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RESUMO 

 

O território indígena Pankararé está situado a nordeste do Estado da Bahia e faz fronteira com 

a Estação Ecológica do Raso da Catarina, região prioritária para a conservação da 

biodiversidade. A base da economia desses indígenas é a agricultura, aliada a atividades de 

uso direto dos recursos naturais, tais como os PFNM. Os Pankararé utilizam a fibra do croá 

para a elaboração de artefatos e artesanato. Outro uso associado ao croá e de fundamental 

importância para os Pankararé, é o uso desta fibra para a elaboração das vestimentas dos 

Praiás, assim como das saias para o ritual do Toré. Dentro desse contexto, fez-se necessário 

identificar as práticas de uso e manejo da fibra do croá realizadas pelos Pankararé, incluindo 

principalmente sua forma tradicional de transmissão do conhecimento associado. Foram 

usadas ferramentas antropológicas de pesquisa tais como a observação direta e a realização de 

entrevistas semiestruturadas com lideranças indígenas e crianças ligadas diretamente à 

transmissão do conhecimento relacionado aos “Praiás”. As atividades relacionadas estão 

associadas principalmente, ao modo de fazer do processo de manejo da fibra; como também 

ao valor das entidades representativas e do ambiente necessário a manutenção da expressão 

sociocultural associada. A forma de transmissão do conhecimento, tradicionalmente utilizada 

por esses povos é a forma oral, através dos mais velhos, que ocorre durante o processo que se 

desenvolve a atividade, onde as crianças se envolvem a partir do interesse individual de cada 

uma. Situações pontuais registram o uso desse conhecimento na educação escolar. O uso do 

croá foi um ingrediente indispensável para o fortalecimento da identidade Pankararé e assim 

para a conquista da homologação dos seus Territórios. Essa pesquisa tem como 

encaminhamento o uso deste conhecimento no âmbito da educação escolar, associada a 

presença de professores indígenas, com vistas a preservação da identidade Pankararé e ao 

etnodesenvolvimento. 

Palavras-chave: Patrimônio Imaterial, Educação, Conhecimento Tradicional, 

Etnodesenvolvimento, Povos Indígenas. 

 



ABSTRACT 

 

Pankararé indigenous territory is located northeast of Bahia and is bordered by the Ecological 

Station of Raso da Catarina, a priority region for biodiversity conservation. The basis for 

these indians is agriculture, allied activities of direct use of natural resources such as NTFP. 

The Pankararé use the croa fiber for the production of artifacts and handicrafts. Another use 

associated with croa and of fundamental importance for Pankararé, is the use of this fiber for 

the production of garments of the Praiás as well as skirts for the ritual of Toré. Within this 

context, it was necessary to identify the use and management practices fiber croa performed 

by Pankararé, mainly including their traditional way of transmitting the associated knowledge. 

Were used anthropological research tools such as direct observation and semistructured 

interviews with indigenous leaders and children directly connected to the transmission of 

knowledge related to Praiás. Related activities are associated mainly, how to make the 

management process of the fiber, as well as the value of representative bodies and the 

environment necessary to maintain the associated socio-cultural expression. The mode of 

transmission of knowledge, traditionally used by these people is the oral form, by elders, 

which occurs during the process that develops the activity, where children are involved from 

the individual interest of each one. Specific situations record the use of this knowledge in 

school education. The use of croa was an indispensable ingredient for strengthening the 

identity and so Pankararé for winning the approval of their territories. This research aims the 

use of this knowledge forward in the context of school education, coupled with the presence 

of indigenous teachers, with a view to preserving the identity and Pankararé 

ethnodevelopment. 

Palavras-chave: Intangible Heritage, Education, Traditional Knowledge, Ethnodevelopment, 

Indigenous Peoples. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Território Indígena Pankararé (TIP) sofre uma acentuada pressão promovida pelo seu 

entorno, ocasionada principalmente pela migração de um grande contingente de pessoas para 

as agrovilas implantadas aproximadamente na década de 70, ao seu redor para reassentar as 

famílias na construção da Barragem de Itaparica. Com a redução da oferta de animais e das 

espécies vegetais necessárias a produção e reprodução das suas atividades na natureza, os 

Pankararé podem sofrer dificuldade em manter elementos essenciais de sua cultura, 

principalmente àqueles relacionados ao patrimônio imaterial, como modos de fazer e ofícios 

(alimentação, artesanato, medicina tradicional), formas de expressão (ritual do Toré e dos 

Praiás) e celebrações (Dia da Fogueira, Festa do Amaro), assim como garantir a segurança 

alimentar e nutricional da sua população. Uma das principais atividades que compõe a 

identidade Pankararé é a extração e uso da fibra da Bromeliaceae chamada localmente de croá 

(Neoglaziovia variegata Arruda Mez), atividade esta que possui elementos que permeia a 

questão cultural, social, econômica e ambiental da localidade.  

Os Pankararé utilizam a fibra do croá para a confecção de artefatos úteis como bolsas, aiós
1
, 

mochila
2
 e outros, inicialmente com a finalidade de suprir suas necessidades e posteriormente 

para obtenção de renda advinda da comercialização do artesanato em pequena escala, 

confeccionados por encomenda. Atualmente, com exceção da mochila que passou a ser 

confeccionada com tecido comprado no comércio do município de Paulo Afonso e Glória, 

todos os outros produtos elaborados com a fibra de croá ainda são recorrentemente utilizados 

pelos Pankararé, inclusive com o intuito de comercialização nas feiras de Paulo Afonso, assim 

como em outros municípios do estado da Bahia e outros. Incluídas também alternativas de 

uso, como diversos modelos e acabamentos diferenciados, com vistas a conquista do mercado 

feminino não índio.  

Outro uso associado ao croá e de fundamental importância para os Pankararé, é a utilização 

desta fibra para a elaboração das roupas dos Praiá
3
, assim como das saias para o ritual do 

                                                                 
1
 Recipiente tipo saco, confeccionado de croá e com alça de borracha, utilizado pelos indígenas para transportar 

sementes, frutas e animais silvestres, dentre outros 
2
 Recipiente tipo saco, confeccionado de croá, utilizado para oferecer alimento aos animais de carga 

3
 Entidades representativas da cultura local, associadas aos indígenas mortos 
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Toré
4
. O aprendizado e a forma de transmissão deste conhecimento relacionado aos rituais 

indígenas tais como o Toré e o Praiá, foram reconstruídos pelos Pankararé, com o auxílio dos 

Pankararú, etnia que fez parte, junto com outras mais, da missão jesuítica do Curral dos Bois. 

As atividades relacionadas a essas celebrações rituais, estão associadas ao uso da bebida 

confeccionada com uma espécie de Leguminosae denominada localmente de jurema-preta 

(Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir); assim como também ao uso da fibra do croá, ou seja, o 

modo de fazer do processo de extração, processamento e confecção das tranças e do 

trançamento das peças. E também ao valor das entidades representativas e do ambiente 

necessário a manutenção da expressão sociocultural associada. Esse foi um ingrediente 

indispensável para o fortalecimento da identidade Pankararé e assim para a conquista da 

homologação dos seus Territórios.  

Os Pankararé desde 2001 têm buscado parcerias com instituições de ensino, pesquisa e 

extensão para o desenvolvimento de ações no âmbito do Etnodesenvolvimento (CASTRO et 

al., 2010). A natureza destas ações tem o intuito de promover a valorização da cultura local, 

com base nos desejos dos sujeitos envolvidos diretamente com o território. Assim viabiliza a 

implantação de ações concretas adequadas à realidade local e dos atores sociais envolvidos, 

sendo uma construção feita pelos atores e pela vontade deles. O diálogo entre o Estado e os 

indígenas, proveniente das ações acima citadas, pode potencializar ou instalar processos 

criativos e assim também elaborar e reelaborar formas mais sustentáveis de utilização dos 

recursos naturais, através da criação de sistemas locais de manejo da agrobiodiversidade. Para 

isso vale-se da articulação dos saberes tradicionais com o saber científico, valorizando a 

cultura local e relacionando a identificação e registro da forma tradicional de transmissão 

deste conhecimento. Fundamentalmente estas ações têm como meta o fomento à recuperação 

da autonomia dos povos e o fortalecimento da identidade étnica, além da promoção do 

desenvolvimento local sustentável.  

A cultura por si é dinâmica e seus ingredientes mutáveis, novos elementos surgem durante o 

processo e são incorporados pelos indivíduos (GRUNEWALD, 2002). Para Laraia (2007) 

existem dois tipos de mudança cultural: uma interna, resultante da dinâmica do próprio 

sistema cultural, e outra externa, resultado do contato de um sistema cultural com outro. Esse 

autor aborda também que as mudanças de origem interna, em geral, costumam ser mais lentas 

do que as modificações ocasionadas durante o contato com outro sistema cultural.  

                                                                 
4
 Ritual indígena praticado por todos os índios do nordeste 
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Figura 1 - Mapa Conceitual dos processos envolvidos para o delineamento da proposta 

 

Fonte: produção do autor 

 

Dentro desse contexto, faz-se necessário identificar os saberes e práticas relacionadas ao uso e 

manejo do croá, analisando a forma de transmissão do conhecimento associado a esta 

atividade, como ferramenta para o fortalecimento da identidade étnica do povo Pankararé. 

Esta pesquisa tem como principal ponto a valorização da cultura local, por meio da 

salvaguarda dos processos. Dessa forma atuando na manutenção dos bens culturais mais 

representativos, através do registro etnográfico e pela identificação da forma tradicional de 

transmissão do conhecimento relacionado a tal atividade. A identificação da forma de 

transmissão do conhecimento, associado ao seu registro etnográfico fortalece a educação 

indígena e consequentemente a identidade Pankararé, a diversidade cultural e a biodiversidade 

(CUNHA, 2005). O Desenvolvimento Local Sustentável, no que se refere aos povos 

indígenas, deve ser analisado sob o ponto de vista do conceito de etnodesenvolvimento. 

Conceito que não prioriza o econômico em detrimento do social, do cultural e do ambiental.   

Na Figura 1 está apresentado o mapa conceitual relacionado aos processos teóricos 

envolvidos como base para o delineamento da proposta.  

 

 

 

Com a meta de alcançar os assuntos pertinentes, buscou-se descrever o uso e manejo do croá 

realizado pelos indígenas para a confecção dos artefatos e artesanato; identificar a importância 
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comunidade indígena Pankararé; identificar o manejo tradicional realizado com a espécie, 

como base para estudos de conservação da biodiversidade; identificar as formas de 

transmissão dos conhecimentos tradicionais associados ao uso do croá; identificar, no âmbito 

da educação escolar Pankararé, o uso do conhecimento tradicional associado ao uso do croá 

nas atividades pedagógicas; e analisar a relação entre a forma de transmissão do 

conhecimento desta atividade e o fortalecimento da identidade Pankararé.  

Fazendo relação com os aspectos da contemporaneidade, no primeiro capítulo buscou-se a 

explanação sobre sua fundamentação metodológica, sua base conceitual e filosófica e sua 

aplicação no que se refere a coleta e sistematização dos dados. No segundo capítulo é 

trabalhada a questão relacionada aos índios do nordeste. Principalmente no que se refere a 

formação do sertão nordestino e sua evidência na construção da situação atual dos indígenas 

desta região, evidenciando os índios que ocupam o sertão nordestino. Estabelece-se neste 

capítulo uma breve revisão dos principais acontecimentos que contribuíram para a situação 

atual estabelecida nos países como um todo, fazendo relação com o histórico dos povos 

indígenas no Brasil, principalmente aqueles do sertão nordestino.  

O terceiro capítulo trata do patrimônio cultural de natureza imaterial dos povos e 

comunidades tradicionais, atentando principalmente para a questão indígena. São abordados 

assuntos tais como cultura, a natureza dos bens designados como imateriais e a relação entre a 

diversidade ecológica e diversidade cultural dos índios do nordeste. São também apresentadas 

questões relacionadas ao desenvolvimento, atreladas ao paradigma da modernidade e sua 

ruptura, sendo substituídos pelo estudo do desenvolvimento local sustentável e na 

contemporaneidade pelo etnodesenvolvimento quando se trabalham questões relacionadas 

principalmente a povos indígenas. Discorre também sobre questões relacionadas à Educação 

Indígena, seu processo histórico, suas formas tradicionais de transmissão do conhecimento, a 

relação entre a educação escolar indígena e a educação indígena propriamente dita e a 

formação dos Territórios Etnoeducacionais.  

O quarto capítulo é reservado para o Povo Pankararé e o seu processo histórico de formação, 

onde entra na arena de discussões o famoso aldeamento do Curral dos Bois. Enfim, neste 

capítulo será possível obter conhecimento sobre este povo, sua localização, recursos naturais, 

clima e atividades de subsistência.  

No quinto capítulo serão abordadas as questões sobre o uso dos recursos naturais, 

evidenciando o croá, seus usos, manejo e forma de transmissão do conhecimento associado, 

evidenciando também a inserção desse tema e desse modo de fazer no âmbito da educação 
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escolar indígena. Além disso, também serão abordadas celebrações tais como a Festa do 

Amaro, celebração ritual do povo Pankararé, na qual o croá, através dos encantados (praiás), é 

o recurso mais representativo da identidade local. Todo o conhecimento acumulado neste 

capítulo é essencialmente proveniente dos dados coletados através das entrevistas com 

lideranças locais e especialistas no assunto tratado.  

No VI e último capítulo, como parte dos procedimentos relacionados a considerações finais 

sobre a o trabalho executado, de forma ampla, são apontadas as principais relações advindas 

do uso e manejo do croá no Território Indígena Pankararé, assim como encaminhamentos 

provenientes da análise dos processos em questão. 
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CAPÍTULO I – FUNDAMENTOS E 

FERRAMENTAS DA PESQUISA 
 

Bases Epistemológicas 

A pesquisa em educação no Brasil, inicialmente, ou seja, desde o início do século XX, tinha 

um enfoque psicopedagógico. Tratava-se de estudos relacionados ao desenvolvimento 

psicológico e aos processos de ensino e aprendizagem de jovens e adolescentes. Apenas a 

partir da década de 50 é que estudos relacionados às condições culturais e consequentemente 

ao desenvolvimento da sociedade são inseridos. Na década de 60 aparecem neste contexto os 

estudos com vieses econômicos. Em 70 ampliam-se as temáticas associadas a um referencial 

teórico mais crítico e também ao aprimoramento das ferramentas metodológicas para coleta 

de dados. Inicia-se neste momento o uso dos dados qualitativos, que na década de 80 ganham 

força, estabelecendo possibilidades de abordagens mais críticas (GATTI, 2010).  

A base de atuação deste trabalho se sustenta no âmbito da Pesquisa em Educação, por 

decorrência da abrangência sociocultural da proposta, numa relação dialética com o sujeito, 

que se caracteriza, principalmente, pela tradicionalidade identitária. E desta tradição se 

configura as formas de transmissão do conhecimento, que se estabeleceram ao longo de 

gerações. Tal dimensão do conhecimento, visto se tratar de estudos relacionados ao 

desenvolvimento das sociedades em relação ao ambiente que as circunda, possui ampla 

possibilidade de uma visão crítica, baseada também em dados qualitativos: 

Porque pesquisar em educação significa trabalhar com algo relativo a seres humanos 

ou com eles mesmos, em seu próprio processo de vida. O conhecimento a ser gerado 

aqui, raramente – e bem ortodoxamente poderíamos afirmar nunca - pode ser obtido 

por uma pesquisa estritamente experimental onde todos os fatores da situação 

podem ser controlados (GATTI, 2010, p. 12). 

Por se tratar de um estudo desenvolvido em Território Indígena, apela-se para a Etnociência, 

mas especificamente para a Etnoecologia. Ramo da ciência que se ocupa no estudo das 

relações entre os povos e comunidades tradicionais e o ambiente que os cerca, principalmente 

aqueles relacionados aos conhecimentos associados ao uso de recursos naturais. Neste sentido 
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também se atribui a inclusão da esfera mística enquanto mais um componente decisório nas 

ações desenvolvidas por esses grupos culturalmente diferenciados da sociedade nacional. 

O conhecimento humano, segundo Levi-Strauss (TOLEDO; BARRERA-BASSOLS, 2010), 

no decorrer da história, apresenta-se da seguinte forma, conforme Figura 2: 

 

 
                            

 

Portanto, a Ciência Moderna é a forma mais jovem de compreensão do mundo e a Ciência 

dita Neolítica, é mais antiga e persistente ao tempo através de gerações. Esta proposta é 

corroborada com a afirmação dos autores, visto que estes povos produziram conhecimento e 

pelo que se tem em achados diversos tais como os dados arqueológicos (inscrições rupestres, 

por exemplo), são claros e nítidos os processos de produção e transmissão do conhecimento 

nas comunidades. Os povos e comunidades tradicionais utilizam principalmente recursos da 

ciência tradicional e dela também sobrevivem. Seja pela crença; seja pela experimentação; 

seja pela falta de acesso; seja pela convicção dos acertos; seja pelas necessidades místicas 

associadas. 

Por compreender, dentro da ampla discussão sobre o sentido e recorte da Etnoecologia, 

coloco-me a favor do caminho que pende para uma Etnoecologia que considera todas as 

questões da contemporaneidade, visto o mundo globalizado e dinâmico no qual estamos 

inseridos; aquela que articula os diferentes saberes, aqueles oriundos das sociedades 

tradicionais e das sociedades nacionais; que favorece o diálogo entre estas diversas partes do 

todo. Promove o diálogo intercultural e intercientífico. Permeia-se pela compreensão do K 

Figura 2 – Principais modalidades do conhecimento humano, apresentado 

por pesquisadores, inspirados no pensamento de Levi-Strauss. 

 

Fonte: Toledo; Barrera-Bassols (2010) 
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(Kosmos) do C (Corpus) e da P (Praxis) como partes sincrônicas que atuam sobre a ação dos 

indivíduos (ou coletividade) no que se refere a(s) natureza(s) que o(s) cerca(m) (Figura 3). 

 

 
                        

 

Assim sendo, no que se refere ao seu viés também materialista, assemelha-se ao estudo da 

antropologia ecológica. Neste sentido, todos os fatores relacionados ao indivíduo, bióticos ou 

abióticos, interferem no seu modo de fazer, nos seus ofícios e celebrações; refletindo enfim na 

elaboração e reelaboração das identidades dos povos e comunidades tradicionais. 

Esta pesquisa tem como delineamento metodológico o estudo de caso, como uma proposta 

explanatória, de cunho qualitativo, relacionada à seguinte questão: como e porque o 

conhecimento associado à utilização da fibra do croá pelos Pankararé e a preservação da 

forma tradicional de transmissão desse conhecimento pode fortalecer sua identidade étnica e 

fomentar o desenvolvimento local sustentável?  

O método que utiliza o estudo de caso como delineamento metodológico, parte do ponto que 

analisa uma situação real definida no âmbito individual ou coletivo através de um fenômeno 

social, analisado sob diversos pontos de vista, mas que também se fundamenta numa base de 

referência histórica. A visão sobre o fato é contemporânea e de forma holística, global. Pode-

se também, com esta linha de análise, abarcar casos em que uma situação pode ser replicada 

em contextos diversos (YIN, 2010). Essa replicação pode ser tanto dentro da própria área 

Figura 3 – Visão da Etnoecologia enquanto representação, interpretação e 

manejo da natureza pelas comunidades tradicionais. 

 

Fonte: Toledo; Barrera-Bassols (2010) 
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delimitada de estudo, analisando outros aspectos; como em outra área, sob influência cultural 

semelhante, analisando os mesmo aspectos. 

Esse delineamento comporta situações em que as perguntas são do tipo “como“ e “porque”, 

que não exige controle dos eventos comportamentais e enfoca eventos contemporâneos. Por 

isso comporta mais uma pesquisa do tipo explanatória. É uma situação em que os dados estão 

fora do controle do pesquisador e existem diversos aspectos a serem investigados. 

Por conta da base conceitual utilizada nesta proposta, a metodologia de pesquisa utilizada 

para a coleta de dados, foi a entrevista e a observação direta. Estas foram complementadas 

através do uso de outras ferramentas tais como o registro fotográfico (Figura 4) e de áudio. 

Aliada a essas informações foram agregadas outras coletadas por meio de conversas informais 

com moradores e lideranças locais, assim como, através de uma revisão bibliográfica sobre o 

tema proposto. Portanto, a análise desta se deu enquanto métodos qualitativos, também 

passíveis a críticas e mudanças. Afinal, o conhecimento sobre as sociedades humanas se dão 

numa ampla dinamicidade de transformações.  

 

Entrevista 

A realização de entrevistas é um método que facilita a interação, assim como também o 

conhecimento entre pesquisadores e as populações locais. Essas entrevistas podem ser 

realizadas tanto de forma individual, como em grupo. Essa última possui o diferencial por dar 

oportunidade ao pesquisador de ouvir múltiplas perspectivas de um grupo dentro de uma 

comunidade, revelando também diversos aspectos sobre as relações sociais estabelecidas entre 

as pessoas dentro da comunidade. Contudo as entrevistas realizadas individualmente 

favorecem aqueles mais tímidos a também se colocarem perante as questões levantadas pelos 

pesquisadores. A seleção dos entrevistados pode ser realizada de forma intencional, quando 

existe interesse por parte do pesquisador em conhecimentos locais especializados (TUXILL; 

NABHAB, 2001). 

As entrevistas semiestruturadas ocorrem quando alguns tópicos do questionário são fixos e 

outros são redefinidos conforme o andamento da entrevista. Este método consiste em 

canalizar o diálogo para as questões a serem investigadas (VIERTLER, 2001), porém dando 

liberdade ao informante para relatar o que é mais conveniente para este. Dessa forma, podem-

se obter informações detalhadas sobre o tema determinado pela pesquisa (TUXILL; 
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NABHAB, 2001). Esse formato de entrevista possui muita flexibilidade, porém está baseada 

no uso de um guia ou questionário (ALEXIADES, 1996). Neste guia constam as perguntas 

básicas para que haja uma orientação temática da entrevista. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas individuais (Figura 5), com especialistas no 

tema abordado, na aldeia Brejo do Burgo, no Território Indígena Pankararé. Estes 

especialistas foram selecionados a partir de seu conhecimento sobre o assunto. Dentre os 

especialistas destacam-se “as tiradeiras de croá”, as lideranças locais e um aprendiz de 

“Praiá”. O guia de perguntas norteadoras consta das informações a seguir relacionadas: Qual a 

relação com a atividade, o que faz e como faz; como, quando, onde e com quem aprendeu a 

atividade; se ensina ou ensinou a outros; o manejo realizado; além de todas as vertentes 

possíveis que possam surgir tanto relacionadas às questões de forma direta, quanto aquelas 

relacionadas ao meio externo ao processo (sejam bióticas ou climáticas), mas que 

contribuíram para a formação do sujeito atual e da sua relação com o processo em estudo.  

 

 

        
Fonte: Juliana Sampaio                                                      Fonte: Camila Nunes                                                          

Figura 5 – Lilane entrevistando D. Rosa, Pankararé 

que trabalha na extração de croá, no TIP, em 

Janeiro/2012. Com a mão esquerda a mesma carrega 

a base inicial para confecção do aió. 

 

Figura 4 – Felipe Nunes e Lilane realizando o registro 

fotográfico da atividade de extração e tratamento da 

fibra do croá, no TIP em agosto/2011. 
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Adotam-se nesta proposta, como de fundamental importância, os dados obtidos através de 

conversas informais com lideranças locais, relacionadas principalmente com os processos 

associados ao uso e manejo da fibra do croá. Como de cunho informal, impossibilitadas de 

transcrição e sistematização de dados. Estas foram obtidas desde 2002, quando em primeiro 

contato com o Povo Pankararé. 

No âmbito da pesquisa em educação e etnoecológica, apesar da utilização de entrevistas 

semiestruturadas, que são baseadas no uso de um guia, leva-se em consideração todo o teor do 

entrevistado no que se refere aos seus sentimentos e emoções perante sua relação com a 

natureza que o cerca. Enfim, a ferramenta utilizada tem caráter essencialmente reflexivo: 

“Esse processo interativo complexo tem um caráter reflexivo, num intercâmbio contínuo entre 

significados e o sistema de crenças e valores, perpassados pelas emoções e sentimentos do 

protagonista (SZYMANSKI et al., 2010, p 14)”. 

 

Observação Direta 

A técnica da observação direta consiste na observação e registro livre dos fenômenos 

observados em campo. Normalmente uma grande quantidade de informações pode ser obtida, 

necessitando de um forte senso de organização e sistematização das ideias por parte do 

pesquisador (ALBUQUERQUE; LUCENA, 2004). 

Os indígenas que foram entrevistados e acompanhados durante a observação direta da 

atividade foram selecionados de acordo com o conhecimento sobre o tema abordado. Esta 

seleção foi realizada baseando-se nas informações dos relatórios produzidos através de 

projetos financiados por Instituições do Governo Federal e Estadual na localidade, além de 

projetos de pesquisa específicos, onde os especialistas foram recorrentemente apontados pela 

comunidade como conhecedores/especialistas no assunto. 

Foram acompanhadas as atividades de extração, tratamento, trançamento e confecção de 

roupas e de objetos utilitários, para usos em rituais, em momentos específicos, diferenciados; 

assim como alguns deles agrupados. Desde o ano de 2002, diversas situações relacionadas são 

acompanhadas e registradas. Dentre estas se destacam a Festa do Amaro (2007; 2010; 2011)  

(Figura 6), o pagamento de promessa de Praiá (2011) (Figura 7), o Dia da Fogueira (2007; 
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2010) (Figura 11), tais como a Festa de São Roque (2008) (Figura 8), a melação (2009 a 

2011) (Figura 9) e a caça a animais silvestres (Figura 10). Em todas elas, a presença de 

utensílios e peças confeccionadas com croá foi evidente. Segue abaixo, alguns registros das 

situações relacionadas, acima citadas: 

     

  
Fonte: produção do autor                                                        Fonte: produção do autor 

 

 

  
Fonte: produção do autor                                                        Fonte: Felipe Nunes 

 

 

 

 

Figura 6 – Reza no Cruzeiro, durante Festa do Amaro, no 

TIP, em Outubro/2010. 

 

Figura 7 – Procissão durante pagamento de 

promessa de praiá, na aldeia Brejo do Burgo, no 

TIP, em Dezembro/2011. 

 

Figura 8 – Igreja de São Roque, durante a Festa de São 

Roque, na aldeia Serrota, no TIP, em agosto/2008. 

 

Figura 9 – Melação: especialistas locais extraindo 

mel de abelha branca, no TIP, em abril/2009. 

 

Figura 10 – Especialista local, caçando peba, para o Dia da 

Fogueira, no TIP, em junho/2011. 

 

Figura 11 – Família Pankararé preparando 

peba “enterrado”, na aldeia Brejo do Burgo, 

no TIP, para o Dia da Fogueira, em 

junho/2011. 
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Fonte: Amia Spineli                                                                         Fonte: Amia Spineli 

 

O tipo de observação realizada neste estudo, segundo Vianna (2003), é uma observação do 

tipo naturalista. Essa definição é constatada por diversos motivos, dentre eles a ocorrência em 

ambiente natural, de modo que não existem limitações para os sujeitos no que se refere às 

suas ações relacionadas: “a observação naturalista é feita no ambiente natural, como diz o seu 

próprio nome e não procura manipular, modificar ou mesmo limitar o meio ou os 

comportamentos dos participantes. Há observação e registro do que efetivamente ocorre 

(VIANNA, 2003, p. 48)”. 

 

Etnografia 

A etnografia, segundo Geertz (2007), “é um empreendimento histórico, sociológico, 

comparativo, interpretativo e um pouco escorregadiço”. Escorregadiço, pois a produção de 

tais escritos está fundamentada na interpretação pessoal do etnógrafo e sua capacidade de 

associação de tais percepções sobre o que é observado in locu, com as informações extraídas 

através de conversas informais com moradores locais ou por outros métodos etnográficos 

possíveis e ainda com as diversas referências bibliográficas históricas sobre tais assuntos. 

Contudo, a etnografia possui como meta o esclarecimento a cerca de determinados assuntos, 

ou seja, “tornar assuntos escuros inteligíveis”, segundo Geertz (2007). Ou ainda, descrever a 

situação em questão, atentando para as associações possíveis, sejam elas históricas, dos seus 

antepassados, sejam modernas através da inclusão de novos paradigmas. 

Durante o processo de construção etnográfica, inicialmente o pesquisador está no campo 

teórico-intelectual, numa visão distante do local do sujeito, mas munido de informação teórica 
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sobre o tema. Posterior a este, é o período prático, ou seja, o real trabalho de campo. Para 

finalizar, a atividade torna-se pessoal ou existencial, assim figurando-se em aprendizagem e 

lições promovidas pelo contato com a realidade (GONZÁLEZ; DOMINGOS, 2005). 

Possibilidades diversas de contrastes entre o teórico e o prático. Análises subjetivas já que 

baseadas em constatações impassíveis de medidas numéricas. Segundo González e Domingos 

(2005): 

[...] de modo geral nas denominadas ciências humanas que não trabalham com o 

método experimental nem com instrumentos exatos de medição, a pesquisa é 

suscetível de ser influenciada pela ideologia e personalidade do pesquisador, isto é, a 

objetividade está transpassada de subjetividade (GONZÁLEZ; DOMINGOS, 2005, 

p. 25). 

A elaboração da etnografia é de acentuada importância não apenas para a manutenção das 

formas tradicionais de manejo da agrobiodiversidade através do registro de tais atividades, 

como também na apreensão do conhecimento relacionado a formas mais sustentáveis de 

manejo dos ecossistemas em que estão inseridos. A importância no que tange ao registro 

etnográfico assegura a visão tradicional dos fatos, mesmo que sob acentuada interferência 

produzida pelo mundo globalizado, onde as informações são sistematicamente fornecidas 

através dos meios de comunicação como a TV e o rádio. Assim, contribui de forma dialética 

com o conhecimento acadêmico, assegurando políticas públicas que abarquem os pontos de 

vista dos atores sociais efetivamente envolvidos sobre a área que habitam através de gerações. 

Com base em todos os resultados supracitados alcançados, foi construída uma etnografia do 

saber tradicional indígena Pankararé. A identificação das espécies da fauna e da flora que 

constam nesta pesquisa foi baseada em estudos prévios tais como Colaço (2006) e Castro et 

al. (2009a; 2009b). 

Para efeitos explicativos, uma grande quantidade de dados foi coletada, seja no que se refere à 

observação, seja em relação à realização de entrevistas ou aos dados coletados de maneira 

informal, através de conversas com a população local. Observa-se, conforme descrito abaixo, 

que o guia constou de uma ampla lista de perguntas, que apesar de terem sido coletadas, de 

certo, nem todas foram utilizadas para esta pesquisa. Contudo, todas as informações 

necessárias para a construção do conhecimento relacionado, foram utilizadas. 
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Guia de Entrevista e Observações em Campo 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO: 

NOME: 

COMO É CONHECIDO (apelido): 

DATA DE NASCIMENTO: 

SEXO: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

OCUPAÇÃO (atividade produtiva principal): 

LOCAL DE NASCIMENTO (estado, município e localidade): 

DESDE QUANDO MORA NA LOCALIDADE: 

 

IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIDADE: 

IDENTIFICAÇÃO DA LOCALIDADE: nome do município; nome da localidade (da 

comunidade e do município). 

LOCALIZAÇÃO: descrever os limites; localizá-la na região. 

AMBIENTE: descrever os principais ecossistemas e recursos hídricos, informando sobre seu 

estado de conservação. 

MARCOS PRINCIPAIS EDIFICADOS OU NÃO: citar, oferecendo as principais 

características, sobre os marcos arqueológicos, arquitetônicos, etc, falando sobre os sentidos 

atribuídos pela população a estes. 

FORMAÇÃO: atentar para as transformações socioculturais, econômicas, demográficas, de 

infraestrutura, políticas de preservação do patrimônio cultural e ambiental (dispor em ordem 

cronológica as principais transformações). 

POPULAÇÃO: quantidade e taxa de crescimento; composição (idade e sexo); origem (local 

de nascimento x residência atual) 

QUALIDADE DE VIDA: saneamento; mortalidade infantil; IDH 

TRABALHO E RENDA FAMILIAR: principal ocupação; renda familiar; produção (ramos 

da atividade). 
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EDUCAÇÃO: estabelecimentos (quantidade e número de alunos); escolaridade. 

PLANTAS, MAPAS E CROQUIS: áreas protegidas; empreendimentos econômicos; 

barragens, áreas de mineração, de extrativismo, estradas, caminhos; principais ecossistemas, 

recursos hídricos, etc. 

LEGISLAÇÃO: leis e decretos relacionados aos aspectos ambientais e culturais. Obs: 

instrumentos de planejamento e de proteção ao patrimônio cultural e ambiental. 

PROBLEMAS E POSSIBILIDADES: questões administrativas; atitudes e valores da 

população em relação ao patrimônio cultural e ambiental; impactos (ou outros problemas) 

provenientes de empreendimentos públicos e privados na localidade e seu entorno. 

RECOMENDAÇÕES: livre 

 

 

 

OFÍCIOS E MODOS DE FAZER 

CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO: descrever sobre a situação que se encontra a atividade, 

se em alta, se em baixa e os motivos. 

RELAÇÃO COM O BEM INVENTARIADO: Descrever o que é desempenhado 

especificamente pelo entrevistado; é proprietário dos meios de produção?; participa 

diretamente do trabalho?; executa alguma etapa específica?; Qual?; realiza a atividade 

sozinho? Como ele é caracterizado na atividade no que se refere a sua atuação (ex: mestre, 

aprendiz, executante, etc)? 

APRENDIZADO: como, quando, onde e com quem aprendeu a atividade; Relacionar a 

história de vida do entrevistado, localizando a data de acordo com sua idade; Procurar seguir 

o relato cronologicamente; ensina ou ensinou a outros? Quando? Quem?; Falar a quantidade 

de pessoas e o grau de relacionamento/parentesco; cobra alguma taxa ou troca com algo para 

dar o treinamento? 

OUTROS FATOS RELEVANTES: descrever outros fatos relevantes do ponto de vista da 

relação entre a trajetória pessoal e profissional 

ASSOCIAÇÃO: existe associação ou cooperativa na localidade? Quais?; participa ou 

participou de algum tipo de associação ou cooperativa dizer nome e localização; desde 

quando faz parte da associação?; paga alguma taxa? Qual o valor? Paga mensalmente?; quais 

são as ações da instituição?; quais os benefícios que já trouxe para a comunidade? 

ATIVIDADE_GERAL: Falar sobre a questão de gênero e geração; Qual a periodicidade?; 

Desde quando pratica?; Teve algum ano ou período que deixou de executar? Se sim, porque?; 

Quais os motivos que o levaram a executar esta atividade?; Além de vc, outras pessoas 
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executam esta atividade na localidade?; Desde quando esta atividade é executada na 

localidade?; Como esta atividade começou a ser executada nesta localidade e porque?; 

Importância da atividade para o sustento da família; É a principal fonte de renda familiar?; E 

para a comunidade, é importante? Porque?; Houve alguma mudança no modo de fazer, nos 

resultados, nas matérias primas utilizadas ou no uso do bem? Informar os tipos, momentos e 

motivos das mudanças; que horas você costuma iniciar a atividade e em que dia da semana? 

É interessante e necessário anotar todos os horários de início e fim das etapas da atividade, 

associando a descrição do resultado final de cada atividade, ou seja, em que estado está a 

atividade. 

É interessante anotar todas as situações que acontecem, principalmente que estejam 

associadas a atividade específica em estudo, ou em outras questões relacionadas a cultura e ao 

ambiente. 

PREPARAÇÃO: O que é necessário ser feito para iniciar a execução da atividade?;Quem 

prepara?; Quanto tempo antes é necessário para executar a preparação?; Quais as principais 

etapas da atividade?: Descrever cada etapa, os participantes de cada uma delas, a função de 

cada um e a denominação; De onde vem o recurso financeiro, capital e instalações utilizadas 

para a realização da atividade?: falar a descrição/denominação do tipo, sua função/significado 

e quem provê/como obtém;  

ATIVIDADE_EXECUÇÃO: Referir-se as técnicas empregadas e a divisão do trabalho; Quais 

as matérias primas e ferramentas utilizadas?: falar a descrição/denominação do tipo, sua 

função/significado e quem provê/como obtém; Existem comidas e bebidas específicas (ou 

outras) que são utilizadas pelos participantes durante a atividade?: falar a 

descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Há 

instrumentos e objetos rituais próprios (ou outros) desta atividade?: falar a 

descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Há trajes e 

adereços próprios (ou outros) desta atividade?: falar a descrição/denominação do tipo, sua 

função/significado e quem provê/como obtém; Há danças próprias (ou outras) desta 

atividade?: falar a descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como 

obtém; Há músicas e orações próprias (ou outras) desta atividade?: falar a 

descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Há 

instrumentos musicais próprios (ou outros) desta atividade?: falar a descrição/denominação do 

tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Quais os produtos e resultados dessa 

atividade (descrever características físicas dos produtos, tais como dimensões, detalhes, 

modelos, temas característicos)? E a quantidade?; Qual o tipo de público atingido? sua origem 

e quantidade aproximada?;  

PÓS ATIVIDADE: Após a atividade, quais são as tarefas executadas?: descrever todas as 

etapas e quem as executa. 

Estocagem dos produtos, guarda de equipamentos, instrumentos, figurinos e objetos, etc. 
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COMERCIALIZAÇÃO: Finalidade da produção (venda, doação, uso doméstico, etc); Quem 

adquire, compra, recebe os produtos/serviços?; Participação dos recursos na renda familiar 

(principal, complementar, etc); Modo de comercialização (direto, intermediário, associação, 

etc); Qual o local que vende os produtos (descreva o lugar)?; Desenho do lugar (croqui): 

indicar a localização dos equipamentos, atividades e objetos mencionados. Utilizar o croqui e 

um texto explicativo 

LUGAR DA ATIVIDADE: Onde ela acontece?; Desde quando ela acontece neste lugar?; 

Antes era onde?; Porque mudou de lugar?; Quem é o responsável/proprietário do lugar?; 

Existe algum tipo de contribuição para a conservação das instalações?; É necessário algum 

tipo de autorização para utilização do espaço?; Existe algum tipo de pagamento ou taxa para 

utilização do lugar? 

Enumerar os elementos que integram o espaço previamente existente a essa atividade, 

especialmente marcos simbólicos, ornamentos especiais, palcos, objetos e mobiliários, 

identificando sua denominação e significado. Em se tratando de atividade que implique 

deslocamento espacial, descrever trajeto e evolução, associando-os sempre aos marcos 

edificados. 

Desenho do lugar (croqui): indicar a localização dos equipamentos, atividades e objetos 

mencionados. Utilizar o croqui e um texto explicativo 

Descrever os elementos que se destacam na paisagem ou na edificação para o reconhecimento 

deste lugar como estando associado à atividade considerada. Identificar sua denominação e 

significado. Considerar em separado os diferentes locais de trabalho (execução, estocagem, 

apresentação e/ou venda). 

OUTROS ESPECIALISTAS: Existe outra pessoa na comunidade que sabe falar sobre este 

bem cultural? Quem? 

 

CELEBRAÇÃO 

OUTRAS DENOMINAÇÕES: dizer se existem outras formas de se referir a celebração 

ÉPOCA DE OCORRÊNCIA: data fixa ou móvel; delimitar o período exato se houver; 

duração do evento; periodicidade; citar outras celebrações que possam estar associadas, sejam 

elas locais ou regionais, nacionais, etc.; desde quando ocorre; se deixou de ocorrer em algum 

período e porque 

CONDIÇÃO DE CONSERVAÇÃO: deixou de acontecer ou ainda está vigente atualmente; 

enfraqueceu?; existem pessoas mais velhas associadas a tal evento ou tem pessoas mais novas 

da comunidade envolvidas? 

ORIGEM: Qual o motivo da celebração? Religiosa, comércio, lazer, trabalho?; qual a origem 

dessa festa? Como e onde começou?; quem eram os primeiros envolvidos?; como foi que se 

desenvolveu?; existe alguma história ou mito associado a esta celebração? 
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PREPARAÇÃO: O que é necessário ser feito para iniciar a execução da atividade?;Quem 

prepara?; Quanto tempo antes é necessário para executar a preparação?; Quais as principais 

etapas da atividade?: Descrever cada etapa, os participantes de cada uma delas, a função de 

cada um e a denominação; De onde vem o recurso financeiro, capital e instalações utilizadas 

para a realização da atividade?: falar a descrição/denominação do tipo, sua função/significado 

e quem provê/como obtém;  

CELEBRAÇÃO_EXECUÇÃO: Referir-se as técnicas empregadas e a divisão do trabalho; 

Quais as matérias primas e ferramentas utilizadas?: falar a descrição/denominação do tipo, sua 

função/significado e quem provê/como obtém; Existem comidas e bebidas específicas (ou 

outras) que são utilizadas pelos participantes durante a atividade?: falar a 

descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Há 

instrumentos e objetos rituais próprios (ou outros) desta atividade?: falar a 

descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Há trajes e 

adereços próprios (ou outros) desta atividade?: falar a descrição/denominação do tipo, sua 

função/significado e quem provê/como obtém; Há danças próprias (ou outras) desta 

atividade?: falar a descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como 

obtém; Há músicas e orações próprias (ou outras) desta atividade?: falar a 

descrição/denominação do tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Há 

instrumentos musicais próprios (ou outros) desta atividade?: falar a descrição/denominação do 

tipo, sua função/significado e quem provê/como obtém; Quais os produtos e resultados dessa 

atividade (descrever características físicas dos produtos, tais como dimensões, detalhes, 

modelos, temas característicos)? E a quantidade?; Qual o tipo de público atingido? sua origem 

e quantidade aproximada?;  

PÓS CELEBRAÇÃO: Após a celebração, quais são as tarefas executadas?: descrever todas as 

etapas e quem as executa. 

Estocagem dos produtos e condicionamento de equipamentos, instrumentos, figurinos e 

objetos, etc. 

LUGAR DA CELEBRAÇÃO: Onde ela acontece?; Desde quando ela acontece neste lugar?; 

Antes era onde?; Porque mudou de lugar?; Quem é o responsável/proprietário do lugar?; 

Existe algum tipo de contribuição para a conservação das instalações?; É necessário algum 

tipo de autorização para utilização do espaço?; Existe algum tipo de pagamento ou taxa para 

utilização do lugar? 

Enumerar os elementos que integram o espaço previamente existente a essa celebração, 

especialmente marcos simbólicos, ornamentos especiais, palcos, objetos e mobiliários, 

identificando sua denominação e significado. Em se tratando de celebração que implique 

deslocamento espacial, descrever trajeto e evolução, associando-os sempre aos marcos 

edificados. 

Desenho do lugar (croqui): indicar a localização dos equipamentos, atividades e objetos 

mencionados. Utilizar o croqui e um texto explicativo 
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Descrever os elementos que se destacam na paisagem ou na edificação para o reconhecimento 

deste lugar como estando associado à celebração considerada. Identificar sua denominação e 

significado. Considerar em separado os diferentes locais relacionados a celebração (execução, 

estocagem, apresentação e/ou venda). 

OUTROS ESPECIALISTAS: Existe outra pessoa na comunidade que sabe falar sobre este 

bem cultural? Quem? 

MUDANÇAS: houveram alterações ao longo tempo na forma de fazer esta celebração, seja 

ela de qualquer origem?; especificar as alterações, justificando-as e entendendo o sentido 

dessas mudanças para a comunidade. 

 

REGISTRO VISUAL  

Inserir fotos emblemáticas da atividade, especificando: uma vista geral de onde a atividade é 

executada; os executantes principais e outros participantes, se possível, em atividade; os 

produtos; a situação em que eles são vendidos e expostos, se for o caso; as ferramentas, 

vestimentas, utensílios., equipamentos, etc. 

Se possível gravar as canções, toadas, danças, etc 

 

REGISTRO DOCUMENTAL 

Documentos escritos, desenhos e impressos em geral (jornais, revistas, notas, arquivos 

familiares, etc); registros sonoros e audiovisuais (videotecas, arquivos familiares, etc); 

registros fotográficos (bibliotecas, arquivos familiares, etc). 

Atentar, sobretudo para a referência ao bem identificado em inventários, levantamentos 

sistemáticos ou em estudos especializados. 
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Figura 12 – Rotas de migrações no mundo no século XVIII. Ressalta-se a dos europeus e de escravos  

africanos para a América. 

Fonte: extraído do Atlas da História do Mundo (1995).  

 

CAPÍTULO II – A OCUPAÇÃO DO SERTÃO E 

DOS ÍNDIOS DO NORDESTE 
 

A evolução é um processo eminentemente histórico; é por intermédio do que 

ocorreu no passado que se pode interpretar o presente e prever o futuro 

(CUNHA, 1992a, p. 34). 

 

O Passado do Brasil com os Olhos do Presente 

No início do século XIV rebeliões de camponeses haviam se espalhado por quase toda a 

Europa. Declínio populacional, escassez de alimentos e epidemias foram situações evidentes. 

No que se refere à organização social feudal, não havia forma para aumentar a produtividade 

na agricultura. Com isso os bens se restringiram e aumentaram as disputas entre senhores e 

camponeses. Resumindo, não haveria saída a não ser a expansão dos territórios e a busca de 

outras terras e populações para serem exploradas (FAUSTO, 2010). Segue abaixo (Figura 12) 

a expansão do povo europeu pelo mundo e a entrada destes e de escravos africanos no 

território brasileiro: 
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Figura 13 – Pintura rupestre encontrada no Rio Grande do Norte. 

Fonte: extraído de Cunha (1992). 

 

A inclusão da região que posteriormente se denominou Brasil na arena de discussões se deu a 

partir da expansão marítima europeia (FAUSTO, 2010). Apesar da sua história, antes mesmo 

desse momento, já estar sendo escrita pelas centenas de povos que ali habitavam. 

Durante todo o período de expansão europeia, diversos desses povos locais estavam ocupando 

áreas onde atualmente tomaram espaço as cidades, as plantações e os grandes centros urbanos, 

estes últimos excludentes para sua população original. Todo o processo foi conduzido sob a 

força do poder pela imposição de armas, tropas e decretos. Posteriormente, quando se fez 

proibitivo, assim como com os grandes proprietários de terras, ou seja, os coronéis, lutas eram 

travadas com as comunidades por iniciativa de particulares, para benefício de poucos e do 

capital (MELATTI, 2007). 

Enfim, a história do Brasil frequentemente começa a ser relatada a partir da história do 

“descobrimento”, inicialmente dando nome as terras descobertas e após, aos habitantes que 

aqui estavam. Deve-se, portanto atentar, de acordo com estudos realizados sobre o 

povoamento das Américas, a ocorrência de sítios arqueológicos nesta região (Figura 13), 

denominada de Novo Mundo, que datam a períodos anteriores a 12 mil anos antes de Cristo. 

Estas pesquisas ressaltam também que estes sítios estariam localizados mais ao sul do 

continente do que ao norte, destacando, assim, que o povoamento da América do Sul foi 

anterior ao da América do Norte. Contudo, estes dados ainda são controversos, no que se 

refere à origem deste povoamento. Certo apenas seria que o povoamento das Américas não 

está restrito a apenas a uma fonte populacional (CUNHA, 1992) e que sua história não 

começou com a entrada dos europeus.  
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Portugal aparecia como um país autônomo e com ampla experiência acumulada dos séculos 

XIII e XIV. Apesar de ter passado pela crise que assolou toda a Europa, era um reino 

unificado e menos sujeito a problemas internos. A crise de 1383-1385 em Portugal reforçou e 

centralizou o poder monárquico e com ele se reagruparam os setores da nobreza, dos 

comerciantes e da burocracia nascente. Para cada um deles o interesse pela expansão marítima 

era distinto: exploração de recursos e pessoas, novas aventuras, fuga, cristianização de “povos 

bárbaros”, dentre outras. Situação não tão bem aceita por parte de alguns, visto que a mão de 

obra utilizada nas atividades produtivas locais estava de saída da Europa e isso 

consequentemente gerava o encarecimento da atividade agrícola. Neste cenário, no século 

XV, Portugal despontou como pioneiro na expansão de seu território (FAUSTO, 2010).  

Inicialmente os portugueses se aventuraram na Costa Africana, assim como nas Ilhas do 

Atlântico. Só depois ancoraram no atual município de Porto Seguro, na Bahia. Quando os 

portugueses chegaram à costa, encontraram os Tupi dos grupos Tupinambá e Tupiniquim; 

além desses também estavam presentes no Território do atual estado da Bahia outros grupos 

Tupi, além de Jê (ou Tamoio ou Tapuia) e Kariri (ou Cariri ou Kiriri). Alguns eram nômades 

e se deslocavam por todo o Território, o que torna complicada a definição exata da origem e 

situação correspondente atualmente. Possuíam sistemas de organização política e familiar 

próprios, e principalmente culturas próprias (TAVARES, 2008). Etnias foram dizimadas e 

culturas destruídas: 

Os índios que se submeteram ou foram submetidos sofreram a violência cultural, as 

epidemias e mortes. Do contato com o europeu resultou uma população mestiça, que 

mostra, até hoje, sua presença silenciosa na formação da sociedade brasileira 

(FAUSTO, 2010, p. 40). 

Como se não bastasse a entrada arrebatadora de homens de origens diversas, a população que 

habitava o Novo Mundo foi submetida a uma consequente dupla invasão: a dos objetos 

manufaturados, tais como machados, miçangas, etc; assim como a de microrganismos. Os 

primeiros trouxeram suas culturas próprias, ditas “superiores” e “evoluídas”; os segundos 

trouxeram uma série de epidemias, tais como varíola, coqueluche, sarampo, dentre outras. 

Esta última ressaltada como a principal (mas não única) causa da diminuição das populações 

locais, seja por conta do isolamento inicial dessas populações, seja a prática realizada por 

missionários e órgãos oficiais de estabelecer uma alta densidade populacional nos 

aldeamentos, associado a precariedade nos serviços relacionados à saúde coletiva. Estas 

invasões foram fortalecidas pelo comércio e pelas guerras, e de certo, apresentaram-se muito 

mais velozes do que as invasões humanas (CUNHA, 1992). 
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Tomando como base os dados coletados por Cunha (1992), que foram baseados também em 

dados de outros pesquisadores, com relação às estimativas populacionais para o período de 

1492, obtém-se uma variação entre um a oito e meio milhões de habitantes na América do 

Sul. Dessa forma pode-se afirmar que: 

Se a população aborígene tinha, realmente, a densidade que hoje se lhe atribui, 

esvai-se a imagem tradicional (aparentemente consolidada no século XIX), de um 

continente pouco habitado a ser ocupado pelos europeus. Como foi dito com força 

por Jennings (1975), a América não foi descoberta, foi invadida (CUNHA, 1992, 

p. 14. Grifo meu). 

Em 1900 havia 230 grupos tribais no Brasil, que foram reduzidos em 1957 para 143 grupos 

(MELATTI, 2007). Lutas foram travadas entre os europeus e os indígenas, assim como 

também entre os diversos povos que aqui habitavam, durante todo o período. A recepção dos 

Tupi aos portugueses não foi, na maioria das vezes, tão pacífica como se relata, mas sim, 

diversas vezes hostil. 

No entanto, deve-se atentar que as populações que habitavam o Novo Mundo eram dotadas 

também de uma política indígena interna e conflitos entre os diversos povos eram comuns. 

Diversos países (Portugal, França, Holanda) e os próprios grupos indígenas (Tamoios, 

Tapuias, Tupis) se beneficiaram através de alianças, tais como: os franceses com os Tamoios, 

os portugueses com os Tupiniquins, os holandeses com os Tapuias, dentre outras. Todas as 

relações estabelecidas tinham o interesse de ambas as partes; seja para derrotar as populações 

locais, seja para guerrear com outros povos invasores (CUNHA, 1992). 

 

A “Lembrança” dos séculos: o resvalo acolhido pela Bahia 

Do Litoral ao Sertão... e aos índios contemporâneos do nordeste baiano 

O povo Tupi, que habitava toda a costa do nordeste do Brasil, possuía certa homogeneidade 

linguística e cultural, o que facilitou, de fato, a expansão dos europeus pelo território 

brasileiro e a assimilação desses povos à cultura ocidental, através da ação dos missionários 

católicos; como também a inserção desses povos em lutas contra outros europeus invasores e 

de outras tribos indígenas que por ventura, se rebelavam ou que eram aliadas a outros povos 

europeus invasores. Na realidade, os povos presentes inicialmente na costa eram os Tapuia, 
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que foram expulsos pelos Tupinaé que vieram do sertão em busca de terras, e estes foram 

colocados para fora pelos Tupinambá. Os Tupinaé quando expulsos, retornaram ao sertão e se 

defrontaram com os Tapuia. Enfim, em toda a região guerras eram travadas desde o período 

pré-colonial (DANTAS et al., 1992). 

A relação estabelecida com a população original e os portugueses, antes da instalação do 

Governo Geral se fazia através de trocas entre o pau brasil e alguns animais silvestres, por 

utensílios que facilitavam o trabalho dos indígenas, tais como facas e machados. Após esse 

momento e com o estabelecimento de outros sujeitos que detinham algum poder, tais como 

missionários, governo e colonos; os interesses foram alterados e a necessidade  de Portugal e 

dos membros da sua colônia passa a decair sobre a aquisição de mão de obra escrava 

(CUNHA, 1992). 

A exploração do litoral brasileiro se deu inicialmente por um sistema de feitorias, que foi logo 

em seguida retomado o seu controle total pela Coroa Portuguesa. Até 1535 a extração do pau 

brasil e de animais silvestres era a principal atividade econômica desenvolvida pelos 

Europeus no Território Brasileiro, como supracitado. Disputas entre espanhóis e 

posteriormente franceses pela ocupação dessas terras, levaram a Coroa Portuguesa a 

necessidade de colonizá-la efetivamente. No período de 1530 a 1533, Dom João III decide por 

instalar as capitanias hereditárias. A posse destas dava aos donatários portugueses poderes em 

âmbito econômico e administrativo. Daí surge o embrião dos grandes latifúndios através da 

doação de sesmarias (FAUSTO, 2010). 

Entre o período de 1534 e 1566, foram doadas cinco capitanias hereditárias no que se 

considera hoje Território do Estado da Bahia. Diversas famílias portuguesas acompanhadas de 

colonos, amigos, dentre outros, vieram morar no Brasil. A convivência com a população local 

em alguns pontos era tranquila, em outros existia conflito, principalmente por conta da 

tentativa de escravização dos indígenas (TAVARES, 2008). É possível, portanto registrar que 

a imposição de portugueses a índios situados na faixa litorânea do Brasil, principalmente do 

estado da Bahia, foi iniciada entre o final do século XV e meados do século XVI. 

No entanto, conforme acima citado, este contato foi mais acentuado depois de cerca de meio 

século após o contato inicial, visto que os portugueses estavam mais interessados nas relações 

estabelecidas com o Oriente. Por conta disto, neste período, o comércio entre o Novo Mundo 

e a Europa estava restrito apenas ao pau brasil e a animais silvestres; realizando-se não apenas 
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Figura 14 – Representação de Fraus Post (1647) de índios Tapuias comercializando diretamente 

com holandeses. 

Fonte: extraído de Cunha (1992). 

 

com portugueses, mas também com outros europeus, tais como franceses e holandeses 

(CUNHA, 2009) (Figura 14). 

 

 
            

 

Na costa litorânea brasileira, especificamente no sul da Bahia, os portugueses encontraram 

com os Tupi das tribos Tupinambá e Tupiniquim. Estes últimos, através de lutas indígenas 

internas, expulsaram os Tapuia para o interior do território e ocuparam naquele momento a 

faixa litorânea. Lutas intensas foram travadas entre os portugueses e os Tupi (TAVARES, 

2008). 

Os portugueses iniciaram a exploração do território e o consequente controle das 

comunidades indígenas inicialmente no litoral leste e sudeste do Brasil. Uma parte dessa 

população indígena ou foi exterminada ou escravizada ou reunida nos aldeamentos das 

missões religiosas (MELATTI, 2007). 

Com relação aos aldeamentos, apesar da atividade dos missionários de catequizar os 

indígenas, terem sido iniciadas no século XVI na costa do nordeste brasileiro, tendo a 

economia açucareira como a fonte motriz; em 1551, através do Rio São Francisco, já se 

levantava a curiosidade do índio do sertão, que vinha a Pernambuco conhecer os padres que 

os visitavam. Esta catequização, em momento posterior, tinha o resguardo da expansão 

pecuária no sertão (DANTAS et al., 1992). 

Nos aldeamentos, constituídos tais como um conjunto em um todo, caracterizando 

conglomerados de diversos, não existia o aumento populacional através do nascimento de 
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novas pessoas. À medida que alguns dos índios eram alistados para o enfrentamento em 

guerras e para lá iam e lá mesmo faleciam; outros indígenas, resgatados para a convivência 

para assimilação, eram colocados no lugar. Estas medidas eram tomadas e assim, diversos 

outros indígenas que permaneciam no aldeamento, também morriam. Isto como resultado da 

escassez de mão de obra para o cultivo para abastecimento local (CUNHA, 1992). 

Para os europeus, a ausência de agentes patogênicos e de defesa imunológica dos indígenas, 

era favorável a sua sobrevivência neste continente. Diferente de quando se tratava do 

continente africano, quando as epidemias matavam centenas de estrangeiros. Contudo, a 

situação se fazia perigosa para com a população original do Novo Mundo, que isentos de 

contatos prévios e imunidade estabelecida, confrontavam-se com doenças e mortes. 

Exacerbadas através dos aldeamentos, fruto da obrigatoriedade da estreita convivência entre si 

e com os demais portugueses (CUNHA, 1992). 

Diante de diversos outros acontecimentos que aqui não cabem suas minúcias, o Nordeste, 

especificamente Salvador tornou-se o centro de colonização e urbanização. Local onde se 

concentrou as atividades econômicas e a vida social da colônia; e o açúcar, núcleo central de 

impulsão socioeconômica no Nordeste. O cultivo da cana de açúcar foi consolidado nas 

décadas de 1530 e 1540 e os seus grandes centros foram Pernambuco e Bahia, pois 

combinavam as características a seguir relacionadas: boa qualidade dos solos, adequado 

regime de chuvas, próximas dos centros importadores europeus e relativa facilidade de 

escoamento da produção devido à existência dos portos de Salvador e Recife (FAUSTO, 

2010). 

Em 1549 foi estabelecido o Governo Geral do Brasil e com este apareceram os primeiros 

jesuítas e assim a organização e a consolidação do Estado e da Igreja. Deu-se também a 

construção de São Salvador, estabelecida como capital do Brasil até o ano de 1763 (FAUSTO, 

2010). 

Ainda em 1549, com a chegada de Manoel da Nóbrega no Brasil, foram constatadas diversas 

guerras que eram travadas entre os mais variados povos indígenas que aqui habitavam. Estas 

guerras estavam relacionadas à questão da ocupação do território no que se refere a áreas mais 

habitáveis. (DANTAS et al., 1992). 

O início da criação de gado na Bahia data de 1551. A sesmaria do Rio Vermelho (atual bairro 

do município de Salvador) foi a pioneira da grande propriedade, já com mais de 200 cabeças 
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de gado nesse período. Junto com isso estavam iniciadas as plantações de cana de açúcar e 

algodão. Foram evidentes a construção de Salvador, a expansão do Território Baiano e o 

extermínio de muitos índios da tribo Tupinambá. Deve-se ressaltar que desde a construção 

dos primeiros estabelecimentos de engenhos de açúcar na Bahia, os escravos da África já 

eram trazidos. Estes vinham da Costa Ocidental (Senegal até Angola), do interior, dos vales e 

terras das bacias dos rios Congo, Níger e Benin, e da costa oriental, de Moçambique até 

Etiópia. Misturavam-se povos, línguas e culturas diversas. Característica do continente 

Africano (TAVARES, 2008) e dos povos originários do Brasil, estes últimos designados pelos 

europeus de povos primitivos; posteriormente Povos Indígenas. 

Em 1558, Mem de Sá, buscando um terreno mais propício para a ocupação das terras e para a 

catequização dos índios, implementou leis contra o canibalismo, assim como contra a 

realização de guerras entre os povos originários. Associado a isto indicou a necessidade de 

agrupamento dos diversos povos, em forma de república, com a construção neste espaço de 

igrejas e casas para os missionários. Em 1559 estavam estabelecidas na colônia cinco 

povoações indígenas, com as seguintes igrejas: Nossa Senhora do Rio Vermelho, São 

Sebastião, São Paulo, São João e a do Espírito Santo (DANTAS et al., 1992). 

Os portugueses penetraram nas regiões ocasionando danos para a população local: “Os 

colonizadores não somente desejavam se apropriar das terras dos indígenas para fazer suas 

lavouras de cana de açúcar, como queriam se apoderar das suas próprias pessoas, para 

transformá-las em escravos” (MELATTI, 2007 p. 242). 

A peste, a fome, a bexiga e o sarampo, durante o período de 1562 a 1564; associado a um 

castigo aplicado aos Kaeté, escravizando-os e redirecionando-os ao sertão, diminuíram 

sensivelmente a população indígena no litoral, ou seja, diminuiu assim a quantidade de 

pessoas que formavam o rebanho a ser catequizado. Com isso os missionários, sob a 

aprovação dos governadores, solicitaram a vinda de índios do sertão para preencher os 

aldeamentos na costa brasileira. No século XVII o interior do nordeste brasileiro continua a 

ser invadido pelos europeus, iniciado suavemente no século XVI. Não existia nesta região, 

uma vegetação e um relevo capazes de dificultar o acesso deles. E ainda era favorável por 

existir o Rio São Francisco, que se configurava como uma via de penetração, além de ser 

local de assentamento por conta ao acesso facilitado de água, principalmente quando se trata 

da passagem de grandes boiadas (DANTAS et al., 1992). 
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Sucessivas atividades econômicas se estabeleceram na colônia, que não se excluíam umas as 

outras, apenas com períodos mais favoráveis a cada uma delas. Ouro, fumo, extração de 

madeira, pecuária, dentre outras, foram atividades que se desenvolveram, vinculadas ou não 

ao processo produtivo do açúcar. O incentivo ao plantio da cana de açúcar (plantation) levou 

a uma homogeneização da atividade agrícola, gerando uma escassez de alimentos e o 

incentivo a produção de mandioca. Em 1701, houve a proibição da criação de gado até uma 

faixa de 80 km a partir do litoral; com isso a pecuária foi a principal responsável pela 

exploração do sertão e a consequente formação de grandes latifúndios nesta região (FAUSTO, 

2010). 

A quantidade de ouro estimulou a imigração de portugueses da metrópole no início do século 

XVIII. O ouro também trouxe consequências para a economia açucareira. Não de forma a 

exterminá-la, mas de forma a impactá-la por decorrência dos deslocamentos populacionais 

para as regiões mineradoras, assim como com o aumento do preço da mão de obra escrava. O 

achado de metais preciosos também levou ao deslocamento da capital do vice-reinado de 

Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, devido não somente ao acesso a escravos e 

suprimentos, como também e principalmente pela proximidade de onde o ouro das minas era 

escoado. 

Desde o início do século XVIII são observadas insatisfações por parte da população, do que 

corresponde atualmente o Território Baiano, por conta da cobrança de impostos pela Coroa 

Portuguesa, da elevação de preços dos artigos manufaturados e também com a rigidez na 

disciplina militar (TAVARES, 2008). 

Durante todo período colonial, a situação das comunidades indígenas se debatiam entre dois 

interesses: primeiro o dos colonos com a ideia de escravização dos indígenas para trabalhar 

nos cultivos; e segundo o dos missionários jesuítas que tinham como objetivo converter os 

índios ao cristianismo, fazendo com que estes adotassem os costumes dos portugueses. 

Alternavam-se situações de liberdade; e ressalvas com guerras declaradas aos indígenas 

(MELATTI, 2007). As disputas entre os jesuítas e os moradores (colonos) foram acentuadas 

durante todo o período colonial. Os jesuítas a favor da liberdade dos índios e os moradores 

influenciados pelo uso da mão de obra escrava para o desenvolvimento da colônia (DANTAS 

et al., 1992). 

Ao longo deste período, as Ordens Religiosas também não eram homogêneas 

ideologicamente. A Ordem dos Jesuítas, seja por qual for o motivo, apresentava certa 
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independência da Coroa Portuguesa, o que ocasionou diversas vezes sua expulsão de alguns 

locais. Toda a distorção da relação estabelecida entre as partes se configurava no controle 

sobre o trabalho indígena nos aldeamentos e fora deles; além da ocupação de cargos tais como 

o de direção das aldeias (CUNHA, 1992). 

O poder atribuído aos missionários, em períodos iniciais da colonização, era dado pelo 

governador geral. O primeiro deles foi Mem de Sá. Inicialmente foi dado o poder de ordem 

espiritual e temporal, contudo, através da legislação portuguesa, instância maior de poder, a 

escravidão dos indígenas era permitida em algumas situações, a saber: índios capturados em 

“guerras justas”, índios já escravizados por outras tribos; e índios predestinados ao ato 

canibalista. Sendo estes, enfim, “salvos” pela atividade escravagista, de acordo com a visão 

portuguesa (DANTAS et al., 1992). 

A viabilidade do sistema colonial estava ameaçada por consequência da limitação ou extinção 

da escravidão. Marquês de Pombal, dentre diversas ações executadas na colônia, expulsou os 

jesuítas de Portugal e de seus domínios, além dos mercedários, evitando assim áreas de 

atuação autônoma por Ordens Religiosas; ressaltava a integração dos índios a civilização 

portuguesa, instituindo a língua geral de forma obrigatória, extinguindo a escravidão destes 

em 1757, transformando aldeias na Amazônia em Vilas e estimulando o casamento entre 

brancos e índios. Este último era o ponto central de conflito com os jesuítas (FAUSTO, 2010).  

O interesse de Marquês de Pombal, enfim, da Coroa Portuguesa era: “numa visão mais ampla, 

promover a emergência de um povo brasileiro livre, substrato de um Estado consistente 

(Perrone): índios e brancos formariam este povo enquanto os negros continuariam escravos” 

(CUNHA, 1992, p. 16). A Companhia de Jesus foi extinta pelo Papa Clemente XIV em 1773 

e a Ordem dos Jesuítas só voltou a existir em 1814 (FAUSTO, 2010).  

À medida que os colonos avançaram para o sertão, com a principal função de tanger o gado, 

guerreavam com as tribos de amoipiras, acroás e paiaiás e requeriam a posse das terras destes, 

através da doação de sesmarias. Durante o período de expansão territorial, através do 

Nordeste Baiano, os portugueses promoveram o extermínio de diversas populações indígenas 

do interior, com a principal finalidade de proporcionar áreas para a criação de gado, 

avançando inclusive para acima do Rio São Francisco (MELATTI, 2007). Contudo, estas 

invasões só foram realmente executadas após a expulsão dos holandeses, iniciada no século 

XVII e a consequente restauração portuguesa. Os povos indígenas do sertão por muitas vezes 

se aliaram aos holandeses para lutar contra os portugueses, isto se deu de certo, segundo 
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consenso de alguns pesquisadores, por conta da liberdade religiosa e da tolerância exibida 

pelos holandeses para com os índios (DANTAS et al., 1992). 

Como supracitado, fica registrado que foi a partir do início do século XVIII que os índios 

localizados no interior do Brasil, mais especificamente no sertão da Bahia, foram 

efetivamente invadidos pela ocupação portuguesa. Enfim, chegavam os portugueses, já com 

as experiências de guerra com os povos litorâneos do Novo Mundo, acumuladas desde 

meados do século XVI.  

O trabalho missionário, extinguido entre o período de 1619 a 1679, retorna a atuar sobre os 

sertões do nordeste, sob a forma de capelães militares (portanto, enquanto pertencentes as 

tropas coloniais), ou seja, os missionários, juntamente com índios já batizados, buscam outras 

tribos para serem incorporadas ao domínio português (DANTAS et al., 1992). 

Portanto, o Nordeste Baiano também foi ocupado por conta das missões religiosas, através da 

Companhia de Jesus e dos Franciscanos. As missões aglomeravam os índios para serem 

catequizados. Surgiram fazendas e povoados nessa região, provenientes dos antigos engenhos 

e de aldeamentos extintos. Aliado a estas questões acima descritas, o povoamento do Nordeste 

Baiano também foi favorecido pela descoberta de ouro no município de Jacobina 

(TAVARES, 2008). 

De acordo com os poucos dados sobre as populações indígenas do nordeste no período pré-

colonial, salienta-se que os Tapuias, encontrados no sertão nordestino, foram provenientes da 

expulsão da costa pelos Tupi durante suas migrações (DANTAS et al., 1992). Assim, após a 

expulsão dos índios Tupi da costa litorânea dentro do processo de expansão colonial 

portuguesa, através da extração de pau brasil, da urbanização, da plantação de cana de açúcar, 

dentre outras atividades extrativistas e exploratórias, a invasão de terras passou para o interior 

do nordeste. Nesta região, o tronco linguístico correspondia provavelmente à família Cariri. 

Os grupos indígenas que ocupavam o nordeste brasileiro (com exceção aos Tupi da costa), ou 

seja, os povos que viviam em locais que não existiam florestas tropicais, mas sim em uma 

área de caatinga, possuíam uma elevada diversidade linguística. A vegetação do tipo caatinga 

era evidente na maior parte da região. Os grupos indígenas que nesta região habitavam eram 

designados de Tapuias e se configuravam como os de oposição aos índios da costa, os Tupi, e 

por estes mesmos eram estigmatizados (DANTAS et al., 1992) (Figura 15). 
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Figura 15 – Representação de Albert Ekhout (1641) dos índios brasileiros. Nas 

imagens de cima um casal de índios Tupi, aldeados; abaixo um casal de índios 

Tapuias, evidenciando a domesticação dos primeiros. 

Fonte: extraído de Cunha (1992). 

 

 

  

 
                     

      

A imagem acima demonstra inclusive a “primitividade” dos índios Tapuia através da ausência 

de roupas e de ações canibalistas, segundo a visão dos europeus, que neste caso foram 

traduzidas de um holandês. Situação diferenciada quando se coloca a visão europeia dos Tupi, 

civilizados e catequizados, com a presença de roupas e terra organizada com plantios e o uso 

de utensílios para auxiliar no trabalho, tais como as cestarias. 
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A captura de índios para servirem de escravos, assim como para a ocupação das suas terras 

com grandes boiadas eram os principais objetivos da expansão para o interior, conforme 

citado. Local assim estabelecido por consequência da necessidade de ocupação de outras áreas 

e também pelo conhecimento escasso sobre o bioma caatinga. Naquele tempo por 

considerarem a caatinga apenas uma vegetação rala com cactáceas, poderia por conta deste 

fato, ocupar os locais próximos às margens dos rios e o gado poderia ser criado de forma 

extensiva. Os próprios animais poderiam ir à busca do alimento, tornando baixo o custo 

efetivo para o manejo destes.  

O estigma de uma população fugaz e extremamente diversificada no que se refere a língua 

utilizada, coloca-os em uma situação, frente aos missionários de catequização, de difícil 

realização. Por conta desse motivo, alguns Tupi apreenderam a língua de alguns grupos para 

que houvesse a catequização. Para esta tarefa tornar-se facilitada por decorrência da baixa 

densidade demográfica dos grupos espalhados, foram forçados aos aldeamentos e com isso a 

sedentarização das unidades tribais, de forma a agrupá-las sem o menor senso de unidade 

cultural (DANTAS et al., 1992). 

A luta entre os criadores de gado e os índios constituía-se de duas prerrogativas: terra para os 

primeiros e locais de caça para os outros. O principal local de refúgio para os índios que não 

se submetiam aos trabalhos de vaqueiro nas fazendas de gado tinham o aporte das missões 

jesuíticas, depois dos sacerdotes e dos oficiais civis. Os dois últimos servindo principalmente 

de administradores da aldeia. Os mesmos foram aqueles que passaram a ocupar os territórios e 

aos poucos expulsar a população indígena para a marginalidade (RIBEIRO, 1996).  

Neste ponto já não se podia distinguir fenotipicamente e culturalmente a população sertaneja 

daquela indígena à margem da economia local. Por se submeterem a diversas formas de 

preconceito, muitos deles se refugiavam como homens livres e abandonavam sua identidade 

indígena. Língua, costumes, crenças, dentre outras características da cultura local de cada 

povo foi abandonada e perdida ao longo do tempo. Escassos traços indígenas são possíveis de 

visualização, tais como: alguns cultos sagrados e uso da língua original em cerimônias 

sagradas. Este ainda era o cenário para os índios do nordeste no século XX. 

Portanto, os Tapuias, opositores históricos também dos Tupi, não tiveram dos europeus a 

mesma curiosidade com que os Tupi se avantajavam (DANTAS et al., 1992). Tiveram apenas 

a usurpação de suas terras e a fuga de sua cultura e do modo de ser indígena, que incluía a 

negação da identidade étnica e o esfacelamento da unidade dos índios do nordeste. Que 
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atualmente, por conta de uma reestruturação histórica passam a ser reagrupados enquanto um 

grupo heterogêneo, mas fortalecidos pela sobrevivência ao preconceito e pela adaptação 

histórica às condições climáticas do semiárido baiano. 

 

Voltando ao século XIX...  

No final do século XVIII existiam 91 aldeamentos missionários no nordeste, chegando ao 

século seguinte com um aumento de mais de meia centena (DANTAS et al., 1992). Neste 

período sobrepõem-se áreas de colonização antiga, que datam do início do século XVI, 

correspondendo mais frequentemente aos grupos que se localizavam no litoral; com áreas 

ainda a serem conquistadas, como aquelas do sertão (CUNHA, 1992b). Enfim, os territórios 

indígenas, principalmente aqueles localizados no interior do território brasileiro, permaneciam 

a competir com a expansão territorial portuguesa, através da intensa proliferação de regiões 

para a criação de gado (MELATTI, 2007).  

O avanço da produção cafeeira trouxe o polo do país para o centro-sul, desenvolvendo a 

região: construção de portos, estradas de ferro, novos mecanismos de crédito, dentre outros. A 

produção de café para a exportação foi iniciada nos primórdios do século XIX, sob a forma 

tradicional de plantation, ou seja, também com o uso da mão de obra escrava. Todo o seu 

processo produtivo era precário. Enquanto o Nordeste entrava em decadência pelo declínio do 

cultivo da cana de açúcar, o Centro-sul avançava com a produção cafeeira, consolidada em 

1870. O estado de São Paulo tornou-se o centro do Brasil com grandes transformações em sua 

fisionomia (FAUSTO, 2010). 

Enfim, o século XIX ficou caracterizado como o século em que a questão da mão de obra 

escrava foi sobreposta pela necessidade de aquisição de terras. Nos povoamentos antigos do 

litoral busca-se a posse das terras dos aldeamentos; e nas frentes de expansão territorial para o 

sertão, busca-se terras e trabalho escravo dos indígenas aprisionados pelo caminho. Associado 

a isso a distância do poder encurtada, com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, 

diminuindo, assim as questões contraditórias relativas aos interesses da coroa, dos colonos e 

dos jesuítas. Dessa forma, todo o poder local está sob o comando do Estado. Discute-se neste 

período até meados do século:  

se se devem exterminar os índios „bravos‟, „desinfestando‟ os sertões – solução em 

geral propícia aos colonos – ou se cumpre civiliza-los e incluí-los na sociedade 
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política – solução em geral propugnada por estadistas e que supunha sua possível 

incorporação como mão de obra (CUNHA, 1992b, p. 134). 

As solicitações de retomada de terras, por conta das invasões cometidas em aldeamentos 

diversos, feitas até o século XVIII através dos missionários, passam a ser realizadas pelos 

próprios indígenas, que passam a tratar a atual figura representativa do poder, no caso o 

imperador, como pai. O retorno de D. Pedro I a Portugal lançou um sentimento de orfandade 

perante os índios, que se viam a guerrear com os senhores locais. Este sentimento ainda 

perduraria na regência de D. Pedro II. Dentro desse esquema, estabeleciam-se também alguns 

sujeitos interlocutores entre o imperador e os índios, tais como, autoridades e burocratas 

provinciais e municipais (DANTAS et al., 1992). 

Para a população indígena no período imperial, foram revogadas as declarações de guerras. 

Mesmo período em que ficou estabelecido que a catequização e civilização dos índios 

estivessem sob a responsabilidade da Assembleia Geral e do Estado, em 1834. Para isso 

autorizou-se a vinda de missionários capuchinhos para o Brasil. Decretos sobre a instrução 

cívica e religiosa dos índios, iniciação nas artes e nos ofícios dos portugueses, dentre outras 

orientações e supervisões foram levantadas neste período (MELATTI, 2007).  

Com a descentralização do poder do imperador sobre a imposição de leis e decretos em 1834, 

diversas províncias passam a ter atitudes violentas para com as populações indígenas, sendo 

algumas delas extinguidas no nordeste do país: “se aceitassem a paz, seriam expulsos dos seus 

territórios e suas lavouras queimadas, para que não retornassem; seriam mortos e os 

prisioneiros escravizados, caso não aceitassem” (CUNHA, 1992b, p. 138). 

Com o Regulamento das Missões, em decreto de 1845, foi criada a figura do Diretor Geral de 

Índios (em cada província) e do Diretor de Aldeia (em cada aldeamento). Esta situação 

favoreceu a inserção de proprietários rurais como diretores das aldeias (DANTAS et al., 

1992), acentuando o perigo que rondava os indígenas no que se refere a posse das suas terras. 

Em 1850 extinguiu-se o tráfico de escravos, a Lei de Terras foi promulgada, centralizou-se a 

Guarda Nacional e foi aprovado o primeiro Código Comercial (FAUSTO, 2010). Com a 

promulgação da Lei de Terras, as terras dos índios não poderiam ser consideradas devolutas e 

nelas não existiria necessidade de legitimação visto que são frutos do próprio fato de serem 

indígenas e assim originárias para sua população local (CUNHA, 1992b). Indícios de 

mudanças no caminho para uma modernização capitalista. Imigrantes europeus foram se 
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estabelecendo nas regiões cafeeiras. Estes eram formados principalmente por trabalhadores do 

campo ou pequenos proprietários rurais do norte da Itália (FAUSTO, 2010).  

A existência da Lei de Terras e a consequente atribuição das terras ocupadas pelos 

aldeamentos como terras indígenas, a sua administração de acordo com os interesses dos 

proprietários rurais; associando isso tudo a um passado de casamentos interétnicos e outras 

tantas formas coloniais utilizadas para a assimilação dos povos originários à sociedade 

europeia; fizeram com que discursos como os de “misturados” em contraponto aos índios 

“puros” do passado, fossem evidentes. Enfim, a não existência de povos indígenas 

característicos fenotipicamente no sertão nordestino era bastante vantajoso para os invasores. 

O intuito de toda essa questão ainda recaia sobre a posse das terras dos indígenas pelos 

grandes proprietários rurais, descaracterizando-os como sujeitos de direitos históricos. Neste 

sentido, muitos aldeamentos foram extintos em todo nordeste (DANTAS et al., 1992). Estas 

terras então eram consideradas como devolutas. 

Enfim, na segunda metade do século XIX, a ideia de índio é substituída pela de “caboclo”, ou 

seja, a ideia da miscigenação e aculturação dos povos indígenas. Fruto de uma desagregação, 

migração e desvalorização da mão de obra desses povos. Outros povos, pelo difícil acesso às 

suas terras, sobreviveram através dos tempos, resistindo e reelaborando suas identidades 

(SILVA, 2003). 

A partir de 1870 começa a crise do segundo reinado, que teve como causas principais o início 

do movimento republicano e os atritos do governo Imperial com o Exército e a Igreja, aliado a 

isso ainda permanecia o problema relacionado à escravidão (FAUSTO, 2010). A escravidão 

era um dos principais problemas de cunho político, econômico e social do imperador e sua 

extinção foi de forma gradativa: primeiro a proibição do comércio de escravos africanos, 

depois a Lei do Ventre Livre e a Lei dos Sexagenários. Ativistas da abolição atrelavam o 

problema da escravidão ao próprio regime monárquico. A Lei Áurea em 1888 libertou os 

escravos africanos. A República Federativa do Brasil foi proclamada em 1889 (TAVARES, 

2008). 

Em janeiro de 1890, o projeto de Constituição Positivista lançado, esclarecia que os estados 

ocidentais brasileiros eram formados a partir da fusão do europeu, com o africano e o 

americano “aborígine” (CUNHA, 1992b), acentuando assim a miscigenação do povo 

brasileiro e a escassez evidente dos povos originários do Novo Mundo, na composição da 
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sociedade brasileira e consequentemente a não existência de um direito histórico adquirido. 

Contudo, mesmo assim:  

no final do século, antigas propriedades coletivas foram doadas à Câmaras 

Municipais, outras loteadas entre famílias indígenas, ou transformadas em 

propriedade particular de fazendeiros, que delas podiam se apropriar por diversos 

meios. No entanto muitos dos aldeamentos que foram legalmente extintos 

reconquistaram o reconhecimento dos seus direitos sobre terras e uma identidade 

étnica diferenciada (DANTAS et al., 1992, p. 452). 

A constituição da Bahia entra em vigor poucos dias após a Constituição Brasileira de 1891 

(TAVARES, 2008). Nela, no seu artigo 36, parágrafo 7
o
, insere-se a criação de escolas 

práticas de agricultura, instituições de ensino industrial e artístico, além de uma Universidade, 

de forma a assegurar o ensino, principalmente o técnico e profissional. No artigo 136, 

parágrafo 19
o
 atenta-se sobre a liberdade do indivíduo em exercer qualquer profissão, 

trabalho, cultura, indústria e comércio que não violem os bons costumes, a segurança e a 

saúde da população. Na mesma linha e no mesmo artigo ressalta-se a liberdade de crença e 

manifestação religiosa sem penalidades cívicas nos parágrafos 24
o
 e 25

o
. 

Na constituição de 1891, não são evidentes a inclusão dos sujeitos indígenas. As terras 

devolutas, algumas provenientes de aldeamentos extintos, foram transferidas para os estados 

federados. No entanto este fato não alterou as ações de reconhecimento de terras aos índios 

(DANTAS et al., 1992). 

 

No Século XX 

Logo nas primeiras décadas deste século, diversas situações de requerimento da identidade 

étnica dos povos do nordeste passam a ser realizados, através de solicitações de Postos 

Indígenas nas regiões, ressaltando assim o reconhecimento pelo estado da ocupação dos 

mesmos. Os que eram caboclos passam a se afirmar enquanto índios. Sugere-se a proteção de 

suas terras através da bandeira do sujeito de direito histórico (SILVA, 2003). 

Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), sob o comando de Marechal 

Rondon, que exigiu o fim da catequese, a proibição dos aldeamentos, a posse de terras pelos 

indígenas e o direito de viver segundo suas tradições. Esta instituição, por não contar com 
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recursos financeiros e de pessoal para o trabalho, foi extinta em 1967 (MELATTI, 2007). 

Com a criação deste órgão, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio 

(MAIC), ficou também estabelecida a separação oficial entre o Estado Nacional e as ordens 

religiosas (CUNHA, 1992a). Durante o período republicano o trabalho missionário com as 

populações indígenas não era mais de obrigação do Estado e a igreja católica não era mais 

reconhecida como a religião oficial do Brasil. Com isso, o serviço missionário continuou 

sendo realizado de forma autônoma, pela igreja católica e atualmente também pela protestante 

(MELATTI, 2007). 

O Marechal Rondom, se estabeleceu para os indígenas, assim como os imperadores na época 

da regência o foram, no que se refere a aclamação pelas terras que habitavam e que eram 

constantemente tomadas pelos moradores locais, que no sertão se caracterizariam como os 

grandes proprietários rurais. A situação de Rondom, diante do cargo ocupado como gestor do 

SPI, fez com que ele atuasse principalmente na reorganização das áreas indígenas, processo 

interrompido nos anos 60 (DANTAS et al., 1992). 

O SPI foi criado na intenção de administrar a relação entre os povos indígenas e as demais 

representações de poder da região. Foi o primeiro órgão institucionalizado de atendimento 

aos povos indígenas no Brasil. Esta ação faria parte de uma burocratização administrativa da 

estrutura do estado. A forma de atuação deste se estabeleceu nos seus primeiros anos de 

existência, através de ações relacionadas ao reconhecimento do direito de posse indígena das 

terras, assim como a regulamentação do trabalho com os índios. Verifica-se assim a intenção 

do governo em fixar no campo uma mão de obra rural, não estrangeira. Fizeram isso através 

de um controle sobre o acesso às terras e também com a promoção de qualificação técnica da 

força de trabalho dos indígenas (CUNHA, 1992a). 

A principal contribuição advinda da criação do SPI para os indígenas consistiria no 

regulamento, confirmado pelo decreto n
o
 9214, de 15 de dezembro de 1911, no qual 

regulamenta o Serviço de Proteção ao Índio, seja ele aldeado ou inserido em territórios não 

indígenas. Darcy Ribeiro (1996) atenta, contudo, para a aceitação do indígena por parte da 

sociedade enquanto pertencente a uma cultura diferente, mas que poderia ser alterada com o 

tempo, ou seja, esses povos ainda estavam sujeitos à assimilação por parte da sociedade 

nacional. Associado a isso, evidencia-se que a cultura dos povos tradicionais era primária e 

que poderia se “desenvolver” para uma cultura superior. 
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Declara-se a criação da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que em 1919 tratava 

também dos povos indígenas. Das convenções, que foram resultados dos estudos realizados 

por um grupo de peritos em trabalho indígena, salienta-se a de n
o
 107 em 1957, que trata dos 

povos indígenas no que se refere a ocupação da terra, acesso a saúde e educação e a condições 

de trabalho (OIT, 2011). 

Em 1959 é criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criando 

dois centros de expansão manufatureira. Um deles na faixa úmida, relacionada a produção de 

alimentos; e outro na região semiárida, com vistas a produção pecuária. Desse último 

resultou, dentre outras coisas, para o sertão nordestino, a transformação de áreas de produção 

agrícola de subsistência dos povos tradicionais, em extensas áreas para criação de gado; assim 

como o desenvolvimento regional, associado à construção da hidrelétrica de Paulo Afonso. 

Esta situação geraria para os povos dessa região, nisso incluem-se os pequenos produtores e 

os índios, novas oportunidades de inserção econômica (DANTAS et al., 1992). 

Em 1967, com a extinção do SPI, é criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Órgão que 

até os dias de hoje, excetuando a instrução escolar e o atendimento médico, é responsável pelo 

processo de reconhecimento, demarcação e homologação das Terras Indígenas no Brasil 

(MELATTI, 2007). 

A extinção do SPI se dá por meio de acusações de corrupção e é logo em seguida substituída 

pela FUNAI. Este órgão, assim como o anterior, tinha seu campo de ação restrito a uma 

política indigenista vinculada aos interesses do estado. No final da década de 70 e início da de 

80, explodem organizações não governamentais indigenistas. Enfim estabelece-se um 

movimento de cunho nacional (CUNHA, 1992). O Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 

é criado em 1972 e o Estatuto do Índio formulado em 1973. Em 1975 a população indígena do 

território baiano estava estimada em cerca de 13 mil pessoas (DANTAS et al., 1992). A União 

das Nações Indígenas (UNI) em 1980 começa a se organizar; e com isso também a 

participação dos índios do nordeste passa a ser, mesmo que tímida inicialmente, evidente, no 

contexto de discussões ao nível nacional. 

Desde a década de 70 são discutidas no âmbito internacional, com a presença de 

representantes dos Estados, além de lideranças e organizações indígenas, a Declaração dos 

Direitos dos Povos Indígenas (ONU, 2008). A partir desse período também, as declarações 

internacionais, baseadas em uma discussão sobre a abrangência dos termos progresso e 
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desenvolvimento, associados a questão ambiental; alteram o foco e passam a abordar termos 

como etnodenvolvimento e diversidade cultural (CUNHA, 2009). 

O processo de emergência étnica, ou etnogênese, vem acontecendo desde a década de 70. Os 

povos indígenas do nordeste reelaboraram suas identidades, que muitas vezes vem refletida de 

uma releitura dos dois processos, a partir de uma visão essencialmente indígena (SILVA, 

2003). O que nunca os tornou, desde esse período, povos aculturados. Camuflados pela 

assimilação, mas também escondidos nos rituais do Toré e do Ouricuri. 

Após 1985, com a eleição do presidente da república, marcou-se o fim da ditadura militar no 

Brasil e a promulgação da Constituição Brasileira em 1988. Nesta era possível detectar novas 

referências políticas e conceituais, principalmente no que consta no art. 231, onde fica 

assegurado e garantido o direito a diferença e valorizadas as especificidades dos povos 

indígenas: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens” (art. 231, Constituição da 

República Federativa do Brasil 1988). 

Dentro deste contexto, ganham os Povos Indígenas, visto que não existem as tendências 

assimilacionistas da versão anterior, mas existe sim o reconhecimento dos: “[...] direitos 

originários dos índios, seus direitos históricos, à posse da terra de que foram os primeiros 

senhores” (CUNHA, 1992, p. 17). 

As Conferências Internacionais do Trabalho em 1988 e 1989, passam a colocar em pauta a 

revisão da Convenção N
o
 107 por conta de tendências assimilacionistas e paternalistas; que é 

substituída pela Convenção N
o
 169. A primeira citada foi aceita até a década de 70. Na 

segunda são acrescidas situações como a auto identificação étnica; a participação dos povos 

indígenas nas decisões acerca do desenvolvimento em terras indígenas; a aplicação do termo 

“povos” em substituição ao termo “populações”, visto que este último possui caráter 

transitório; o direito e o acesso à terra e aos recursos naturais necessários para sua reprodução 

social e cultural, em equilíbrio com a conservação do meio ambiente, dentre outras. O Brasil, 

contudo, ratifica esta Convenção apenas em julho de 2002, entrando em vigor no país em 

julho de 2003 (OIT, 2011). 

Começam a surgir, desde a década de 70 diversos trabalhos etnográficos sobre os rituais de 

toré e de praiá, evidenciados como uma ferramenta para o reconhecimento dos caboclos como 
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índios, que possuíam uma diferenciação, que não poderia ser evidenciada através da 

expressão dos caracteres estéticos, mas demonstra-se entranhado nas representações 

socioculturais mantidas escondidas e preservadas através de gerações. 

As populações indígenas do Brasil a partir do século XX passam a lutar pelos seus territórios 

em competição com estradas de ferro, garimpo, atividades agropecuárias, madeireiras, 

prospecção de petróleo, hidrelétricas, rodovias (MELATTI, 2007), dentre outras alterações 

proporcionadas pelo constante aprimoramento das tecnologias e pelo acesso facilitado a 

informação: 

As identidades, estreitamente relacionadas à noção de territorialidade, se 

revitalizaram sob a égide dos empréstimos e reelaborações das práticas e 

representações [...]. em outras palavras, os índios tidos como „quase extintos‟ 

pareciam tão-somente aguardar uma conjuntura favorável para ressurgir (DANTAS 

et al., 1992, p. 455). 

Entre 1492 e 1650 houve uma imensa redução das populações indígenas da América. No 

início de 1970, alguns grupos foram contatados e atualmente iniciam o processo de 

recuperação demográfica, principalmente aqueles localizados na região Norte e Nordeste do 

país. Estes últimos enfrentam uma violenta oposição:  

os embates legais travam-se geralmente em torno da identidade indígena e aqui o 

modelo que eu chamei platônico da identidade é amplamente invocado, tanto por 

parte dos fazendeiros quanto por parte dos próprios índios, forçados a 

corresponderem aos estereótipos que se têm deles (CUNHA, 2009, p. 262. Grifo do 

autor).  

Entre 1983 e 1993 a população vem aumentando e, segundo Cunha (2009), estão 

provavelmente em torno de 250 mil indivíduos. Bons tempos aqueles, quando a preocupação 

dos indígenas e dos demais povos do sertão baiano relacionada à sociedade nacional vinha 

apenas de algumas cabeças de gado invadindo os sertões... 

 

Enfim, no século XXI 

Assegurados de certa forma pelo fortalecimento de ações de órgãos indigenistas e de 

indígenas engajados no sistema da sociedade nacional, baseados, e desde 2003 fortalecidos, 

pela Convenção N
o
169 da OIT; dentre diversas outras garantias adquiridas através de anos de 
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lutas entre o Estado e os sujeitos acima citados, o início do século XXI entra com espírito de 

conquistas alcançadas e perspectivas de vitórias a impetrar. 

As situações relacionadas a auto identificação étnica, a demarcação e homologação de terras, 

ao processo histórico de formação, dentre outros fatores, são diversos quando se comparam as 

dezenas de etnias espalhadas no território Brasileiro. Quando se reduz o campo de 

amostragem para o estado da Bahia tem-se a diferenciação preliminar entre os índios do 

litoral e aqueles do sertão. 

Deve-se aqui, colocar a sutil, mas significante diferença entre os processos de desarticulação e 

exterminação / autoafirmação / reconhecimento étnico / demarcação e homologação territorial 

dos índios localizados na faixa litorânea do estado e daqueles localizados no interior. Os 

primeiros foram invadidos no século XVI e expulsos de suas terras. Os outros foram retirados 

já no século XVIII. Deve-se a este fato e a forma de atuação dos sujeitos invasores, a relação 

distinta entre esses grupos no que se refere aos seus processos de autoafirmação étnica, de 

autonomia e de desenvolvimento local. 

Juntamente com as demonstrações anteriores, cabe ressaltar que os povos indígenas do 

nordeste, a maior parte das pessoas que muitas vezes ocupam o mesmo território na 

contemporaneidade, correspondem a uma mistura (MELATTI, 2011) provenientes de 2 

situações relevantes: incialmente os aldeamentos extintos e posteriormente a reaglomeração 

em espaços concedidos como terras indígenas, onde surgem habitantes com origens diversas, 

incluindo fora do estado.  

A Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas sofreu ajustes pelo Conselho de Direitos 

Humanos da ONU em 2006; e em 2007 esta Declaração foi adotada pela Assembleia Geral da 

ONU. Dos 143 países que votaram a favor do texto, o Brasil foi um deles. Neste documento 

tem-se como destaque: a maior parte dos artigos se referem a cultura indígena e sua forma de 

preservação, assim como a sua consideração no que se refere a educação pública e aos meios 

de comunicação; o direito a autodeterminação e o acesso a terras, territórios e recursos; a 

discriminação; a participação e a autonomia dos povos (ONU, 2008). 

Conforme já citado, depois de instaurada a República os assuntos relacionados aos índios era 

de competência do SPI a partir de 1910, substituída pela FUNAI em 1967. Em 1973 surge o 

Estatuto do Índio, lei que regulamenta os assuntos indígenas no Brasil. Sendo evidente em 

todas essas regulamentações a necessidade da tutela dos índios pelos órgãos acima citados, 
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assim como a questão da assimilação ao estado nacional. Apenas com a Constituição Federal 

de 1988 os índios: “podem representar a si mesmos na vida civil [...] manter suas próprias 

formas de organização social, suas línguas e seus hábitos e costumes” (GRAMKOW et al., 

2007, p. 142).  

Desde a década de 90 foi iniciada uma nova reestruturação do Estado Brasileiro no que se 

refere ao tratamento das questões relacionadas aos povos indígenas. Atualmente à FUNAI 

permanece a atividade de demarcação dos territórios indígenas. Contudo, outras ações aos 

órgãos anteriores atribuídas (como SPI e FUNAI), passam a ser distribuídas pelos seus 

responsáveis institucionais, tais como: Ministério da Justiça (anteriormente admitida pela 

vinculação da FUNAI no seu quadro), Ministério da Saúde, Ministério da Educação, 

Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério dos 

Esportes; todos estes com suas subdivisões também inseridas no processo. Associados a estes, 

que recebem recursos diretos para as demandas indígenas, outros órgãos, tais como, o 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome e o Ministério da Cultura; se 

propõem a este caminho, mesmo que sem recurso específico para este fim. Outros setores, tais 

como organizações não governamentais, instituições de ensino e extensão, dentre outros 

setores, governamentais ou não, realizam ações também específicas, baseadas em recurso a 

fundo perdido, financiados pelos órgãos estatais ou privados, nacionais e internacionais. 

A conservação de territórios pelos povos indígenas, como também a preservação dos 

processos de uso e manejo dos recursos naturais por eles efetuados, direcionados por um 

conhecimento tradicional, passado dos mais velhos para os mais novos através de gerações; 

associados na contemporaneidade com a riqueza biológica brasileira e ainda a existência de 

Bancos de Germoplasma espalhados pelo território nacional, totalizando cerca de 117 

unidades e uma elevada diversidade étnica, que caracteriza o país como pluriétnico; vê-se a 

principal estratégia para o século XXI. Dessa forma, os povos tradicionais, especialmente os 

povos indígenas são atores fundamentais neste processo (CUNHA, 2009). 

O sistema invadido pelo afã de expansão das terras pela Europa era em tempos bastante 

remotos (anterior a entrada dos portugueses) baseado em uma organização tribal; de 

cooperação; de subsistência; sem excedentes e, muito menos, acúmulos; hierarquia baseada 

em experiência de vida, com conhecimentos transmitidos dos mais velhos para os mais novos; 

vida coletiva; uniões não monogâmicas; habitações de madeira e cobertas de palha; 

extrativismo animal (caça e pesca) e vegetal (frutos, lascas de pau, etc); cultivo de milho e de 



55 
 

raízes comestíveis; religião em que se atribui a seres vivos, objetos inanimados e fenômenos 

naturais um princípio essencial (TAVARES, 2008). Influência de seres míticos sob as 

circunstâncias da vida cotidiana. Culturas que foram influenciadas direta e indiretamente 

pelos diversos que passaram e ficaram, passaram e deixaram, passaram e partiram, passaram e 

levaram. 

Na contemporaneidade explodem diversos movimentos de afirmação étnica proveniente de 

comunidades indígenas que estão em busca do processo de reconhecimento, demarcação e 

homologação de suas terras. Os índios do nordeste ainda hoje pelejam pela conquista e 

garantia do seu território. Com base numa luta de cunho cultural, onde predomina a 

racionalidade ambiental, busca-se reconstruir a autonomia dos povos indígenas, destruída pelo 

processo de colonização e atualmente de neocolonização das comunidades tradicionais ao 

longo dos tão comemorados 500 
(+12)

 anos de “(des)cobrimento” do Brasil
1
. 

Os índios do nordeste, no jargão antropológico, fundamentam-se em uma reelaboração da sua 

identidade étnica, tornando-se um conjunto, que por décadas foram marginalizados e 

confundidos com a população local. Buscam sobretudo o reconhecimento nacional da sua 

diferenciação enquanto um grupo cultural distinto mas também diverso, porém também 

dotado de direitos tais quais os da sociedade nacional; a garantia dos seus territórios 

(fortalecidos pelo direito histórico); e a gestão das suas terras de acordo com os seus 

interesses. A necessidade de tais ações podem compreender situações convergentes: a 

expansão das atividades de prospecção (mineral, vegetal, etc) em áreas não antes utilizadas, 

os efeitos do acesso ilimitado aos meios de comunicação tais como TV, celular e Internet nos 

mais jovens; a conservação da biodiversidade; dentre outros fatores contemporâneos que 

sustentam o desenvolvimento da ciência no mundo.  

 

A Situação da População Indígena do estado da Bahia 

Apesar da intensa notificação de diversos pesquisadores que atuam no estudo relacionado aos 

Povos Indígenas do Brasil, dentre eles se destaca Darcy Ribeiro, da extinção dos povos 

indígenas; na contemporaneidade, seja através da valorização cultural, da etnogênese dos 

                                                                 
1
des-: origem controvertida latina ou romana, dentre outras conotações assume-se como prefixo de negação, 

de ausência; cobrimento: cobertura, ato de cobrir. Ou seja, considero o início do período em que o Território 
Brasileiro ficou sem proteção, sem cobertura. Situação que se prolonga até a atualidade. 
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índios do nordeste através da intensa proliferação de afirmações étnicas no nordeste, a 

situação da população indígena no nordeste sofre alterações positivas. Estas alterações se 

fazem evidentes através de censos demográficos realizados na região, que detectam um 

aumento da densidade demográfica destes atores. Deve-se acrescer a esses censos os povos 

que ou estão isolados ou suas terras localizam-se em regiões de difícil acesso. Provavelmente 

não inclusos nas contagens. 

Levando-se em conta os dados apresentados por Tavares (2008), que considerou o 

levantamento realizado pela Associação Nacional de Ação Indigenista (ANAI) (Figura 16), os 

povos indígenas que constam naquele momento no Estado são: Kantaruré (Rodelas e Nova 

Glória), Tuxá (Rodelas), Kaimbé (Euclides da Cunha), Aricobé (Barreiras), Pataxo HãHãHãe 

(Camamu), Pataxó (Cabrália, Porto Seguro e Pau Brasil), Atikum (Ilhéus), Xukuru-Kariri 

(Nova Glória e Paulo Afonso), Pankararé (Paulo Afonso), Kiriri (Banzaê e Quijingue) e 

Pankaru (Bom Jesus da Lapa) (TAVARES, 2008). 

Figura 16 - Mapa dos Povos Indígenas na Bahia e municípios de ocorrência. 

 
                                     Fonte: extraído de Tavares (2008). 
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De acordo com o Censo Demográfico (2010), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), a população indígena da região nordeste é de aproximadamente 209 mil 

índios. Visto que a quantidade de índios localizados no estado da Bahia está em 

aproximadamente 56 mil. 

De acordo com dados obtidos através do Instituto Socioambiental (ISA) (2010), no território 

da Bahia existem 13 povos indígenas, a saber: Atikum, Kaimbé, Kantaruré, Kiriri, Pankararé, 

Pankaru, Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe, Truká, Tumbalalá, Tupinambá, Tuxá e Xukuru-Kariri. A 

população encontrada no Território Indígena Pankararé está em torno de 1640 índios. A fonte 

desses dados vem da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), sendo registrado no ano de 

2010. 

De acordo com dados obtidos através de um levantamento sobre a distribuição espacial dos 

Povos Indígenas do Estado da Bahia, realizado pela Coordenação de Segurança Alimentar e 

Nutricional, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate a Pobreza, 

existem 18 povos indígenas no estado, compreendendo 7885 famílias, espalhados em 31 

municípios. Os povos indígenas indicados são: Atikum, Fulni-ô, Kaimbé, Kantaruré, Kariri 

Xocó-Fulni-ô, Kiriri, Pataxó, Pataxó Hã Hã Hãe, Pankararé, Pankararu, Pankaru, Payayá, 

Tumbalalá, Tupinambá, Tuxá, Truká, Xucuru-Kariri, e Xacriabá. As informações 

relacionadas a quantidade de famílias foram indicadas pelas próprias lideranças indígenas. 

Este levantamento foi disponibilizado em janeiro/2012 pelo Sr. Jerry Matalawê, coordenador 

de Políticas para os Povos Indígenas, órgão vinculado a Superintendência de Apoio e Defesa 

aos Direitos Humanos da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Governo do 

Estado da Bahia. 

Atualmente, uma das diversas demandas dos povos indígenas do estado da Bahia, seria 

inicialmente um levantamento da situação socioeconômica, cultural e ambiental das diversas 

comunidades; associado a um levantamento real da situação demográfica de tais localidades, 

baseados em análises de dados primários. Ferramentas necessárias para a avaliação das 

necessidades (desenvolvimento local sustentável, ou melhor etnodesenvolvimento) e vontades 

(autonomia) dos povos. Como se pode perceber através dos dados supracitados, as 

informações não são totalitárias do Estado e, portanto não são também conclusivas sobre a 

situação real dos povos indígenas do nordeste. 
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CAPÍTULO III – PATRIMÔNIO CULTURAL, 

EDUCAÇÃO E ETNODESENVOLVIMENTO PARA 

OS POVOS INDÍGENAS NO NORDESTE 
 

Durante quase cinco séculos, os índios foram pensados como seres efêmeros, 

em transição: transição para a cristandade, a civilização, a assimilação, 

o desaparecimento. Hoje se sabe que as sociedades indígenas são parte de nosso 

futuro e não só de nosso passado. A nossa história comum [...] foi um rosário 

de iniquidades cometidas contra elas. Resta esperar que as relações que com 

elas se estabeleçam a partir de agora sejam mais justas: e talvez o sexto 

centenário do descobrimento da América tenha algo a celebrar (CUNHA, 

1992a, p. 22). 

 

Identidade Étnica 

A identidade e o reconhecimento de um grupo étnico é o fundamento para o direito territorial 

indígena e assim a garantia para a posse do mesmo (CUNHA, 1992a). Entre o período de 

1950-60 começaram as discussões em torno do “étnico”. Etnicidade foi um conceito criado 

em meados de 50.  A etnicidade aqui utilizada considera as relações entre os diversos povos 

(ou coletividades), mergulhados no interior de outras sociedades, que detém o poder local e 

são culturalmente hegemônicas, demonstrando assim que as primeiras são uma minoria dentro 

de um contexto global (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000). 

A etnia ou identidade étnica seja ela individual ou coletiva pressupõe o contraste com outras 

identidades ou etnias para sua existência. Diferente da etnicidade, que se compõe a partir da 

relação entre minorias étnica e a sociedade culturalmente dominante na qual estão inseridas as 

coletividades. 

Max Weber, no início do século XX considerou que a identificação étnica de uma dada 

comunidade, fruto de um sentimento comunitário que demanda um ação coletiva, é baseada 

em um encontro com outros elementos diferenciados do que é interno, fazendo com que o 
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externo contribua para o reconhecimento e o rearranjo do sentimento interno de coesão. Este 

sentimento expressa por si uma origem comum entre as partes (SOUSA, 2005). 

As teorias de Barth em 1969 começariam a discutir as identidades que eram guarnecidas por 

fatores biológicos ou culturais restritos (GONÇALVES, 2005). Este pesquisador, 

corroborando com Weber, considerou necessário o contato com outras identidades, 

acentuando que não existiria uma aculturação das comunidades que interagiam, mas sim uma 

reelaboração da das formas de agir de cada uma delas, acentuando dessa forma as identidades 

de cada uma delas (SOUSA, 2005). Em 1976 com a contribuição de Cardoso de Oliveira 

admite-se uma etnicidade, ou seja, uma etnia ou identidade associada a uma organização 

social, a partir da existência e relação entre as partes que se auto identificam (MELATTI, 

2007), ou seja, a existência de identidades contrastivas. As identidades contrastivas se 

manifestam a partir da existência de identidades coletivas no âmbito de uma identidade 

dominante, causando aviltamentos. Os meios que operam esse contraste podem ser registrados 

como: terra ou território; a história; a língua; a propriedade individual ou coletiva; o caráter; e 

o sangue. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2000). Os primeiros operam numa origem física e 

cultural comuns; o caráter como uma construção com base em uma referência genética e o 

último a caracteres relacionados a uma carga genética comum. A partir desse conceito 

inserem-se as guerras, sendo registrado o conceito de fricções interétnicas. 

O conceito de identidade existe, visto que existem outras identidades interagindo ao seu redor. 

Ou seja, para ser uma dentre as outras, deve afirmar a sua distinção; o caráter, enfim, que a 

representa. As diversas identidades, que definem uma etnia, podem promover alterações, ou 

ao menos reflexões umas às outras. Portanto, a identidade é um processo em constante 

elaboração e reelaboração, em integração constante umas com as outras, ou seja, com a 

realidade que as cercam (SILVEIRA, 2005). 

Considerando que o que define a identidade de um grupo é a sua cultura e admitindo que esta 

última seja passível a mudanças, ou seja, é um processo dinâmico, corrobora-se com a 

afirmação acima explicitada no que se refere à dinamicidade do processo identitário 

(MOURA, 2005). Soma-se a isto o processo avançado da tecnologia, onde as informações são 

disseminadas facilmente e em um curto espaço de tempo, permitindo o acesso a ela por 

grande parte da população de um território. Dessa forma, tornando as possibilidades de 

elaboração e reelaboração das identidades, processos mais ágeis do que se poderia constatar 

em períodos anteriores à Revolução Industrial e suas consequências sobre o mundo. 
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Enfim, de acordo com as acepções acima registradas, infere-se que Identidade Étnica refere-se 

à delimitação de um grupo específico, que possui origem e características comuns, 

relacionadas à suas formas de organização social, religião, língua, costumes, dentre outras que 

abarquem o que se considera como cultura específica de determinado povo ou comunidade e 

que foi construída ao longo de gerações. Sugere-se também a luta pela causa, seja no âmbito 

político ou social, de forma a defender a preservação da cultura local. Associado a isso, a 

ideia que o processo de desenvolvimento de cada comunidade se dá ao longo do tempo. 

Referindo-se ao desenvolvimento, o contato com outros povos e sociedades, processo que 

permite a modificação dos modos de fazer habituais de cada indivíduo ou coletividade. Ou 

seja, a elaboração e a reelaboração das identidades. Para Cunha:  

Ter uma identidade é ter uma memória própria. Por isso a recuperação da 

história própria é um direito fundamental das sociedades. É também, pela atual 

Constituição, o fundamento dos direitos territoriais indígenas, e particularmente da 

garantia de suas terras (CUNHA, 1992a, p. 20. Grifo meu). 

A denominação índio foi atribuída aos habitantes do Novo Mundo, de uma forma geral, 

quando os europeus aqui chegaram. Apesar de haver dezenas de povos, com culturas distintas, 

a denominação índio foi atribuída a toda a unidade populacional da época (MELATTI, 2007). 

Esses povos tinham suas formas próprias de uso e manejo do solo e dos recursos naturais 

disponíveis. Haveria de se supor, uma relação dialética entre eles e o ambiente que os 

circundava. Essa relação compreende a cultura local de cada povo, enfim, suas formas de 

pensar e agir perante as situações. A natureza e os recursos provenientes dela, também foram 

sendo modificados ao longo do tempo. 

Anteriormente pensava-se em uma etnicidade associada a definições biológicas quando neste 

período eram tratadas essas questões como raça e sua heterogeneidade (CUNHA, 2009). 

Dentro desse contexto e levando-se em consideração que a população indígena atual é 

formada pela miscigenação genética de portugueses, africanos e povos originários, não se 

enquadram características biológicas dos atores sociais envolvidos enquanto medida de 

distinção, visto que dessa forma trataríamos de uma concepção de raça já ultrapassada em 

discussões na contemporaneidade.  

O viés cultural substituiu o racial (CUNHA, 2009). Porém este cultural estava submetido a 

algumas regras. Foi proposta a utilização de um inventário de cada uma dessas populações em 

que os elementos culturais fossem repartidos em três conjuntos, a saber: cultura 
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correspondente ao período pré-colonial, especificamente com elementos indígenas; cultura 

correspondente ao período pós-colonial, onde a cultura europeia e africana são mais 

significantes; e a mista, na qual elementos dos dois grupos anteriores estariam presentes. 

Assim poder-se-ia definir quem eram os brancos, os índios e os mestiços, respectivamente 

(MELATTI, 2007). A título de exemplo, tal situação não seria efetiva para os povos indígenas 

do nordeste, visto que boa parte dos elementos culturais que poderiam ser caracterizados 

como indígenas, estão mergulhados na cultura nacional, como uma forma de resistência e 

proteção da sua identidade intrínseca. 

Diversos critérios e formas de identificação foram sugeridos ao longo do tempo para atribuir a 

identidade dos povos indígenas no Brasil, dentre elas, os já tratados critérios racial e cultural; 

além do critério de desenvolvimento econômico e o de identificação étnica. O terceiro não 

condiz com a realidade visto que além de indígenas, outras populações nas regiões do país 

tem necessidades e deficiências de sobrevivência. O último, que foi proposto em 1949 no II 

Congresso Indigenista Interamericano e posteriormente reiterado por Darcy Ribeiro em 1957, 

prescreve que independente de qualquer critério ou fator, para ser índio, ele tem que se 

entender por tal, além também de ser reconhecido como indígena pela sociedade nacional 

(MELATTI, 2007). 

Na contemporaneidade a questão é tratada como um conjunto de características determinantes 

que são construídas ao longo de gerações, mas estão sujeitas às dinâmicas do tempo. Segundo 

Stuart Hall (2006, p. 12): “A identidade torna-se uma “celebração móvel”: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É definida historicamente, e não 

biologicamente”. 

A contribuição de estudos da etnicidade promovidos por Barth e também por Cardoso de 

Oliveira, até final da década de 70, foram fundamentais. Do primeiro consideraram-se as 

marcas culturais que determinariam sinais diacríticos; associando este fato as considerações 

do segundo pesquisador acima citado, em que para existir uma identidade, é obrigatória a 

existência de pelo menos mais uma outra em que possam ocorrer as relações e dissensões 

entre as partes. 

O ser indígena na contemporaneidade não é baseado em seus caracteres fenotípicos, muito 

menos na sua cultura preservada, tal como era previsto no século XIX. O ser indígena tem que 

se sentir indígena, admitir-se como tal e dessa forma ser reconhecido como índio pelos demais 
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do seu grupo, expandindo este reconhecimento para aqueles do seu entorno (CUNHA, 2009). 

Enfim, se reconhecer e ser reconhecido. 

Para isso, quando se trata aqui dos índios do nordeste, sugere-se a inclusão das tais marcas 

que remetem aos sinais diacríticos que estabelecem um novo grupo, com um marco simbólico 

em comum: a resistência e a adaptação para a convivência no semiárido. Estas marcas estão 

vagando entre esses indígenas através dos rituais tais como o Toré e o Praiá, que evidenciam a 

cultura dos povos indígenas do sertão nordestino e garantem o reconhecimento étnico e o 

direito histórico de posse das terras que ocupam (SOUSA, 2005). 

Estas marcas ou estigmas, contudo, não são evidenciadas cotidianamente, mas sim quando há 

necessidade de ações afirmativas, apresentadas num contexto de interação social. Nestes 

casos, ela pode ser realizada através de uma coletividade ou apenas através de um único 

indivíduo de dada comunidade, quando solicitado a representar o grupo em interação com 

outras identidades étnicas (SOUSA, 2005), Essas marcas tanto podem ser a representação de 

um objeto específico, como pode ser as representações socioculturais, como acima afirmadas 

em relação aos povos indígenas do nordeste. 

 

Povos e Comunidades Tradicionais 

Para Manuela Carneiro da Cunha (2009), o fato de serem consideradas comunidades 

tradicionais, pressupõe-se uma ligação estreita com ações que conduzam a atividades 

sustentáveis de forma a conservar o ambiente em que estão inseridas. Na realidade, para estas 

comunidades, o fato de extrair determinada parcela dos recursos naturais, de forma 

sustentável, não seria pela ligação com a conservação em si, unicamente, mas relaciona-se 

também com o que é necessário para a sobrevivência do grupo como um todo, de forma 

igualitária.  

Nas comunidades existe uma organização social estabelecida que dita as formas de uso, que é 

construída através das concepções de mundo de cada realidade, que identifica cada 

comunidade. Estas identidades, contudo, podem ser elaboradas e reelaboradas continuamente, 

o que não deixa de formatar uma nova identidade, mas que não exclui necessariamente a 

essência do ser indígena que a estruturou e reestruturou. 

De acordo com o Decreto Federal de 2007, os Povos e Comunidades Tradicionais são: 
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grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos 

pela tradição (Inciso I, Art. 3
O
 do Decreto Federal N

o
 6.040 de 7 de fevereiro de 

2007). 

Esta conceituação não exclui as afirmações da antropologia sobre a dinamicidade cultural. 

Apenas deve-se compreender, dentro de um contexto contemporâneo, percebendo a 

tecnologia a serviço da informação em amplo desenvolvimento, que a cultura não é 

estratificada, estática e moldurada; mas sim sujeita a renovações e alterações ao longo do 

tempo. E a velocidade, a cada momento se estabelece de forma mais contundente, 

aumentando o fluxo de informação e de elaboração e reelaboração de identidades individuais 

e coletivas. 

É relatada também a estreita associação entre a conservação da biodiversidade e as 

comunidades tradicionais, através da constatação da sobreposição de áreas indígenas e 

aquelas que foram designadas para se tornarem Unidades de Conservação
1
 (GUERRA; 

COELHO, 2009). Partindo daí e de outras questões, tais como os movimentos sociais, o uso e 

o manejo dado por estas populações ao ambiente que os circundavam, passaram a se fazer 

valer. Assim, a diversidade cultural, e consequentemente os povos e comunidades tradicionais 

passam a ser objeto de estudo e valorização. 

Desde a década de 70 que, através do advento de novas identidades coletivas, baseadas numa 

determinada organização política, social, ambiental e cultural, ocorre conflitos, 

essencialmente fundamentados na diversidade de manejo e relação com o meio circundante 

das comunidades (CARVALHO, 2009). Fato que pode ser corroborado através das pesquisas 

realizadas no estado da Bahia, nas diversas comunidades tradicionais, quilombolas e 

indígenas. 

Os povos indígenas na contemporaneidade, contra a tendência de sumirem enquanto uma 

categoria étnica, visto que estariam fundidos à sociedade nacional, apresentam um aumento 

significativo nos índices demográficos, reafirmando a continuidade desses povos no território 

brasileiro. Os índios do nordeste surgem numa chamada “emergência étnica”, reafirmando-se 

como garantia de acesso a políticas públicas específicas, sendo a mais proeminente a própria 

posse territorial, garantia básica e fundamental para os povos indígenas. 

                                                                 
1  Áreas reservadas para a conservação no Brasil, que podem ser de proteção integral (como as estações 

ecológicas) ou de uso restrito (como as reservas extrativistas) 
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Os povos e comunidades tradicionais, caracterizados neste trabalho enquanto, povos 

indígenas, são sujeitos políticos, que preservam no interior dos seus territórios características 

comuns tais como: técnicas ambientais de baixo impacto (mesmo em condições adversas 

como na escassez de água), organização social própria, instituições legais legítimas, 

lideranças locais e uma identidade que está em constante elaboração e reelaboração. 

Associado a isso, articulações com a sociedade nacional, através de diversas relações, dentre 

elas a inserção de representantes desses povos em setores do governo, em âmbito municipal, 

estadual e federal. Por fim, estão lutando por direitos instituídos, mas ainda não realizados; 

fortificados pela valorização cultural e pela conservação da biodiversidade nos seus territórios 

tradicionais. Ferramenta principal para o desenvolvimento de todo o território brasileiro. 

 

A Questão Territorial 

O Território sempre foi o foco principal das discussões acerca dos povos e comunidades 

tradicionais indígenas no Brasil. Através de estudos relacionados à arqueologia e 

paleontologia são evidentes os traços de ocupação territorial dos povos originários, seja de 

forma sedentária ou nômade, como se verifica principalmente nas terras do nordeste 

brasileiro. Esta ocupação remonta a mais de 12 mil anos AP nesta região (CUNHA, 1992a). A 

ocupação territorial, para os europeus, foi de significativa relevância para a expansão das 

áreas de dominação, através da promoção do próprio desenvolvimento econômico e da 

apropriação de mão de obra para o trabalho escravo. 

A ocupação do solo pelos povos do Novo Mundo se dava de modo natural, sem a necessidade 

de delimitação de uma área específica, visto que tudo que os olhos poderiam alcançar seria 

terra para ocupar. Excetuando quando em choque com outros povos locais. Guerras existiam 

entre os diversos povos antes da chegada dos portugueses. O Território indígena era o mesmo 

“território do mundo”, onde as fronteiras existiam apenas por uma questão geográfica (rios, 

serras, chapadas, mares) ou pela reciprocidade inerente entre os diversos povos habitantes das 

Américas.  

A principal condição para a sobrevivência e manutenção dos povos e comunidades 

tradicionais em tópico acima conceituados, é a existência de um território e analisando de 

forma holística, sua forma de sobrevivência deve estar baseada em atividades sustentáveis, 

para desta forma ter acesso aos recursos naturais. Para assim, promover o desenvolvimento 
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sustentável dessas comunidades. Essa é a principal base na qual está sustentado o decreto que 

institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais – PNPCT (Decreto Federal N
o
 6.040 de 7 de fevereiro de 2007). 

Neste território situado, é onde são estabelecidos os sentidos de pertencimento, as condutas 

relacionadas a critérios de inclusão e exclusão, à defesa, regularização e a identificação de um 

bioma específico, além de ser o local onde se mantém a memória do grupo, onde são 

enterrados os ancestrais, onde estão os sítios sagrados, onde é determinado o modo de vida e a 

modo de enxergar o homem e o mundo, sendo vivenciado e aprendido a partir dos 

conhecimentos locais (COSTA FILHO, 2009), transmitidos dos mais velhos aos mais novos 

através de gerações. 

A relação estabelecida entre a terra e as comunidades indígenas que habitavam o território 

brasileiro antes da chegada dos portugueses se dava de forma a usufruir da sua capacidade de 

fornecer os recursos vegetais e animais necessários para a sobrevivência de toda a 

comunidade, aliada a potencialidade do solo para um pequeno cultivo de hortaliças. Após o 

período de saturação daquela área, as comunidades se movimentavam no território de modo a 

ocupar áreas mais produtivas e consequentemente possibilitando a recomposição do ambiente 

anteriormente utilizado (FERNANDES, 2009). 

As fronteiras políticas posteriormente estabelecidas através do modo de vida português 

levaram a necessidade da ocupação efetiva e da delimitação de uma área específica, eterna e 

inalienável para cada grupo indígena, os aldeamentos. As relações de parentesco ficaram mais 

distantes. As tribos se desarticularam, assim como o mais intrínseco da sua organização social 

intratribal, assim como as relações de reciprocidade intertribais: “Em suma, o que é hoje o 

Brasil indígena são fragmentos de um tecido social cuja trama, muito mais complexa e 

abrangente, cobria provavelmente o território com um todo” (CUNHA, 1992 a, p. 12). As 

fronteiras étnicas, estabelecidas pelos limites da cultura de cada povo são, em processos de 

territorialização
2
, transformadas em fronteiras políticas (SILVA, 2005), físicas de fato. 

Os territórios das unidades indígenas que se concentravam no sertão nordestino, sejam elas 

provenientes de aldeamentos ou de espaços originários de cada população, sofreram 

decréscimos e alguns foram até exterminados por conta da translocação dos seus indivíduos 

                                                                 
2

 Processo histórico de organização estatal, no qual diversas outras fronteiras étnicas são estabelecidas 

concomitantemente a da sociedade dominante e que resultam na formação de fronteiras politicamente 

estabelecidas (SILVA, 2005). 
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formadores para aldeamentos situados perto do governo português e dos colonos. Esta ação 

tinha o intuito tanto de poder catequizá-los mais facilmente, como para ter perto das 

propriedades rurais a mão de obra necessária para a execução das atividades econômicas 

(CUNHA, 1992b). 

O processo de ocupação das terras indígenas pelos europeus, iniciado desde o século XVI 

ganhou mais força no início do século XIX, com a chegada da coroa portuguesa no Brasil, em 

1808. Nesse ano, Dom João VI considerou que as terras indígenas, provenientes de grupos 

com os quais foram declaradas “guerras justas”
3

 poderiam ser consideradas devolutas 

(CUNHA, 1992b). Ou seja, o direito dos indígenas de acesso a terra nas quais estes são os 

primeiros donos, conforme preconizado por Marquês de Pombal no século anterior, é posto; 

mas reduzido a apenas aqueles com os quais Portugal estabelece uma relação “amigável”, ou 

seja, àqueles que se tornaram catequizados e assimilados a sociedade europeia. Essa situação 

relacionada ao direito territorial inalienável é estendida também para as terras que eram 

ocupadas pelos aldeamentos. Nestes casos, alguns grupos não aceitavam a posse dos 

aldeamentos, visto que não correspondiam aos seus locais de origem; e ao contrário lutavam 

para a conquista da sua terra original. 

Segundo Cunha (1992b), o Regulamento das Missões em 1845 reafirma a necessidade da 

criação dos aldeamentos. Em 1850, com a promulgação da Lei de Terras, o processo de 

ocupação das terras indígenas, sejam elas devolutas ou remanescentes de aldeamentos que 

foram extintos pelo signo da não observância de índios “legítimos”, foi exacerbado. Essa 

situação foi evidente em aldeamentos espalhados no sertão nordestino. Neste mesmo período 

as identidades indígenas são questionadas e assim o direito histórico às terras ocupadas passa 

também a ser colocado em cheque. 

Dessa forma, em meados do século XIX o território brasileiro passa a ser constituído, no que 

se refere ao regime de propriedade em terras públicas e terras particulares. A primeira era de 

propriedade do Estado e desta poderiam também ser criadas áreas (aldeamentos) para 

destinação as comunidades indígenas. A segunda constituía-se de título de propriedade ou a 

posse legalizada. Fundamentalmente para os indígenas seriam cedidas às terras como 

propriedades particulares, que no decorrer do tempo foram sendo tomadas pelos vizinhos 

(MELATTI, 2007).  

                                                                 
3
 Forma de promoção e aquisição desmedida de uma população formada por índios livres para transformá-los em 

mão de obra escrava. Estas guerras ocorreram em território brasileiro desde o século XVI até o XIX. 
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Enfim, o processo é assim constituído de forma a passar por cima de diversas conquistas 

alcançadas ao longo do tempo: 

Começa-se por concentrar em aldeamentos as chamadas “hordas selvagens”, 

liberando-se vastas áreas, sobre as quais seus títulos eram incontestes, e trocando-se 

por limitadas terras de aldeias; ao mesmo tempo, encoraja-se o estabelecimento de 

estranhos em sua vizinhança; concedem-se terras inalienáveis às aldeias, mas 

aforam-se áreas dentro delas para o seu sustento; deportam-se aldeias e concentram-

se grupos distintos; a seguir extinguem-se as aldeias a pretexto de que os índios se 

acham “confundidos com a massa da população”; ignora-se o dispositivo de lei que 

atribui aos índios a propriedade da terra das aldeias extintas e concedem-se-lhes 

apenas lotes dentro delas; revertem-se as áreas restantes ao Império e depois às 

províncias, que as repassam aos municípios para que as vendam aos foreiros ou as 

utilizem para a criação de novos centros de população (CUNHA, 1992b, p. 146). 

No século XX, após a criação do SPI, defende-se a ideia de não retirar os índios de suas 

aldeias. O Marechal Rondom, enquanto ocupante do cargo de gestor do SPI tem na 

reordenação das terras indígenas o seu principal objetivo. A FUNAI, instituição substituta do 

SPI, após diversos caminhos falhos, passa a estabelecer um ritmo acelerado para o processo 

de reconhecimento, demarcação e homologação de terras indígenas (MELATTI, 2007).  

A prospecção mineral, levada a cabo através de investimentos na década de 70, promove 

também a retirada de comunidades inteiras das áreas que ocupavam. Associado a isto, já no 

início dos anos 80 vê-se a discussão acerca da existência de povos indígenas nas fronteiras do 

país, ocasionando brechas para invasões de estrangeiros. Com isso, diversos povos também 

foram deslocados das suas áreas com base na sustentação que as fronteiras deveriam ser 

protegidas e que estes povos não poderiam fazê-la. No final do século XX, o cenário 

corrobora para as mudanças efetuadas e registradas na Constituição de 1988, onde os direitos 

históricos dos sujeitos indígenas passam a ser efetivamente considerados (CUNHA, 1992a). 

O processo de reconhecimento das terras indígenas passa pelas seguintes etapas: a 

identificação da terra e o quanto ela é utilizada pela comunidade que a ocupa; 

sequencialmente, depois de identificada, ela é demarcada com base em dados topográficos; 

finalmente, através de decreto instituído pelo presidente da república ela é homologada. A 

demarcação participativa, aprimorada em 2002, revela a inserção da comunidade em estudo 

nos processos relacionados (MELATTI, 2007). 
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A luta pelo reconhecimento das áreas de ocupação se perpetua na contemporaneidade, 

auxiliada pelo reconhecimento das comunidades tradicionais enquanto mantenedoras da 

diversidade ecológica e reforçada pelos movimentos sociais, apoiados fundamentalmente pela 

valorização cultural e pelos sinais evidentes de declínio ambiental. 

Apesar de Claude Raffestin, pesquisador das questões relacionadas a território, fazer um 

separação efetiva entre espaço e território
4
, para os índios do nordeste a realização de rituais 

como o Praiá e o Toré fortalecem sua identidade através da noção de um tempo passado 

(afinal as representações destes rituais são compostas por índios mortos e que retornam sob a 

forma de encantados e se juntam aos vivos), que produz a fronteira cultural e 

consequentemente a fronteira física e que finalmente determina a posse das terras ocupadas 

(SOUSA, 2005). Ou seja, o marcos simbólico atribui ao espaço, um território, que foi 

constituído ao longo do tempo. 

A luta dos povos indígenas do nordeste na contemporaneidade, no que se refere aos processos 

relacionados a posse das terras tradicionalmente ocupadas, está em andamento. Esta luta 

baseia-se na constituição de um novo grupo que compõe as diversas etnias indígenas do 

nordeste que se sustentam numa similaridade de resistência (persistência, ao longo de anos de 

espoliação e humilhação) e na adaptabilidade a convivência com o semiárido. Foram 

desarticulados e rearticulados ao longo dos mais de 500 anos em territórios diversos e em 

contato com culturas diversas que promoveram a tão sonhada “assimilação ao estado 

nacional” pelos europeus. Mas que, para descontento de alguns, sob o sol, embaixo do jatobá, 

à sombra da vegetação Caatinga, permaneceram e atualmente surgem num processo de 

emergência étnica e recaem fortemente sobre a luta entre a auto identificação, o 

reconhecimento nacional da sua identidade étnica e a garantia das suas terras. Agora, contudo, 

associados e inseridos na sociedade nacional, sob o auxílio de organizações não 

governamentais e órgão indigenistas, mesmo que em situações de lamentável penúria dos seus 

povos, promovida pela ausência, sobretudo, de segurança alimentar e nutricional, além de 

saúde e educação de qualidade. 

As comunidades tradicionais estabelecem uma relação bastante estreita com o ambiente que a 

circunda, ou seja, com o território onde está localizada e com os recursos naturais disponíveis 

para sua sobrevivência. Para a liderança Pankararé (A. E. F., 58 anos): “Até conhecer a regra 

do mato eu apanhei muito. Quando eu não conhecia a regra do mato, eu queria na marra, né 
                                                                 
4
 Para este autor, o espaço é caracterizado pela ausência de relações sociais, diferente de um território. Ou seja, o 

território é um espaço modificado pelo Homem. 
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[...] Hoje não, quando não dá, eu sei porque não dá. Ninguém ensina, você só aprende 

apanhando” (Informação verbal)
5
. 

 

O Uso de Recursos Naturais 

Compor a forma indígena de sobreviver, em período histórico anterior ao colonialismo, é uma 

tarefa difícil, visto a ausência de relatos dos próprios durante este período. A história dos 

povos indígenas, anterior a chegada dos europeus é formulada pelos próprios europeus. Ou 

seja, a visão transmitida é de um povo europeu sobre os povos indígenas, o que muitas vezes 

pode não mostrar a real situação (CUNHA, 1992a). Associada às histórias dos europeus sobre 

os povos indígenas no período colonial, somam-se os registro arqueológicos realizados na 

atualidade, fornecendo indícios da atuação dos mesmos durante períodos anteriores a invasão 

europeia. 

Qualquer que seja a formação social que se desenvolva, ela está sempre associada ao uso de 

recursos naturais que está presente no entorno da área ocupada por determinada comunidade, 

seja ela tradicional ou não. O uso acima mencionado pode ser direto, através da extração ou 

conservação das espécies para fins determinados (comercialização, consumo, místico, dentre 

outros); e/ou indireto, através da extração para expansão de áreas para urbanização, tais como 

estradas, residências, praças, avenidas, dentre outras. 

O processo de ocupação das terras originalmente pelos indígenas antes da chegada dos 

portugueses se dava de acordo com a necessidade de ocupação de outras áreas, visto que na 

que eles no momento estavam, os recursos já não se faziam suficientes para toda a 

comunidade (FERNANDES, 2009). Seja porque a terra já não rendia alimento de qualidade 

(horticultura), seja porque as espécies nativas (animais, frutos, cascas de árvores, folhas, etc.) 

precisam de um período de descanso do processo extrativista. Ou seja, eram nômades, 

contudo de forma progressiva lenta. 

De acordo com dados coletados em sítios no continente australiano, diz-se que o Homem 

estava presente neste a cerca de 50 mil anos, o que se pode inferir que o Homem no período 

pré-colonial já dominava a técnica da navegação. Verificando-se também aí a falsa ideia que o 

Homem não migraria em ambientes aquáticos, apenas em locais onde houvesse terra firme. 

                                                                 
5
 Relato de A. E. F. (58 anos), liderança Pankararé, numa entrevista realizada em outubro de 2009 no TIP. 
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Sugere-se, portanto, pequenas embarcações para navegações costeiras, que por efeito de 

agentes ambientais, tais como tempestades, iam parar em ilhas mais distantes da costa 

(GUIDON, 1992). 

Baseados em dados provenientes de estudos em sítios arqueológicos espalhados pelo país é 

possível verificar a existência de utensílios utilizados por povos do pleistoceno (ou seja, um 

período anterior do que 12 mil anos AP), tais como os raspadores. É possível identificar 

dentre os achados, peças grandes e pesadas ao lado de peças leves, em lascas. Do primeiro 

pode-se inferir a utilização para quebra de ossos e os últimos com a função de cortar as carnes 

provenientes de caças. Associado a isso, pinturas rupestres, fontes de água, presença de 

fogões e fósseis são registro efetivos dessa atuação. Esses dados permitem uma análise mais 

aprofundada da relação entre as populações e o uso dos recursos naturais. As próprias pinturas 

rupestres evidenciam a utilização de pigmentos extraídos provavelmente de plantas que 

compunham a flora de cada localidade, evidenciando o conhecimento sobre a vegetação local; 

além da habilidade artística desses povos (GUIDON, 1992).  

Esta contextualização se dá de uma forma geral para os povos sul americanos. A relação com 

o meio é estabelecida com base na organização de cada comunidade. Está fundamentada na 

cultura local. Ou seja, o uso dos recursos está condicionado àquilo que é inerente a cada 

comunidade, pois foi estabelecido ao longo do tempo, transmitido através de gerações. Essa 

forma de fazer que caracteriza cada comunidade estabelece uma relação dialética com o meio 

circundante. Enfim, a degradação ou conservação do ambiente ao nível local está 

estreitamente relacionada, através de uma análise entre o processo histórico e ecológico, com 

a organização cultural de determinada comunidade. 

No Holoceno (período que abrange a faixa de 12 mil a cerca de 7 mil anos AP), a quantidade 

de informações é bem mais elevada. No nordeste são encontrados sítios arqueológicos que 

apresentam ainda os fogões, restos de ossos (tatus, preás, mocós, dentre outros) e de frutos e 

folhas, pedras lascadas, pinturas rupestres, facas, furadores, etc; que evidenciam a utilização 

direta dos recursos naturais, tais como fauna e flora, associada a uma diversificação dos 

instrumentos, sugerindo um maior desenvolvimento da tecnologia utilizada nos seus modos 

de fazer. Pode-se inferir também a utilização de recursos externos a área de ocupação, 

evidenciando uma análise sobre quais seriam mais adequados para utilização. Nestes casos 

sugere-se uma economia sobre a utilização deste recurso, visto a distância para encontra-lo 
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(GUIDON, 1992). Este fato evidencia também que os agrupamentos do Holoceno pareciam 

mais duradouros que os do Pleistoceno. 

As comunidades indígenas estabelecem tradicionalmente o uso de recursos associando o nível 

de consumo com o gasto energético para a aquisição de tais elementos. A racionalidade 

produtiva era baseada na extração apenas do necessário para a subsistência, de forma 

igualitária, ou para a aquisição de prestígio perante a comunidade (LEFF, 2009). A 

organização cultural foi assim estabelecida e justifica a relação estreita entre estas 

comunidades e o uso e conservação dos recursos naturais. 

Na fase final do Holoceno verifica-se um maior desenvolvimento dos agrupamentos, através 

dos utensílios utilizados que se tornam mais abundantes e diversificados. Diferente da 

situação estabelecida até este momento, outros agrupamentos vizinhos passam a ser evidentes, 

através da análise de pesquisadores da representação em pinturas rupestres. Por conta desse 

fato atribui-se ao Holoceno o início do aumento demográfico, o que poderia ter causado, a 

partir daí uma maior pressão sobre os ecossistemas e os recursos naturais disponíveis, 

evidenciando também os conflitos interétnicos (GUIDON, 1992). 

As guerras promovidas entre os diversos povos que habitavam o território brasileiro se davam 

por razões relacionadas à ocupação de territórios (CUNHA, 1992a), com vistas à aquisição 

das melhores terras para o plantio e de áreas com maior incidência de recursos naturais para 

serem consumidos, tais como água, caça, plantas medicinais, madeira, dentre outras. Portanto, 

toda forma de dominação, seja ela entre os povos originários no período pré-colonial, ou entre 

estes e os europeus desde o século XVI, se dava por razões de usufruto da terra. 

Contudo, até este momento as atividades de subsistência desses povos eram restritas à caça, a 

coleta e a pesca, evidenciadas cientificamente através das pinturas rupestres. Verifica-se 

também o uso de ornamentos nas cabeças e de objetos rituais em pinturas humanas. As 

incidências de pinturas que representam as figuras humanas e animais são de igual proporção, 

diferente daquelas que representam os objetos, que estão sempre em menor quantidade que as 

primeiras (GUIDON, 1992). Outras imagens frequentes remetem danças, práticas sexuais, 

caça e manifestações rituais em torno de uma árvore. Por volta de 5 mil anos AP, os estilos 

das pinturas se alteram e prevalecem pinturas humanas em detrimento de caças e objetos. É 

relatado um aumento no consumo de frutas e moluscos terrestres em detrimento da caça, por 

volta de 8500 e 6500 mil anos AP, provavelmente fruto de uma diminuição da caça e da 

evidência de utensílios menos elaborados e menores. Posteriormente a 7 mil anos AP 
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evidencia-se a utilização da matéria-prima como conchas e ossos para a confecção dos 

utensílios em detrimento da pedra; assim como também a construção de cabanas para abrigo, 

evidenciando a utilização de palha de forma mais elaborada. Em 4 mil anos AP apresenta-se o 

cultivo do milho. Existem indícios da cultura do amendoim, feijão e cabaça datados de 2090 

AP (GUIDON, 1992). 

Contudo, a base de subsistência indígena estava na coleta de frutas e sementes nativas e na 

caça de animais silvestres. Fato que pode ser evidenciado na carta de Pero Vaz de Caminha ao 

rei de Portugal (CASTRO, 2011). Embora recheada de situações de dominação e de salvação, 

registram algumas evidências do modo de ser indígena pré-colonial, pelo menos no que se 

refere aos povos do litoral. 

No litoral, o Holoceno se apresentou aos pesquisadores através dos sambaquis, que são 

amontoados de conchas provenientes da ingestão de mariscos pelas populações. No nordeste 

do Brasil estas evidências são mais raras, mas é possível observar nestes amontoados, 

sepultamentos, restos de comida, além de ossos e dentes. Existem também no litoral outras 

evidências que se verificam através da utilização de peixes, mamíferos, vegetais e moluscos 

de água dose (GUIDON, 1992). Em carta de Pero Vaz de Caminha é relatado que os Tupi, 

povo que vivia na costa do nordeste brasileiro, não praticavam a agricultura nem a pecuária, 

nem a criação de aves. Apenas utilizavam o cará; além de sementes e frutas (CASTRO, 

2011). 

Pode-se verificar também, através de dados paleontológicos que houve uma alteração no 

clima no sertão nordestino que instalou neste período o regime semiárido. Por meio dessas 

alterações supõe-se dessa forma uma alteração sequencial nos recursos naturais locais. A 

fauna de grande porte desapareceu e o ecossistema tornou-se mais frágil para suportar uma 

carga maior de uma população em crescimento. Nesse período provavelmente todo o 

continente sul americano já estava ocupado, também por outras populações, que chegavam 

com outras formas de fazer e compor sua sobrevivência. Portanto, desde esse momento os 

padrões de uso e ocupação do solo e dos recursos naturais já começam a ser modificados 

(GUIDON, 1992). 

Com a chegada dos europeus, o interesse deles estava restrito a aquisição de recursos, tais 

como madeira (pau brasil) e alguns animais silvestres (macacos, araras); isso não acarretou 

profundas mudanças nos povos originários, visto que a forma de exploração executada por 

estes não havia sido modificada, excetuando pela quantidade que era extraída, 
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Figura 17 – Imagens do processo de extração, 

transporte e embarcação de toras de pau brasil pelos 

índios para os franceses 

Fonte: extraído de Cunha (1992a) 

consideravelmente superior aquela anteriormente utilizadas pelos indígenas. Segue abaixo 

(Figura 17) imagens representativas do processo acima descrito, no qual os indígenas da costa 

brasileira auxiliavam os portugueses na exploração de toras de pau brasil. 

 

  

 
                                        

 

Durante o período que os portugueses buscavam alcançar apenas a extração de alguns 

recursos naturais do território brasileiro, retribuindo através de artefatos lusitanos (escambo), 

a organização social da tribo e consequentemente sua autonomia não havia sido alterada. 

Após esse momento, duas situações foram se delineando: uma em que a tribo era aniquilada e 

os índios submetidos; e a outra era escapar daquela área e se estabelecer em outra de forma 

isolada. Neste último caso, os indígenas passaram a habitar terras que não tinham recursos 

necessários para a sobrevivência do grupo (FERNANDES, 2009) e que por muitas vezes eram 

diferenciados do seu local de origem e tradição. 
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Como acima relatado, quando os portugueses submeteram os indígenas à assimilação a 

sociedade nacional, através de práticas diversas tais como os aldeamentos; promoveram a 

alteração da organização cultural de cada comunidade. Deve-se atentar que a cultura não é 

estática e sim dinâmica, visto que se desenvolve através de processos. Com isso pressupõem-

se sucessivas transformações que foram se apresentando. 

O processo de formação dos aldeamentos, concentrando uma alta densidade populacional de 

índios, que apesar de muitos ocuparem as mesmas áreas anteriormente, eram culturalmente 

diferenciados; ocasionou uma alteração efetiva no modo de fazer indígena no que se refere a 

obtenção de recursos para a sua sobrevivência. Associado a isso, o provimento de alimentos 

era precário, ocasionando muitas vezes a morte dos indivíduos, fortificada pela incidência de 

epidemias (CUNHA, 1992a). O andamento da catequização e assimilação dos índios 

provavelmente retirava-os dos tratamentos tradicionais com as plantas medicinais, além do 

acesso aos recursos naturais utilizados para alimentação por gerações. 

É focado através de estudos da antropologia física, evidências de infecções causadas por 

Tripanosoma, ocasionando a doença de chagas, além de outras formas de doenças 

microbacterianas. Fato evidente em populações indígenas do Brasil antes de 1492. Contudo, 

parece que as formas de infestação no que se refere a doença de chagas, foram benignas. Não 

se sabe se por conta do baixo grau de virulência da linhagem ou se pela resistência dos 

indígenas a tais infecções, contraída através de encontros com outras formas de agentes 

infecciosos menos infecciosos (SALZANO, 1992). Contudo, com a chegada dos portugueses 

a baixa populacional evidenciada pelas diversas epidemias que se instalaram foi efetiva. 

Quando em contato com a sociedade nacional os indígenas passam de uma forma de 

subsistência assegurada pelo fornecimento de recursos do meio circundante, através de 

atividades de caça e de extração; para um sistema dependente da sociedade nacional e dos 

seus utensílios. Isso tudo, por demais, altera as condições de saúde desta população, levando-

as muitas vezes à morte (SALZANO, 1992). 

Estilos diversos de formas de utilização dos recursos se sobrepõem no decorrer do tempo, 

desde antes da chegada dos portugueses, evidenciando assim, diversos povos habitantes das 

Américas. Uma tradição típica de todo o nordeste brasileiro no que se refere aos períodos do 

Pleistoceno e Holoceno, é representado em pinturas rupestres que evidenciam o caráter 

caçador-coletor das populações que habitavam essa região. São marcadas nestas pinturas os 

leitos e margens de rios do sertão, evidenciando os locais onde o acesso a água era 
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intermitente (GUIDON, 1992). À medida que o tempo passa, torna-se evidente o 

desenvolvimento desses povos através do adensamento de objetos e situações, incluindo no 

último caso cenas de violência (execuções, lutas individuais e coletivas); de sexo grupal, tanto 

com pessoas de sexos opostos como do mesmo sexo; e de caçadas coletivas. 

A chegada dos portugueses foi um marco e todo o processo de alteração dos biomas 

brasileiros teve seu primeiro ápice neste momento. Formas diversas de uso e manejo dos 

recursos naturais foram recorrentes e sem medida do necessário, fortalecendo o sistema. Tudo 

submetido aos desejos dos mais variados povos que aqui habitavam e que atualmente 

compõem a sociedade brasileira. Novos sujeitos entram no processo, tais como organizações 

não governamentais. A bandeira da conservação da biodiversidade é levantada e o modo de 

fazer tradicional, principalmente o indígena vira ator principal do processo. 

Mas as condições socioeconômicas, culturais e principalmente ambientais daquele período em 

que era possível para um povo indígena preservar o ambiente, já não são mais os mesmos. 

Mesmo assim, a maior parte dos territórios indígenas, considerando a incidência de 

sobreposição entre áreas indígenas e Unidades de Conservação, ainda conservam a maior 

parte do ambiente natural. Seja pela ausência de acesso a tecnologias suficientes; seja pela 

baixa densidade demográfica local; e seja principalmente pela questão mística, de uma relação 

estreita entre o sobrenatural e a natureza.  

Enrique Leff (2009) relata que as comunidades indígenas na contemporaneidade seguem dois 

caminhos relacionados à sua racionalidade produtiva: comunidades que asseguram sua 

reprodução sociocultural, baseados no equilíbrio do ambiente; e aquelas comunidades que 

buscam o excedente da produção, o intercâmbio econômico e os benefícios comerciais. 

Com base na colocação acima citada, aquelas comunidades que asseguram sua reprodução 

sociocultural, caracteristicamente devem ser aquelas que mantiveram sua organização 

cultural, que consequentemente devem possuir uma identidade étnica fortalecida, mesmo que 

elaborada e reelaborada ao longo do tempo, mas intrinsecamente indígena pela sua 

autoafirmação e reconhecimento. Estas estabelecem, mesmo que distantes ou próximas às 

áreas urbanas e aos padrões de consumo impostos por uma sociedade globalizada, o limite 

entre a promoção do diálogo e a assimilação cultural global. 
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Diversidade Ecológica x Diversidade Cultural 

Atrelada principalmente à questão das populações tradicionais, tem-se muitas vezes em 

evidência (inclusive como caráter identificador), a relação acentuadamente estreita 

estabelecida entre os Povos e Comunidades Tradicionais e o ambiente que os circunda, seu 

território e recursos naturais. Essa situação pode ser evidenciada quando analisada a 

vinculação entre a diversidade ecológica e cultural que pode ser percebida em determinados 

grupos humanos quanto as suas atividades de subsistência, tais como os sistemas agrícolas, de 

criação de animais, como também aqueles relacionados ao extrativismo animal e vegetal 

(CUNHA, 2005). 

Diversas observações acerca da relação entre a diversidade ecológica e a diversidade cultural, 

ou queiram chamar, a exemplo, como biodiversidade e sociodiversidade, foram realizadas. 

Frequentemente a sociodiversidade estava conectada e diretamente proporcional a diversidade 

linguística. Provavelmente isso deve ser recorrente na maioria dos casos, conforme dados 

abaixo colocados sobre a quantidade desses fatores.  

Contudo, através de diversos estudos realizados foi constatado que menos da metade das 

variações linguísticas na atualidade são relacionadas com a diversidade biológica, e que as 

variações podem estar relacionadas também com fatores históricos e sociais (HANAZAKI et 

al., 2010). O que poderia de certa forma justificar algumas dessas correlações, visto que a 

diversidade biológica também está relacionada com os fatores históricos e culturais. O que 

desta forma sugeriria uma relação dialética entre as partes. Estes diversos aspectos articulados 

poderiam ser capazes de explicar a constatação proporcionalmente numérica acima proposta. 

Presume-se que existem 230 sociedades indígenas e cerca de 195 línguas diferenciadas. Os 

indígenas tem direito sobre 12% do território nacional, com terras distribuídas em 574 áreas 

diferentes. No início do século XXI atentava-se para a conservação de áreas pelas 

comunidades indígenas e a ideia que estas pessoas seriam as mais indicadas para conservar 

uma determinada área em que ocuparam durante um longo tempo. Associam também a isso a 

criação de reservas extrativistas para que as populações tradicionais pudessem estar presentes, 

usando e manejando recursos em áreas de unidades de conservação (CUNHA, 2009). 

Esse pressuposto vem da intensa proliferação de áreas de unidade de conservação e que 

frequentemente estavam sobrepostas a áreas referentes a territórios indígenas. Deixando de 
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certa forma claro, que estas comunidades mantem a biodiversidade local, através do uso 

sustentável das áreas de mata presentes nos territórios ocupados.  

Diversas evidências são constatadas no Brasil, como um todo. Dentre algumas evidentes, 

tomadas como estudos de caso, numa reflexão feita por Hanazaki et al. (2010), são: Parque 

Estadual Carlos Botelho (São Paulo), Parque Municipal da Lagoa do Peri (Santa Catarina), 

Parque Nacional das Araucárias e do Assentamento Zumbi dos Palmares (Santa Catarina) e o 

Parque Estadual de Itapuã (Rio Grande do Sul). Acrescentados a estes dados, provenientes de 

outras formas diferenciadas de colonização e reestruturação dos povos indígenas, soma-se 

com relação aos índios do nordeste. Neste caso, esta sobreposição aconteceu na relação entre 

a Estação Ecológica do Raso da Catarina e o Território Indígena Pankararé, territórios 

contíguos. 

Se aposta na atualidade então, em unidades de conservação que permitam, aliás, que seja 

inclusive uma demanda de uma população tradicional, o uso e manejo de áreas específicas 

para essas comunidades. Estas áreas são denominadas de Reservas Extrativistas – as 

RESEX’s. Nestas seria evidente: o reconhecimento dos povos e comunidades tradicionais, 

seus territórios e a forma de relação estabelecida com o ambiente e sua conservação. Em 

2010, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) contabilizou 

205 demandas para criação de RESEX, somadas as já 60 existentes até este mesmo período 

(STEENBOCK et al., 2010). Contudo, no sertão nordestino do estado da Bahia até 2012, não 

existem RESEX registradas no órgão competente. 

As discussões acerca de todas essas questões permanecem. Contudo, algumas correntes 

atestavam que nem todas as sociedades indígenas são conservacionistas e aquelas que são, 

poderiam deixar de ser, devido a expansão do capitalismo e suas prerrogativas (CUNHA, 

2009). 

As identidades se mantem através de relações que se estabelecem entre as diversas 

identidades de forma direta ou indireta umas com as outras, que podem condicionar ou não a 

mudanças no grupo em questão. Aquelas comunidades que priorizam a reprodução 

sociocultural, baseada no equilíbrio ambiental, constituem aquelas sociedades que 

possivelmente conservam o ambiente que as circunda. Este ambiente existe como o local para 

a extração de espécies que garantem a sua reprodução sociocultural, fundamentalmente. Por 

conta disso, precisam conservá-la, ou seja, precisam de uma garantia para a manutenção ao 

acesso, visto que as relações que se estabelecem dentro de uma comunidade tradicional são 
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evidentes nas outras esferas da natureza humana. As articulações entre o ambiental, o social, o 

econômico, o cultural e o político são recorrentemente evidenciados quando se trata de povos 

indígenas. 

Supõe-se, entretanto, a existência de três grupos que correspondem a situações distintas 

relacionadas a constatação de ações conservacionistas e povos indígenas, a saber: um grupo 

que detém-se a uma ideologia conservacionista mas que não tem uma prática efetiva; outro 

grupo é aquele em que são identificadas várias práticas conservacionistas, onde os recursos 

são limitados e os mitos e valores tornam-se ferramenta para as ações sobre o meio; outro 

grupo é aquele em que as ideologias estão ausentes, mas mesmo assim é possível visualizar 

diversas práticas conservacionistas através de regras de uso dos recursos naturais. Com base 

nessas constatações pode-se sugerir que as comunidades tem capacidade de gerir seu 

ambiente, de forma a conservar o espaço, contudo a prerrogativa principal para essas condutas 

podem também estar relacionadas a manutenção de áreas para aquisição dos recursos e não 

necessariamente por uma relação mística com a natureza (CUNHA, 2009). 

No entanto a relação entre o místico e a conservação ambiental é evidente em algumas 

sociedades, porque não dizer em todas aquelas que estão inseridas em um contexto rural, com 

acesso direto aos recursos naturais. Isto pode ser evidenciado nos Pankararé, onde os 

“encantados”, habitantes das matas nativas permanecem no meio natural. Os “encantados”, 

que tem como representação física os Praiá, são espíritos de índios que já morreram e 

retornam a terras para ter com os seus. Portanto, o local onde moram os “encantados” é 

sagrado e deve ser preservado. Além da morada, a mata é o local onde são extraídos os 

recursos necessários para a execução desta representação sociocultural, como o croá, a raiz da 

jurema e a folha do jatobá. Esta situação é comum não apenas nos Pankararé (Glória/Bahia) 

como em boa parte da região ocupada pelos Índios do Nordeste, tais como os Pankararu 

(aldeia Brejo dos Padres, em Pernambuco), os Tuxá (Rodelas/Bahia) e os Kiriri (Ribeira do 

Pombal/Bahia). 

O efeito causado pelas ações de seres humanos em áreas de mata, usando-a e manejando-a 

pode certamente, dentro do limite da capacidade suporte de cada ecossistema, promover um 

maior enriquecimento da diversidade. Desta forma, invés de se pensar em uma utilização 

degradante, verifica-se um uso sustentável. As sociedades indígenas muitas vezes conservam 

espécies crioulas de cultivos já extintos, assim como promovem o melhoramento de espécies 

através de sucessivos plantios, ao longo do tempo, transformando-se em uma fonte 
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promissora para os bancos de germoplasma e em um grupo étnico que futuramente pode vim 

a promover uma segurança alimentar não só para os componentes de sua etnia como também 

para outras comunidades. 

Aqueles que levantam a bandeira de que as comunidades indígenas que já conservaram o 

ambiente, mas que podem deixar de fazê-lo no decorrer do desenvolvimento das suas 

sociedades, se sustentam em que as mudanças ocasionadas pela inserção de algumas dessas 

comunidades em articulação com o mercado, gera outras necessidades que as fazem ter uma 

atitude mais exploratória do meio para aquisição de mais recursos através da comercialização 

dos bens manufaturados. Essa situação pode não ser tão evidente como se constata. 

Fundamentalmente existem algumas situações. A primeira delas se refere a um passado 

distante, quando os europeus invadiram as Américas, inferindo-se que atualmente as 

comunidades também terão capacidade de manter um nível sustentável de exploração dos 

recursos. Contando-se com isso e que atualmente as sociedades indígenas já se encontram 

inseridas na economia nacional e em articulação com instituições tais como as Nações Unidas 

e ONGs conservacionistas (CUNHA, 2009). Os indígenas atualmente estão inseridos em lutas 

com causas ambientais e com incidência em setores do governo, mesmo que prematuramente. 

O processo de inserção dos indígenas no mercado foi alterado ao longo do tempo e isso se deu 

desde a chegada dos europeus. Inicialmente seus produtos estavam restritos a matérias-

primas, na contemporaneidade existe uma maior elaboração, mesmo que artesanal (e talvez 

por isso mesmo), além da agregação da sua origem étnica, que atribui um maior valor no 

mercado. Seus produtos são oriundos do uso e manejo sustentável, onde a conservação da 

biodiversidade e das paisagens naturais são as principais bandeiras. 

De acordo com dados do IBGE (2010), pode-se constatar que a população que vive no meio 

urbano é maior que a população do meio rural. Associado a isso, constata-se também que a 

diversidade do ambiente urbano é excessivamente menor que a do meio rural. Ressaltando 

que os povos indígenas ocupam mais frequentemente as áreas rurais, a relação estabelecida 

com os recursos naturais é fortemente identificada, seu uso é direto e deste recurso dependem 

diretamente (HANAZAKI et al., 2010). Com isso o conhecimento relacionado a 

biodiversidade local, assim como os processos que estão envolvidos e que produzem e 

reproduzem os ecossistemas, são de fundamental importância tanto para as comunidades 

tradicionais, no caso aqui exemplificadas como povos indígenas, como para a sociedade 

nacional, seja ela rural ou urbana.  
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Para alguns o conhecimento tradicional associado à conservação da biodiversidade passa a ter 

valor após a constatação que este conceito traria uma nova vertente para uma nova forma de 

colonialismo, visto que o modelo antes executado não mais se adaptava as inúmeras 

solicitações de demarcação de terras e exaltações de afirmação étnica dos sujeitos subalternos. 

A busca por Terras, unidade representativa do poder colonial, é alterada pela caça incessante 

do mesmo poder, porém, através de outras ferramentas. Pode-se inferir que a falta de acesso 

ao conhecimento seja a principal delas; seja pela desqualificação dos métodos tradicionais de 

transmissão do conhecimento, seja pela inoperância e ausência de especificidade da educação 

escolar indígena. O poder contemporâneo é o capital, transfigurado na posse de bens de 

última geração, provenientes do desenvolvimento da ciência e tecnologia. 

Na contemporaneidade surge a urgência de estudos relacionados ao uso e manejo da 

agrobodiversidade, com fins associados à conservação desta. Através das constatações 

relacionadas à conservação em áreas que habitam povos e comunidades tradicionais, com 

interesse especial nos povos indígenas, estes passam a vivenciar outros aspectos com relação 

a sua cultura e modos de fazer. A este grupo minoritário, juntam-se indigenistas e 

pesquisadores; e os povos indígenas e suas culturas passam a ser valorizadas. Este valor se dá 

provavelmente a necessidade de adquirir uma “nova” forma de usar os bens disponibilizados 

pela natureza, atenuando o impacto das ações humanas sobre o ambiente. 

A etnoecologia surge dentro deste contexto como uma linha de pesquisa de interesse visto que 

está em jogo nesta questão a análise sobre o modo de fazer dito “tradicional” sobre a 

conservação da biodiversidade. Sobre essas bases, a etnoecologia busca o conhecimento 

associado às formas de uso e manejo dos povos tradicionais, que contribuam para uma 

transformação nos modos de fazer da sociedade dita capitalista, que atuam sobre os recursos 

naturais. (STEENBOCK et al., 2010). A constatação da conservação da biodiversidade pelos 

povos tradicionais é transformada na ciência ocidental em Etnoconservação; e sob este prisma 

busca-se corroborar com suas premissas de uso sustentável, cultura e contemporaneidade 

(HANAZAKI et al., 2010). 

 

Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Tradicionais 

A diferença nos incomoda, nos descentra, porque afeta nossas certezas, nossa 

segurança. Nós procuramos resolver o incômodo, responsabilizando o outro pela 

“desordem”, pelo “desequilíbrio” que ele trás a nossa visão de mundo, aos nossos 

valores, aos nossos conceitos (COSTA FILHO, 2009, p. 45). 
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Manuela Carneiro da Cunha (2005), em introdução produzida para a Revista do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional, menciona a origem do termo “cultura” como aquele 

historicamente associado ao cultivo da terra, para desta forma sugerir a estreita relação entre a 

agricultura e a cultura propriamente dita nos tempos modernos. Apesar da necessidade de uma 

definição mais precisa de tal conceito, diversos já foram citados e discutidos entre os mais 

nomeados filósofos e antropólogos do mundo.  

No século I A.C., um filósofo romano mencionou pela primeira vez “cultura animi”, que seria 

o cultivo do próprio corpo, seja uma ação interior ou exterior. Após esse momento a palavra 

cultura adquiriu o sentido da erudição, principalmente quando foi adotada pela língua alemã. 

Enfim, estava impossibilitada a sua definição mais clara. Outro filósofo a equiparou com o 

sentido de folclore. As potências europeias estabeleceram dezenas de atribuições à palavra, 

que em todo sentido continuava permeada de erudições em contraposição a vida cotidiana, 

entre uma superioridade e inferioridade, que na verdade, não se sabia com firmeza o que ela 

designava. Enfim, com a entrada da antropologia, ciência própria da cultura, difunde-se a 

relação entre cultura e a transmissão dos valores construídos ao longo do tempo pelas 

comunidades. No século XX Gilberto Freyre credita-a ao status de hábito ou costume; e 

Sahlins, antropólogo norte-americano, no século XXI conota-a como “tudo que há” 

(PELEGRINI; FUNARI, 2008). 

Geertz (2007) caracteriza a cultura sob uma perspectiva simbólica, que possui uma 

significação dentro do contexto em que foi formada e para os indivíduos aí envolvidos. Para 

este autor a cultura seria um conjunto de mecanismos de controle. Estes mecanismos são 

aqueles que determinam a conduta dos indivíduos dentro das sociedades e acrescenta dizendo 

que os seres humanos necessitam de tais normas para conseguirem ordenar-se e dessa forma 

conviver em sociedade.  

Laplantine (2006) propõe, mesmo que sob colocação da não unanimidade de tal conceito, que 

a cultura é formada através de um processo de aprendizagem, que é transmitido para todos os 

membros de uma determinada comunidade. Este conhecimento repassado forma os caracteres 

específicos que identificam o indivíduo como pertencente a determinado grupo. Essas 

características são os componentes formadores da sua identidade, sendo eles: comportamento, 

modos de fazer e conhecimentos próprios. 

Segundo Zendri (2004), o direito de acesso a cultura, juntamente com outras condições tais 

como saúde e educação, é um direito instituído por lei, perante o Direito Brasileiro, na 
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Constituição da República de 1988; determinando mais especificamente o direito de acesso a 

cultura pelas comunidades tradicionais, no art. 215 da supracitada Constituição. 

A cultura, portanto, depois de visitada pelos antropólogos, passou a ser utilizada também 

como o argumento principal para a reinvindicação de terras e de todas as outras coisas 

associadas ao ser humano. Tornou-se um argumento político e o escudo protetor das 

comunidades menos abastadas, tais como os povos indígenas. Neste último caso, os saberes 

indígenas, enquanto patrimônio cultural imaterial está em jogo. Na contemporaneidade a 

principal situação estabelecida é de confrontar a cultura vivida com a cultura mais ampla e 

associado a isso, confrontar a cultura vivida por uma comunidade das outras culturas que lhes 

são fronteiriças (CUNHA, 2009), enfim, as fricções interétnicas se fortalecem a cada 

momento, ao longo do tempo. 

O conceito de patrimônio está vinculado a formação dos estados nacionais e assim totalmente 

relacionado aos marcos simbólicos, enfim, aos sinais diacríticos que estabelecem a separação 

virtual de um povo para outro, ou seja, de uma cultura para outra; enfim de uma fronteira 

física de outra. Esse processo teve início, contudo a partir de noções de valor da materialidade 

da existência humana. Ou seja, os valores associados às construções (edificações) produzidas 

pelas elites. Com a democratização do sentido da mesma e sua definição sócio-antropológica 

associada, o patrimônio se aproximou da vida cotidiana dos comuns (PELEGRINI; FUNARI, 

2008). 

Quando se trata de patrimônio, refere-se a todos os bens, de natureza material ou imaterial que 

compõem a identidade, seja individual ou coletiva. O patrimônio cultural de natureza 

imaterial, constituído neste projeto está relacionado aos bens categorizados pelo IPHAN 

enquanto ofícios e modos de fazer, associando-os a celebrações. Por conta dessa 

especificidade, serão mais bem conceituados e discutidos os processos que por este caminho 

percorrem. 

Dos documentos internacionais mais importantes que provocaram a discussão e promoção de 

políticas públicas no que se refere ao patrimônio cultural nacional, vê-se a Convenção do 

Patrimônio em 1972 e a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial em 

2003. No primeiro, os critérios para seleção dos bens culturais e naturais, foram prescritos. 

Somando-se a isso, em outros pontos pode-se julgar que o citado documento afere juízos de 

valor aos bens culturais e bases ideológicas construídas sob a fundamentação da cultura 
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ocidental. Ambas as Convenções foram promovidas pela UNESCO (PELEGRINI; FUNARI, 

2008). 

Os bens de natureza material constituem tudo que o ser humano produz, na forma de artefatos 

e que estes são também continuamente transformados ao longo do tempo. Marx coloca os 

recursos naturais, que são transformados pelo homem nos seus processos produtivos, 

enquanto componentes da cultura material, visto que são transformados pelo homem para sua 

utilização. A cultura imaterial, por sua vez, refere-se aos sentidos, ou seja, ao que é intangível 

e impossibilitado de ser tocado, mas fundamentalmente percebido (PELEGRINI; FUNARI, 

2008). 

 

Categorias de Bens Culturais de Natureza Imaterial 

Talvez como um produto resultante de toda a discussão promovida a partir da Convenção 

sobre Diversidade Biológica e suas deliberações em 1992, é instaurado o decreto n
o
 3551, de 

4 de agosto de 2000. Neste é instituído o registro dos bens de natureza imaterial e a criação do 

Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, como as principais providências. Para a primeira 

situação, o bem inventariado e acordado será considerado como patrimônio cultural brasileiro 

e colocado sob a forma de livros de registro, cada qual de acordo com suas especificidades, a 

saber: saberes, celebrações, formas de expressão e lugares. A principal função deste registro, 

segundo consta no documento acima citado, refere-se ao resguardo da memória histórica, 

como também da história da formação da sociedade brasileira no que se refere à sua 

identidade. 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em 2003 

realiza a conferência geral e aprova a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 

Imaterial. Neste instrumento internacional, se fortalecem as políticas internas através de suas 

finalidades: salvaguardar e respeitar o patrimônio imaterial dos indivíduos e coletividades, 

conscientizar sobre a sua importância e promover a cooperação e assistência internacionais. 

Segundo esta Convenção, o patrimônio cultural de natureza imaterial remete-se a:  

práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os 

instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as 

comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte 

integrante do seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se 
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transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e 

grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 

história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim 

para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana (UNESCO, 

2003, p. 4). 

O mesmo documento em seu preâmbulo faz referência a problemática da contemporaneidade 

no que se refere a dualidade entre as culturas, que promove a intolerância; ao mesmo tempo 

que considera e especifica os povos indígenas como espécies chave para a promoção da 

diversidade cultural, através da produção, salvaguarda, manutenção e recriação do patrimônio 

cultural (PELEGRINI; FUNARI, 2008). 

O patrimônio imaterial (formado pelos processos, impalpáveis, ou seja, imateriais), que 

compõe juntamente com o patrimônio material (formado pelos produtos fisicamente 

palpáveis, ou seja, materiais), o patrimônio cultural, são aspectos de alta relevância para a 

articulação de políticas públicas que atuem na proteção, preservação e valorização destes 

bens, ou seja, do próprio povo que os desenvolveu. As definições citadas não são excludentes 

e por certo, aparecem concomitantemente, pois os produtos são gerados através de processos e 

permanecem em constante transformação ao longo do tempo. 

Dentro da envergadura do que abrange o termo patrimônio imaterial, é incorporada a questão 

da biodiversidade, ou seja, o uso direto ou indireto de paisagens e recursos naturais, 

determinando categorias de bens culturais ligados a celebrações, formas de expressão, 

lugares, ofícios e modos de fazer. Sendo os dois últimos elementos que compõem a categoria 

de saberes tradicionais. Dentro de cada uma dessas categorias são colocados os especialistas, 

ou seja, os conhecedores de técnicas e dos recursos naturais específicos para determinado fim, 

que tem como produtos finais, objetos ou a prestação de serviços que sejam práticos assim 

como também rituais (BRASIL, 2000a). 

Os bens de natureza imaterial, por serem processos se sucedem e transmutam de forma 

contínua, elaborando e reelaborando-se. Os conhecimentos tradicionais não são estáticos ao 

tempo, cobertos sobre o manto do intocável e impassível de mudanças; mas sim carregado de 

transformações e adaptações ao longo do tempo (CUNHA, 2009), mas que 

caracteristicamente são repassados através das gerações que também se sucedem. O 

conhecimento tradicional é construído ao longo do tempo e por isso mesmo, nunca está 

acabado. 
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A forma de atuação do conhecimento tradicional, ou seja, o modo como este conhecimento é 

construído ao longo do tempo, baseia-se em ferramentas de pesquisa que incluem as 

sensações corporais, tais como cheiro, cores e sabores, com base em experimentações, na 

sequência da tentativa e erro ou o mero acaso, talvez. A ciência tout court se estabelece 

através de conceitos teóricos e muitas vezes o conhecimento tradicional, ou seja, os saberes 

tradicionais se antecedem ao científico, ou seja, a ciência (CUNHA, 2009). Definitivamente 

não existe forma de comparação entre universos estruturais tão diferenciados, afinal, como se 

compara o que se sente do que se toca?  

Até 1992 o conhecimento tradicional era considerado patrimônio da humanidade, a partir 

dessa data, com a Convenção da Diversidade Biológica (CDB), considerou-se: 

em conformidade com sua legislação nacional, respeitar, preservar e manter o 

conhecimento, inovações e práticas das comunidades locais e populações indígenas 

com estilo de vida tradicionais relevantes à conservação e à utilização sustentável da 

diversidade biológica e incentivar sua mais ampla aplicação com a aprovação e a 

participação dos detentores desse conhecimento, inovações e práticas; e encorajar a 

repartição equitativa dos benefícios oriundos da utilização desse conhecimento, 

inovações e práticas (BRASIL, 2000b, p. 12). 

Contudo, ainda em 2001, esta regulamentação continuava sendo uma medida provisória, 

reeditada constantemente. Em 2006 a Casa Civil toma a matéria para o seu âmbito de ações, 

colocando no novo projeto de lei o conhecimento dos povos tradicionais em relação a 

agrobiodiversidade menos reconhecido do que o conhecimento tradicional como um todo. 

Para o exterior, o Brasil se destaca na defesa dos direitos a patentes que resultam de 

conhecimentos tradicionais, internamente, na estrutura ministerial, encontram-se opositores, 

tais como o Ministério de Ciência e Tecnologia (CUNHA, 2009). Por ser um país 

megadiverso no que se refere aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais, deve-

se buscar uma ampla cooperação entre os povos tradicionais, principalmente indígenas, e o 

estado nacional, com vistas a valorização das culturas dos povos, a conservação da 

biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável. 

Essa dimensão do patrimônio, relacionado aos bens imateriais, na contemporaneidade pode 

ser entendida também através da antropologia ecológica que de acordo com Neves (2002) é 

definida a partir de estudos da dinâmica populacional, organização social e cultura das 

sociedades humanas e o ambiente onde tais populações estão inseridas. Esta mesma 

abordagem vai além, estudando também as relações que são estabelecidas entre todo o meio 
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circundante à área. Ou seja, analisando a transfiguração étnica de uma determinada cultura / 

comunidade, por decorrência da influência de determinados fatores. Ou ainda, relacionando a 

área de estudo e sua população, à questão da influência do meio externo à área e de agentes 

populacionais externos que surgem nesse meio, seja diretamente através da atividade turística 

ou indiretamente através do acesso aos meios de comunicação de massa, como o rádio e a 

televisão, além da internet. 

Quando se estabelece um recorte em sítios que abrigam comunidades tradicionais, indígenas e 

quilombolas, todas as categorias estabelecidas pelo Inventário Nacional de Referências 

Culturais (BRASIL, 2000a) a seguir relacionadas: ofícios e modos de fazer, celebrações, 

formas de expressão, lugares e edificações; recorrentemente estão intrinsecamente 

relacionadas entre si e com a biodiversidade, já que estas comunidades dependem diretamente 

da extração dos recursos naturais para sua sobrevivência, além de realizarem múltiplas 

atividades no território que habitam. 

Para se referir a “Ciência”, é necessário apenas a simples e direta expressão citada: “Ciência”, 

se expressa por si, única e dominante. A ciência “dos outros”, que é fruto de “nosso” próprio 

processo histórico de produção do conhecimento, para se expressar, tem que se justificar. 

Enfim, falando-se em conhecimento tradicional, somos obrigados a designar: Ciência 

Tradicional. Mas essa, no entanto, não é una, mas sim constituída de diversos conhecimentos, 

dos diversos povos que tiveram origem desde muito antes do período pré-colonial (CUNHA, 

2009). 

Dentre outras coisas, para a manutenção desses bens, constituídos neste trabalho como 

saberes tradicionais ou conhecimentos tradicionais ou ciência tradicional, é necessário que os 

envolvidos tenham acesso ao território a aos recursos naturais. Portanto, a salvaguarda dos 

processos, através da manutenção do conhecimento e das suas formas tradicionais de 

transmissão, é imprescindível para a manutenção da diversidade cultural e consequentemente 

da biodiversidade (CUNHA, 2005). 

A multifuncionalidade das unidades de produção familiar dos índios do nordeste, que se 

assemelha a mesma ação executada pelos agricultores de economia familiar do nordeste 

brasileiro, favorece também a conservação da biodiversidade. A afirmação colocada se baseia 

em que essa forma de fazer no que se refere a atividade produtiva e de sobrevivência, é 

basicamente diversificada, necessitando de um ambiente mais natural para se estabelecer com 

o menor uso de insumos externos. Para isso, uma maior variabilidade de atividades, dentre 
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elas a caça e a coleta de frutas silvestres, a agricultura para subsistência, onde apenas um 

pouco excedente é comercializado, a criação de pequenos animais domésticos tais como 

galinhas e cabras. Associado a isso a utilização de mão de obra familiar, quando se refere aos 

povos indígenas, a família compreende a unidade de produção familiar que é composta não 

exclusivamente pelo núcleo principal (pai, mãe e filhos), mas por uma composição que pode 

abarcar outras formas de parentesco, constituindo vários núcleos familiares em uma unidade. 

Esse também é um modo de fazer dos índios do nordeste e sua forma de atuação está baseada 

nos conhecimentos construídos ao longo do tempo por essas comunidades. 

 

Uma Breve História da Educação Indígena  

A educação escolar era uma forma de transmissão do conhecimento vinculada apenas à igreja, 

mas especificamente nos monastérios. A língua utilizada era o latim e, o seu entendimento era 

restrito apenas a este grupo. Os demais, incluindo aí os senhores, não tinham acesso ao 

conhecimento sobre esta língua. Este poder da igreja permaneceu até o século XV. Os 

movimentos reformistas no século XVI mudaram os rumos que estabeleceram o contato 

inicial com os índios americanos e a forma de atuação da igreja no processo de catequização 

tornou-se mais acessível através da utilização da língua nativa para a transmissão do 

conhecimento cristão (FUNARI; PIÑÓN, 2011). 

Iniciada no ano de 1549, a missão de converter os índios ao cristianismo através dos 

ensinamentos dos jesuítas, foi a primeira tentativa frustrada de estabelecer um sistema de 

educação para os povos indígenas (BRASIL, 2007). Os jesuítas se destacaram na colonização 

portuguesa no continente sul americano através do aprendizado da língua nativa (na verdade a 

língua geral) e os ensinamentos baseados nesta forma de falar, que era local. Destacam-se 

nesse processo os padres Manoel da Nóbrega e posteriormente José de Anchieta (FUNARI; 

PIÑÓN, 2011). 

Os primeiros colégios implantados pelos jesuítas em 1549 foram construídos com recursos da 

coroa portuguesa, que enviava aos padres para alimentação e vestimenta. Contudo, este 

recurso foi utilizado pelos jesuítas para as construções, primeiramente a construção do 

Colégio da Bahia. Com isso, a Pedagogia Brasílica, de Manoel da Nóbrega, baseada na 

cultura local da colônia, foi a primeira forma de transmitir o conhecimento para as 

populações, substituída posteriormente pela Ratio Studiorum, adotada pelo mundo todo até 
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meados do século XVIII. Portanto a pedagogia cristã, de cunho católico se estabeleceu na 

colônia durante cerca de dois séculos. A primeira tem sua devida importância em detrimento 

de ter sido uma formulação para uma prática local e por isso mesmo, chamada de “brasílica”. 

A última conhecida como pedagogia tradicional, considera o homem enquanto uma essência 

universal e imutável e para a educação resta à tarefa de moldá-lo nesta essência (SAVIANI, 

2008b).  

Foram criados os aldeamentos e a elaboração de uma língua geral, como citado. A função 

principal desses aldeamentos era de negação das culturas indígenas e a imposição de uma 

nova ordem social. O ensino, baseado na catequese, era estruturado sem a inserção dos 

princípios tradicionais da educação indígena, muito menos a língua nativa e a cultura 

particular de cada povo eram consideradas (BRASIL, 2007). Deve-se considerar que os 

padres para realizar a catequese tiveram que aprender a língua dos indígenas locais. Contudo, 

existiam dezenas de línguas diferenciadas, tanto quanto a quantidade de povos espalhados 

pelo território. Por conta disso, os padres, principalmente José de Anchieta (que se destacou 

nesta atividade), elaboraram uma língua “nova”, baseada na língua dos indígenas, para que 

estes assim pudessem entender os ensinamentos. Esta é chamada de “língua geral” ou 

“nheengatu”, já utilizada em 1555 (FUNARI; PIÑÓN, 2011). Atualmente diversos povos a 

consideram como a língua nativa, original dos povos antigos, o que não é verdade. Contudo, 

para os diversos povos indígenas, é a única referência histórica ainda presente na memória 

coletiva. 

Os ensinamentos transmitidos aos povos eram constituídos essencialmente de duas vertentes: 

uma seria o próprio processo de catequização e atividades “lúdicas” como os cantos 

orfeônicos e o manuseio de instrumentos musicais; o outro estava relacionado ao 

aprimoramento dos indígenas no que se refere aos trabalhos realizados na colônia. Para este 

fim, os indígenas aprendiam posteriormente ofícios mecânicos e agrícolas ou a gramática 

latina. Infere-se a partir desse último o interesse dos jesuítas na formação de novos membros 

que pudessem catequizar outras pessoas (SAVIANI, 2008b). 

Esta situação se manteve, excetuando a existência dos aldeamentos, que posteriormente foi 

retomado com a atuação local de missionários capuchinhos que não detinham a mesma 

autonomia dos jesuítas acima citados. Estes obedeciam apenas às determinações do Governo 

Geral. A única função desses missionários era a de assistência religiosa e educacional 

(BRASIL, 2007). As ordens religiosas já tinham em mente que o trabalho catequético seria 



89 
 

mais proveitoso e arrecadaria outras “almas” através da realização dessas ações com as 

crianças locais. Estas teriam capacidade de levar os seus pais pelo mesmo caminho. A 

pedagogia utilizada era baseada na memorização, ensinando a escrever, ler e cantar. Os 

indígenas participavam de procissões, festas de santos, dentre outras celebrações católicas. O 

escarnecimento dos demais indígenas em processo de catequização, para com outros que não 

assumiam as mesmas posturas era evidente. Essa situação de constrangimento parecia 

também ser uma forma de catequização (FUNARI; PIÑÓN, 2011). 

Foi evidente no período de Nóbrega a introdução de meninos órfãos, originados de Portugal, 

para comporem junto com as crianças indígenas, o coro de cristãos que seriam como iscas 

para os padres, na aproximação com os adultos, pais e parentes. Como acima colocado, com a 

chegada do padre Anchieta é evidenciado o seu empenho na criação de métodos e 

procedimentos de ensino: foi assim definitivamente elaborada a língua geral; utilizava como 

recurso didático a poesia e o teatro; a dualidade era um fenômeno frequente; associava as 

figuras europeias da igreja aos dos indígenas, tais como associar Deus a Tupã. A simbologia 

era um elemento recorrente na pedagogia utilizada. Enfim, no período que compreendeu o 

primeiro século de ocupação de Portugal na colônia prevaleceu que: “a teoria da educação 

vigente traduzia a prática educativa levada a efeito pelos jesuítas, a concepção tradicional 

religiosa, isto é, a filosofia da educação católica ajustando-a as condições particulares da nova 

colônia” (SAVIANI, 2008b, p. 89). 

No que cabe a diferenciação dos índios do litoral àqueles do sertão nordestino, se refere a 

língua e a forma de aprisionamento. A língua dos povos do interior era ainda mais 

diversificada. Os tupi do litoral estavam uniformemente (talvez por algumas exceções), 

falando o nheengatu e destes os portugueses se utilizavam para apreender os índios do sertão e 

catequizá-los através do ensinamento da língua geral e pela transmissão do conhecimento 

cristão. Estes índios do interior eram retirados de sua terra e eram transferidos para os 

aldeamentos próximos à coroa e aos colonos. Assim facilitaria não só o trabalho de 

catequização, quanto a disponibilização de mais mão de obra nos serviços locais. 

Ainda no final do século XVIII, a reforma pombalina adquire ares católicos lusitanos no 

processo de catequização do continente sul americano. Com a chegada da coroa portuguesa ao 

Brasil diversos métodos de ensino são defendidos e praticados ao longo do tempo (dentre elas 

o método do ensino mútuo e o método intuitivo). E para os indígenas cabe, ainda, a inclusão 

deles nos diversos métodos propostos para um todo não diferenciado. 
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Com a vinda da coroa portuguesa para o Brasil no início do século XIX, a pintura foi alterada. 

A partir desse momento a língua geral foi proibida de ser utilizada e o modo de ser da corte 

portuguesa se transforma no espelho no qual devem refletir as ações dos habitantes da 

colônia. No decorrer deste processo e as sucessivas mudanças de regimes de dominação, foi 

estabelecida também outra forma de idealizar os índios. Com isso aportaram no Brasil, 

estudiosos ambientais e na literatura passam a surgir os heróis indígenas; apesar disso, o 

acesso ao conhecimento produzido, até pela forma rebuscada da língua, era restrita apenas a 

elite (FUNARI; PIÑÓN, 2011). E apesar de tudo isso, os indígenas ainda eram 

constantemente caçados e suas terras tomadas, sob a bandeira do primitivismo, da barbárie e 

do perigo a eles atribuídos na visão do branco dominador, enfim, na visão do estrangeiro que 

tinha a sede de terras para ocupar. Aos catequizados, os estudos e ensinamentos cristãos da 

vida diária; aos outros, tapuias, a morte, a perseguição e apropriação das terras. 

Em 1836, após a promulgação do Ato Adicional de 1834, a Bahia criou a primeira Escola 

Normal para a formação de professores. Estas escolas, espalhadas por todo o país, abriam e 

fechavam constantemente. Em 1879 seu funcionamento é regulamentado e neste documento 

consta o termo pedagogia pela primeira vez. Em 1890 em são Paulo após reforma do seu 

plano de estudos, é onde as escolas começam a se instalar e depois, são difundidas por todo o 

país. Em 1892 institui-se o ensino superior nas escolas normais, que ainda em 1920 não havia 

sido implantado. Estas seriam o embrião das Universidades Brasileiras (SAVIANI, 2008b). 

Portanto, até o início do século XX, os índios estavam submetidos às ordens religiosas e ao 

Estado, que com esta dividia a responsabilidade no que se referia à educação escolar 

(BRASIL, 2007). Com a instalação do regime republicano e a mudança do eixo de poder do 

Rio de janeiro para São Paulo, a relação com os indígenas também foi modificada. Os 

bandeirantes paulistas se encarregavam de expandir seus territórios à custa da dizimação de 

dezenas de povos no sertão do Brasil. Plantações, cidades e estradas de ferro em expansão 

contribuíram para este processo. Nos livros didáticos eram exaltadas as figuras heroicas tais 

como Tiradentes e os bandeirantes. Neste período destaca-se mesmo que prematuramente o 

acesso das camadas inferiores ao ensino primário, assim como a alguns livros didáticos para 

este fim (FUNARI; PIÑÓN, 2011). 

Em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), extinto em 1967, substituído pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Estas tinham o papel de integração do índio a 

sociedade nacional através do trabalho. Ou seja, no processo educativo, além do ensino da 
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leitura outros ensinamentos eram passados aos indígenas tais como técnicas agrícolas, 

marcenaria, costura etc. Assim transformando os indígenas em produtores de bens, 

consumidores de tecnologias e mão-de-obra barata para o mercado. A atuação deste órgão 

também corroborou para a introdução do indígena enquanto partes que formavam as camadas 

populares brasileiras. 

De acordo com a explicitação de um dos seus gestores, já em 1923, o intuito do órgão não era 

o de converter os indígenas e modicar a suas culturas, mas sim de facilitar a sua vida através 

da aquisição de ferramentas, da utilização de matérias-primas tais como o ferro; através da 

inserção de ingredientes da culinária estrangeira, tais como sal e gordura. Enfim, na realidade 

ainda permanecia a vontade que os índios assumissem uma “civilidade” inerente ao povo 

estrangeiro e das camadas populares que se formaram ao longo do tempo, que não era a 

mesma “civilidade” dos povos indígenas. Nesse período, a maior parte da população brasileira 

consistia de analfabetos (FUNARI; PIÑÓN, 2011). 

Portanto, a educação escolar entrou no âmbito das comunidades indígenas desde o período da 

colonização do Brasil, embora tais iniciativas não constituíssem uma pedagogia voltada para 

as formas tradicionais de transmissão dos conhecimentos e muito menos a incorporação dos 

valores de tais povos e de suas referências quanto a questões sociais, políticas, ambientais e 

culturais. Mas sim, para a negação de suas culturas e a formação de uma nova ordem social, 

como supracitadas, posteriormente fortalecida no sistema capitalista que visava a 

homogeneização e o acúmulo de capital, ou seja, não existia interesse político para que estes 

povos pudessem reger seu próprio destino.  

A disseminação de grupos escolares e livros didáticos foram fortificados pelos poucos cursos 

médios e superiores, a partir da 2
a
 guerra mundial. O nacionalismo foi uma ferramenta 

fundamental para a criação de uma nova imagem indígena, reapropriando-a nos estados 

nacionais e também pela expansão do ensino básico no país. No primeiro congresso 

indigenista interamericano em 1940 foi criado o dia 19 de abril como o Dia do Índio, o que 

evidenciava o renascimento da questão indígena nas Américas; e em 1943 Getúlio Vargas, 

então presidente assina o decreto-lei (n
o
 5.540), introduzindo o dia no calendário escolar 

brasileiro. A introdução da figura indígena nos livros didáticos era referenciada nas 

disciplinas de português, geografia e história; principalmente e durante todo o período escolar 

eram fundamentalmente citados na disciplina da língua portuguesa por conta do vocabulário 

indígena, ou seja, tupi. Eram sempre vistos e, a maioria dos seus leitores eram representantes 
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da elite, como uma população de hábitos brutos e rudes. Enfim, até o final do século XX 

ainda eram evidenciados sob esta ótica nas escolas através dos livros didáticos e nas casas 

através da bíblia: uma população que se diziam homogênea, que se estabeleceram no passado, 

coadjuvantes à cena com os colonos europeus (FUNARI; PIÑÓN, 2011). 

Até 1970 permaneceu a mesma política exercida no período colonial e imperial, baseada na 

assimilação desses povos à sociedade, através do uso de uma nova língua (língua geral), 

religião, crenças, costumes e tradições. Movimentos relacionados à reconstrução da 

autonomia e da autoafirmação dos povos indígenas foram iniciados nesse período e 

mobilizações advindas daí em diante buscaram soluções acerca de problemas, tais como 

defesa de território e das diversidades culturais. Organizações e associações indígenas são 

criadas nesse período com a atuação dos próprios indígenas, com o intuito de defenderem seus 

direitos e planejamentos futuros. Assembleias, encontros e reuniões foram realizados, 

culminando em 1980 na criação da União das Nações Indígenas (UNIND, atualmente UNI). 

Em 1985 foi criado o Núcleo de Educação Indígena, ligado diretamente a UNI, e que 

desenvolveu projetos e ações relacionadas à defesa dos territórios indígenas. Desse processo 

nasceu um movimento indígena nacional, que buscava coletivamente a solução para diversos 

problemas, dentre eles, o direito a processos educacionais específicos e diferenciados 

(BRASIL, 2007). 

Essas novas referências políticas e conceituais foram consolidadas na Constituição de 1988, 

no art. 231, onde fica assegurado e garantido o direito a diferença e valorizadas as 

especificidades desses povos, ou seja, os bens indígenas de natureza material e imaterial 

(SILVA, 1999). Com a constituição de 1988 e posteriormente os processos de inclusão social, 

novos rumos são observados na educação.  

A instituição, em meados de 90, dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), com o 

destaque para a inclusão de termos como diversidade e pluralidade enquanto fortalecedores da 

democracia; e os indígenas que passam a compor os livros didáticos enquanto habitantes do 

território brasileiro antes da chegada dos europeus, foram evidentes. Ao Ministério da 

Educação (MEC), em 1991, é atribuída a responsabilidade, a coordenação e a regulamentação 

das políticas públicas para este fim, juntamente com a participação de atores indígenas e 

organizações de apoio indigenistas. Mudança de paradigma, onde o caráter local é colocado 

como uma referência para os processos de especificidade, da diferença, da interculturalidade e 

da valorização da diversidade linguística. 
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A publicação do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas em 1998 muda o 

foco das atenções de um sistema formado por índios e brancos, para um sistema diverso, onde 

os povos representariam a diversidade cultural do país (FUNARI, PIÑÓN, 2011). 

É proposta uma rede de programas educacionais para as populações indígenas no Brasil. Esta 

rede fundamentava-se em uma educação diferenciada e a participação efetiva dos indígenas 

na elaboração, acompanhamento e execução dos projetos desenvolvidos no seu território. A 

partir desse momento cai a política de caráter integracionista e homogeneizador e esses povos 

passam a ser considerados sujeitos de direitos. 

Em 2003, o MEC cria a Secretaria de Educação continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD) como forma de consolidação das políticas e ações educacionais, reconhecendo a 

diversidade sociocultural da sociedade brasileira e colocando como princípio projetos 

societários e identitários para condução e definição do seu modelo de desenvolvimento, 

construídos de forma autônoma por cada povo indígena. 

Por fim, o objetivo principal da luta dos professores e lideranças indígenas é por uma 

educação escolar que contribua para a autonomia desses povos, caráter essencial nas 

discussões na contemporaneidade. O Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/01) define 

diretrizes e metas específicas para a escola indígena. Dentre elas se destacam: o 

reconhecimento administrativo da categoria escola indígena no sistema de ensino, a ênfase na 

formação de professores indígenas e produção de materiais didáticos específicos, o 

reconhecimento de programas e currículos específicos, a adaptação do projeto escolar à 

realidade indígena em contexto local e a criação de condições de autonomia e auto-gestão 

desses projetos escolares (COHN, 2004) 

Em 2005 o MEC reconhece os processos próprios de aprendizagem, ou seja, fundamenta-se 

na educação escolar indígena, a comunidade educativa indígena. Esse processo cognitivo é 

atualmente conhecido como pedagogia indígena.  

A história dos povos indígenas no que se refere aos processos educativos contemplaram anos 

de aniquilação da autonomia destes, culminando na contemporaneidade na busca pela 

reconstrução dessa autonomia e pela autodeterminação desses povos. Portanto, a base 

filosófica e conceitual do desenvolvimento e mais especificamente do etnodesenvolvimento, 

deve ser analisada principalmente no âmbito da educação, visto que o processo educativo é o 

meio principal para a transformação das comunidades e para a mudança do paradigma 
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homogeneizador e universalizante do sistema capitalista. Permitindo assim, um 

desenvolvimento que garanta o fortalecimento da etnicidade, rumo à reconstrução da 

autonomia dos povos indígenas na contemporaneidade. 

 

Educação e a Forma Tradicional de Transmissão do Conhecimento 

A chamada “educação dos cinco sentidos” (olfato, paladar, tato, visão e audição) era a forma 

de transmissão dos conhecimentos realizada tradicionalmente pelos povos originários no 

Novo Mundo. “Gesto técnico”, tal qual nomeada pelo antropólogo Leroi-Gourhan. Esta 

definição baseia-se no fato de aprender, vendo as ações executadas por outros. Cada 

conhecimento tem sentido para o povo que o utilizou e transformou ao longo do tempo. Todo 

objeto produzido tinha uma função acima do estético. Cada figura representativa sejam elas 

utensílios, ou pinturas, tinham uma contextualização simbólica, um sentido atribuído 

(FUNARI; PIÑÓN, 2011). 

Estes povos tinham um sistema próprio construído ao longo do tempo para perceber, 

organizar e classificar todas as situações que os cercavam, sejam elas de origem biótica, 

abiótica ou sobrenatural. Este sistema era essencialmente simbólico. O conhecimento era 

adquirido continuamente. As classificações atribuídas aos animais e vegetais, úteis ou não, 

podem ser exemplificados através dos estudos recentes realizados por ramos da etnociência. 

Através dessas pesquisas tornou-se clara a necessidade de inclusão dos conhecimentos dos 

povos indígenas no processo de gestão dos recursos naturais, averiguados através do montante 

de dados gerados (RIBEIRO, 2000). 

A educação escolar, enquanto prática pedagógica não fazia parte da rotina dos povos 

indígenas como forma de aquisição de conhecimento (PAULA et al., 2008). Estes eram 

transmitidos de forma oral, através dos mais velhos e sua base era a força da tradição 

(orientador das ações e decisões dos homens), a força da ação (ou seja, aprender fazendo) e a 

força do exemplo (as ações dos mais velhos eram modelos para toda a comunidade). Ou seja, 

não existiam instituições específicas para o fim educacional, ela se dava de modo espontâneo 

e integral (SAVIANI, 2008a). 

A prática pedagógica, enquanto seu conceito mais amplo era frequente nos povos indígenas 

antes do período pré-colonial. Esta é essencialmente definida como o modo de aprender e de 
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transmitir o conhecimento associado a qualquer das atividades ou ações da natureza humana 

(SAVIANI, 2008b). 

O que definia a incorporação do conhecimento e a sua aplicabilidade estava atrelado a 

questões relacionadas a gênero e geração. Cabendo, frequentemente as meninas os 

ensinamentos oriundos do gênero feminino mais velho e aos meninos os ensinamentos do 

gênero masculino com idade mais avançada. Em algumas sociedades, o desenvolvimento de 

habilidades pessoais está também atrelado ao interesse da criança em executar tais atividades. 

Excetuando nesse caso, as habilidades relacionadas à esfera mística. 

Contextualizando os povos indígenas que estavam presentes na costa do nordeste brasileiro no 

período pré-colonial, na sociedade Tupinambá, às mulheres cabiam às atividades agrícolas no 

que se refere ao plantio, manutenção e colheita; as atividades extrativistas, incluindo a pesca, 

mas excetuando a caça a animais silvestres; e todas as atividades de cunho doméstico, 

incluindo a preparação de corpos de vítimas para cerimônias de execução. Aos homens cabia 

à defesa da tribo, o preparo da terra para o plantio, a caça de animais, a fabricação de 

artefatos, construção de malocas, as atividades xamânicas, dentre outras. Apesar de 

diferenciadas, as atividades de ambos os gêneros eram complementares assim como se 

amparavam mutuamente (FERNANDES, 2009).  

As atividades aprendidas pelas crianças estavam relacionadas à sobrevivência de si próprias, 

como também de toda a comunidade, além das atividades lúdicas, que ainda assim sempre 

carregavam a história dos antepassados. A sobrevivência de toda uma comunidade estava 

ligada a constituição e formação de indivíduos a partir dessa concepção. Todas as crianças 

indígenas, por este mesmo motivo eram e ainda são colocadas em situações de desafios e 

responsabilidades para que possam se inserir na vida social (LUCIANO, 2006). Esta situação 

é evidente tanto nas populações que ocupavam a costa do nordeste brasileiro, como ainda se 

verificam na atualidade, constantes em alguns povos indígenas do sertão nordestino brasileiro. 

Não havia necessidade e, mesmo assim se consideraria uma incapacidade dos parentes mais 

próximos como pais e avós, a inserção de um professor externo, no processo de transmissão 

do conhecimento indígena. Afinal essa era uma tarefa atribuída não somente aos pais e avós, 

mas a toda a comunidade (LUCIANO, 2006). 

Conforme o modelo de desenvolvimento estabelecido na contemporaneidade, a incorporação 

da Instituição Escola, fundamento da cultura nacional, é inevitável, além de desejada por parte 
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desses povos. Atualmente passa a ser condição fundamental para a sobrevivência dos povos 

indígenas, o conhecimento da cultura ocidental para obter ferramentas suficientes para lutar 

inclusive a favor da preservação da cultura local de determinado povo.  

As dúvidas principais, que carregam todos os questionamentos indígenas no que se refere a 

educação escolar preside nas seguintes considerações: o modelo pedagógico reproduz o 

modelo da sociedade nacional; esse modelo e suas ferramentas são inadequados para as 

comunidades indígenas; o material didático é insuficiente e inadequado, desencontrado da 

realidade de cada povo; ausência de supervisão pedagógica adequada; ausência de professores 

indígenas; alimentação insuficiente e igualmente inconveniente a realidade da dieta das 

comunidades; e ainda, a questão da língua utilizada. 

A educação indígena, como recorrentemente apontada em itens anteriores, se dava de modo 

espontâneo antes da entrada dos portugueses, seja no litoral ou no sertão, e em uma fase um 

pouco posterior; as estratégias para a incorporação das condutas nos mais jovens não eram 

distribuídas de forma a se configurar em uma estratégia pedagógica específica formal e 

planejada, segundo os preceitos da educação formal nacionalmente estabelecida. 

O aprendizado não estava apenas associado ao conhecimento transmitido pelos mais velhos, 

mas também aqueles conhecimentos construídos socialmente ou individualmente. Este último 

era o conhecimento dos especialistas. Todo o conhecimento passado através de gerações 

como aqueles construídos recentemente, era transmitido oralmente, em circunstância da vida 

cotidiana dos indivíduos (FERNANDES, 2008). Cita-se a força do exemplo, da ação e da 

tradição como condição principal da configuração dos processos educativos estabelecidos 

pelos Tupinambá (SAVIANI, 2008): 

não só o sujeito ativo precisava executar totalmente as coisas para ensiná-las, como 

tinha de fazer isso de modo a corresponder a certas normas ideais, estabelecidas 

objetivamente através do conteúdo modelar das tradições, dos exemplos dos 

antepassados e da própria obrigação de agir de forma exemplar. Isso quer dizer que 

o preceptor não aparece apenas como um especialista no ensino de conhecimentos 

formais, dissociados das condições de existência; mas como um autêntico “mestre 

da vida” (FERNANDES, 2008 p. 59). 

Quando se refere a sociedade Tupinambá, a função social da educação se dava então sob 

alguns aspectos: para o ajustamento das gerações e suas habilidades possíveis; para a 

preservação e valorização da tradição (mas ao mesmo tempo criando condições para as 

renovações mesmo que baseadas em raízes tradicionais); e no estabelecimento de momentos 

ritualísticos para a mudança de posição social (FERNANDES, 2008). 
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De forma geral, no que se refere a abrangência dos índios espalhados entre o sertão e o litoral 

baianos, a educação era destinada a preservação da cultura local, das atividades que poderiam 

manter a comunidade. Sejam atividades de subsistência direta, relacionada à aquisição de 

gêneros alimentícios e seus correlacionados; como as atividades ligadas aos rituais místicos. 

Era e em alguns aspectos ainda se verifica uma diversidade de tipos, que em conjunto 

estabelecem uma forma própria de transmissão do conhecimento gerado. Assim estabelecida 

quando os ensinamentos estão associados a cultura do povo que está inserida, principalmente 

no que se refere aos processos místicos, assim como também aqueles relacionados a 

manutenção da segurança alimentar da comunidade como um todo; ou ao menos da unidade 

doméstica em que está inserido. 

A necessidade da retirada da execução das atividades relacionadas acima explicitadas, para a 

inserção na instituição escola para o aprendizado do conhecimento de interesse do estado 

nacional, favorece uma maior vulnerabilidade a preservação das atividades tradicionais de 

subsistência. Deve haver, portanto, uma relação articulada entre os saberes tradicionais e o 

científico que se estabelecem na escola, de forma a compreender que estes saberes não podem 

se articular ao ponto de se fazer um único, mas podem dialogar, respeitando mutuamente as 

culturas distintas. Usando do artifício de umas para se apreender a outra. Diferenciada mas 

necessária para a convivência contemporânea. 

A pedagogia indígena, portanto deve ser utilizada para os fins antes estabelecidos. O 

aprendizado relacionado aos saberes da sociedade nacional está sendo incorporado pelos 

indígenas através da educação formal, na instituição escola. Contudo, a forma de transmissão 

desses conhecimentos deve estar baseada em uma construção que envolva os indígenas na sua 

elaboração e no contexto dos acontecimentos historiados. Dessa forma, a apropriação será 

efetiva e de real valor para a recuperação da autonomia das comunidades frente ao Estado 

nacional. 

No que se refere, portanto, ao conhecimento associado ao uso e manejo dos recursos naturais, 

para a função de reprodução sociocultural das comunidades indígenas, deve ser reforçado na 

escola como um instrumento de aprendizado baseado numa pedagogia indígena. Através 

desses recursos pode ser facilitado o processo de aprendizagem do conhecimento originado 

pela sociedade nacional, afinal:  

os principais saberes indígenas estão ligados à percepção e à compreensão que eles 

tem da natureza, e se manifestam no trabalho, nos ritos, nas festas, na arte, na 
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medicina, nas construções das casas, na comida, na bebida e até na língua, que tem 

sempre um significado cosmológico primordial (LUCIANO, 2006, p. 170). 

Já dizia Ausubel et al. (1980 apud Tavares, 2007, p. 73): “O fator isolado mais importante que 

influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele sabe e 

baseie nisso os seus ensinamentos”.  

 

Educação Escolar Indígena x Educação Indígena 

Agora, por tudo acima relatado é estabelecida a nova confusão: como articular estes processos 

distintos, mas que na essência não são excludentes um ao outro? 

A educação indígena refere-se aos processos próprios dos indígenas de construção e 

apreensão do conhecimento, que revelam os valores e práticas da sua cultura, que é particular 

para cada povo; já a educação escolar indígena reflete tanto os conhecimentos indígenas 

quanto os não indígenas. Incialmente para esses povos, além de pesquisadores e indigenistas 

incluídos no processo, a instituição escola era uma forma de dominação dos indígenas e por 

isso de assimilação destes a sociedade nacional. Na contemporaneidade, admite-se que a 

escola indígena é uma ferramenta pra esses povos no sentido de reforçar os seus projetos 

societários, produzidos por esses mesmos sujeitos, aliado a uma forma de obter um 

conhecimento universal, pertencente a uma sociedade mais ampla, global, na qual os 

indígenas estão inseridos (LUCIANO, 2006). 

A zona de fronteira estabelecida na educação escolar indígena é o local ideal para a 

articulação dos conhecimentos, científico e tradicionais, e a consequente troca de saberes, ou 

seja, o estabelecimento de diálogos intercientíficos. Dessa forma criando condições adequadas 

para a sobrevivência mútua, ainda que ambígua da cultura nacional e tradicional. A troca de 

saberes proporciona a valorização do outro e assim o fortalecimento das identidades e o 

desenvolvimento baseado na preservação cultural e na conservação da biodiversidade local. 

Portanto, o direcionamento de políticas públicas voltadas para o reconhecimento real que os 

estados são pluriétnicos e multiculturais, é condição fundamental para uma educação 

verdadeiramente indígena e de qualidade para o alcance da autonomia dos povos (Figura 18). 
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Figura 18 - Educação Escolar x Educação Indígena e suas consequências 

 
Fonte: produção do autor 

 

Além disso, o reconhecimento da pluralidade cultural e da diversidade étnica é fundamental 

para o processo de inclusão efetivo das escolas no sistema oficial de ensino. Como respaldo 

para a implementação de uma educação indígena no sistema oficial de ensino, existem 

diversas políticas públicas educacionais, conquistas das comunidades indígenas e entidades 

indigenistas, como o decreto de 1991 que transfere a responsabilidade da FUNAI para o MEC 

a coordenação das ações de educação escolar indígena e transfere também para os estados e 

municípios a sua execução; a Política Nacional de Educação Escolar Indígena (1994); o 

Conselho de Educação Escolar Indígena (CEEI) e a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (1996); a resolução do Conselho Nacional de Educação (1999); o capítulo 

sobre Educação Escolar Indígena no Plano Nacional de Educação em 2001; a Comissão 

Nacional de Educação Escolar Indígena e a Convenção 169 da OIT, ambas em 2004 

(LUCIANO, 2006). 

O não reconhecimento da diversidade e o desconhecimento das matrizes civilizatórias dos 

diferentes povos, especialmente dos povos indígenas, e a burocracia na implementação das 
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medidas legais, impossibilitam a efetivação de uma educação escolar indígena específica, 

diferenciada que contemple as peculiaridades da tradição de cada povo. Associado a isto, 

segue uma inserção muitas vezes “fajuta” de sujeitos indígenas em instituições do governo, 

que não tem efetiva autonomia para a tomada de decisões e nem as ferramentas necessárias 

para o entendimento da lógica de organização social da sociedade nacional. Fajuta também, 

principalmente, pela quantidade insignificante destes representantes em contextos de 

Conselhos. Infere-se assim uma evidente retroalimentação entre uma educação escolar de fato 

indígena e uma ausência de armas para alcança-la. 

O paradigma da educação específica, diferenciada e intercultural preceitua que a educação 

escolar indígena deve ser uma iniciativa de caráter comunitário, vinculada aos projetos 

societários de cada povo. Deve considerar os saberes e conhecimentos, reafirmar a identidade 

étnica, as tradições e a memória histórica dos indígenas, mas deve também interagir com os 

novos saberes e relações advindas de outros povos. Ou seja, a educação escolar indígena deve 

abordar a cultura indígena e os novos saberes oriundos de outras sociedades.  

Uma educação fragmentada da realidade, desligada do mundo cultural onde o sujeito está 

inserido, barbariza o indivíduo e a coletividade (GONZÁLEZ; DOMINGOS, 2005), 

sujeitando-os às novas formas de colonialismo contemporâneo, onde a cultura dos países 

economicamente dominantes sobrepuja a cultura local de cada povo. Muitas vezes por falta de 

conhecimento suficiente do outro para a negação daquilo que não te pertence culturalmente e 

para a valorização do que lhe é próprio. 

A proposta de uma educação indígena inclui uma pedagogia específica, onde o currículo 

esteja voltado para o fortalecimento das identidades dos povos indígenas e da sua cultura, a 

exemplo da educação bilíngue e da oferta da merenda escolar específica e diferenciada. Além 

da língua e da alimentação, outro instrumento fortalecedor das identidades indígenas é o 

material escolar, outra conquista no âmbito das políticas educacionais, que visa a produção de 

material didático específico para diversos povos indígenas (SILVA, 2006).  

Dentre outras comunidades que alcançaram a elaboração deste produto pedagógico, segue 

como exemplo os materiais produzidos no âmbito do Projeto de Gestão Etnoambiental 

Pankararé (Ministério do Meio Ambiente – MMA), pelos professores da Terra Indígena 

Pankararé, juntamente com equipe formada por professores, pesquisadores e estudantes que 

no período compunham o Núcleo Iraí de Desenvolvimento Sustentável da Universidade 

Estadual de Feira de Santana (UEFS). Seguem: Tradição Pankararé: a festa do amaro (2008a), 
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este ganhou o Prêmio Iniciativas Culturais Indígenas da Fundação Cultural do Estado da 

Bahia (FUNCEB), em 2007; e A Água e os Pankararé (2008b), este ganhou o Prêmio 

Iniciativas Culturais Indígenas Edição Ângelo Cretã no Ministério da Cultura, em 2006.  

Um dos impasses para a inclusão da educação indígena no sistema oficial é a escassez de 

formação, principalmente dos professores indígenas. Segundo os dados, apenas 1% dos 

professores possuem ou estão cursando nível superior, enquanto 40% não têm o Ensino 

Fundamental completo. Em contrapartida, tomando como respaldo as iniciativas do Estado do 

Mato Grosso, há projetos voltados para formação/qualificação de professores indígenas, como 

o Projeto Tucum, reivindicação do movimento indígena, especialmente dos professores 

indígenas que militam ativamente no âmbito deste, aliados às organizações indigenistas. Tem 

como princípio norteador os temas relacionados ao território, cultura e língua indígenas. Mais 

uma vez comprovando, que através do protagonismo real indígena no rumo das políticas 

educacionais voltadas para o atendimento à diversidade, se dá a efetivação de uma educação 

que pode contribuir para o fortalecimento das identidades dos povos indígenas (SILVA, 

2006). 

Para os povos indígenas, o sistema de ensino deve atender os projetos societários de cada 

comunidade e servir de instrumento para a autodeterminação destes, dando continuidade a 

seus aspectos civilizatórios, e não os corrompendo, visto que por séculos, a escola serviu de 

instrumento, e ainda hoje o faz, de dizimação cultural dos povos, como no caso dos indígenas.  

Conquistas foram e estão sendo alcançadas, mas ainda há muito a ser feito, muito a ser 

melhorado para a construção de uma verdadeira educação que atenda aos interesses 

específicos dos indígenas, uma educação formal indígena intercultural e diferenciada. 

Baseada em discussões internas indígenas, onde o valor predominante seja a tradição; mas a 

articulação com os saberes do estado nacional possam ser pensados e embasados nos saberes 

tradicionais, formando-se assim um novo possível sistema que seja realmente contemporâneo. 

E que de fato tenha sido refletido por todo um conjunto identitário. 

Uma etapa desta construção vem sendo realizada através da formação de professores. A 

formação de educadores indígenas é uma reivindicação não só do movimento indígena, mas 

também das organizações indigenistas. Isto é possível porque o Brasil é reconhecido 

constitucionalmente como um país pluriétnico e multicultural e os povos indígenas como 

totalidades socioculturais, o que reafirma a necessidade de reflexão sobre o reconhecimento 

de “cidadanias indígenas” e a efetivação de políticas públicas alternativas que tenha como um 
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dos objetivos principais a autonomia indígena. O olhar etnocêntrico construiu a ideia de que o 

índio não tem instituição escolar, logo não teria educação e nem tampouco sistemas 

educacionais que se configura como uma grave discriminação aos povos indígenas. 

As formas diferenciadas de transmissão dos conhecimentos não gera uma subordinação entre 

estas, principalmente quando não refletem em resultados negativos para o objetivo principal 

da proposta. A formação intrínseca indígena baseia-se em fatos diferenciados dos 

conhecimentos de interesse do estado nacional. A necessidade de troca de conhecimentos, 

proporcionados pela instituição escola, se estabelece como uma condição que foi gerada na 

realidade pelo processo de evolução tanto dos meios de transporte, como principalmente dos 

meios de comunicação. Na contemporaneidade a relação se faz obrigatória e a imposição dos 

limites territoriais, assegurados através de papéis assinados, imprescindível. 

Uma formação de qualidade de educadores indígenas possibilita construir identidades 

indígenas na escola. A educação para o indígena também se configura como uma resistência, 

fortalecendo sua cultura numa relação dialógica com outras sociabilidades. 

 

Territórios Etnoeducacionais 

Os territórios etnoeducacionais foram instituídos através do decreto n
o
 6861 de 27 de maio de 

2009, assinado pelo então presidente Lula. Estes são formados pela junção de terras indígenas 

que possuem uma relação social, histórica, política e econômica estreita, mesmo que 

separadas político-administrativamente por descontinuidades territoriais. Segundo o art. 7
o
 do 

supracitado decreto: “cada território etnoeducacional contará com plano de ação para a 

educação escolar indígena [...]”. Este plano de ação deverá conter, segundo incisos I, II, III e 

IV do art. 8
o
 do mesmo:  

I diagnóstico do território etnoeducacional com descrição sobre os povos, 

população, abrangência territorial, aspectos culturais e lingüísticos e demais 

informações de caráter relevante;  

II diagnóstico das demandas educacionais dos povos indígenas; 

III planejamento de ações para o atendimento das demandas educacionais; e 

IV descrição das atribuições e responsabilidades de cada partícipe no que diz 

respeito à educação escolar indígena, especialmente quanto à construção de escolas 

indígenas, à formação e contratação de professores indígenas e de outros 

profissionais da educação, à produção de material didático, ao ensino médio 

integrado à educação profissional e à alimentação escolar indígena (incisos I, II, III e 

IV do art. 8
o
 do decreto n

o
 6861/2009). 
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Esta política fortalece a diversidade cultural e fornece apoio para ações neste fim. Evidencia a 

formulação de políticas que atendam as comunidades indígenas, de forma que esta ação venha 

a ser replicada para as comunidades que estão em situações estreitas umas com as outras (o 

que justifica suas posições enquanto formadoras de um território etnoeducacional), no que se 

refere a sua referência histórica, linguística, social, econômica e ambiental. Mesmo que 

afastadas geograficamente de forma descontínua. 

A dificuldade quando se relaciona os índios do nordeste com a formação de territórios 

etnoeducacionais, a questão se esbarra no ponto crucial, que é a unidade. A força que se 

configura em um conjunto de pessoas que lutam por mesmo fim. Unidade esta que foi 

desarticulada desde as primeiras invasões dos portugueses quando em expansão dos territórios 

para os sertões, com vistas a criação de gado, aprisionamento dos índios e aquisição de terras. 

Deve-se, portanto, primeiramente, a reconstrução do controle sobre, inclusive, as relações 

interétnicas, promovendo a rearticulação das comunidades e etnias indígenas com as 

características já acima descritas semelhantes, mesmo que descontínuas. Seria, na verdade, a 

rearticulação dos velhos territórios destruídos quando em processo de expansão colonial. 

Por fim, o uso do conceito acima citado relacionado a criação dos territórios etnoeducacionais 

pode contribuir, enquanto área de atuação e registro de princípios culturais semelhantes, como 

ferramenta para a construção de uma educação local efetiva, funcional e que responda as 

especificidades de cada povo, atendendo concomitantemente aos anseios dos sujeitos 

beneficiados. 

 

(Des) envolvimento Contemporâneo para Povos Indígenas 

No período pós-guerra foi especulada a teoria da modernização, que ressaltou a importância 

da transição das sociedades tradicionais em sociedades modernas. Nisso estavam incorporadas 

a industrialização das economias nacionais, através da incorporação de novas tecnologias 

produtivas e a mudança das formas tradicionais de organização social. Por conta da 

homogeneização dos povos, poder-se-ia pensar no fim destes como uma categoria específica 

com suas especificidades culturais. Promovendo assim a transfiguração étnica destes sujeitos, 

segundo Ribeiro (1996). 
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No fim do século XIX se dá o reconhecimento oficial da diversidade cultural e no início do 

século XX surge a teoria do Relativismo Cultural no que se refere à disciplina da 

antropologia, que implica na compreensão da existência de diversas culturas diferenciadas e 

que entre elas não existe nenhuma forma de hierarquia estabelecida quanto a sua qualidade de 

entendimento e funcionamento. 

Em 1950 alguns antropólogos, munidos de pacotes tecnológicos financiados por instituições 

estrangeiras, para o desenvolvimento dos povos indígenas, adequando estes pacotes as suas 

peculiaridades, percebem que isso provocava nas comunidades deslocamentos forçosos das 

suas áreas de origem e a desarticulação dos sistemas tradicionais de organização social: 

uma linha de análise coloca ênfase na maneira que os programas de 

desenvolvimento marginalizam e desqualificam os saberes e técnicas dos povos 

locais, produzindo assim um “crescimento da ignorância” entre ambos os grupos em 

interação” (LITTLE, 2002 p. 37) 

Apenas na década de 80 começa a haver uma análise crítica do modelo de desenvolvimento 

imposto, que consistia em uma forma de controle sobre os grupos do terceiro mundo 

(LITTLE, 2002). Com isso cai o discurso universalista do desenvolvimento enquanto 

metanarrativa e começa a ser trabalhado o Desenvolvimento Local Sustentável, visto que 

existiam diversas comunidades e povos distintos. 

Associado às evidências constatadas, com o advento das pesquisas provenientes das 

Etnociências, percebe-se que existem múltiplos caminhos para o desenvolvimento. Neste 

momento os Estados são reconhecidos oficialmente como pluriétnicos e multiculturais e os 

Povos Indígenas ganham destaque e reconhecimento em fóruns mundiais, com sua 

consolidação na Constituição de 1988: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. 

Nesse momento, o desafio na esfera pública passa a ser a manutenção de uma democracia 

plural e igualitária em consonância com as diferenças culturais; e na esfera econômica 

elaborar padrões de desenvolvimento econômico que levem em conta essa riqueza cultural. 

Adequar o padrão do desenvolvimento econômico ao desejo dos povos, como o acesso a 

produtos industrializados, o uso da medicina ocidental e da língua oficial do país nas escolas, 

a qualificação para o suo de tecnologias de ponta, o melhoramento para o beneficiamento e 
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comercialização da produção e o acesso à internet; passa a ser a questão cerne (LITTLE, 

2002).  

O desenvolvimento sustentável foi um termo usado inicialmente com o nome de “abordagem 

do ecodesenvolvimento” durante a Conferência de Estocolmo em 1972. Sua definição foi 

estabelecida posteriormente no relatório produzido pela Comissão Brundtland (Nosso Futuro 

Comum), nesse ponto já sendo chamado de Desenvolvimento Sustentável. Porém, a partir 

desse momento passou a ter várias interpretações que, na verdade, são compêndios das 

propostas de sustentabilidade de diferentes grupos sociais. Contudo, resumindo, o conceito de 

sustentabilidade engloba três eixos fundamentais que são o crescimento econômico, a 

preservação ambiental e a equidade social (DIAS, 2006).  

Por consequência da amplitude para o entendimento do que estava embutido no termo 

Desenvolvimento Sustentável e a busca efetiva por resultados, foi lançada a ideia “pensar 

globalmente e agir localmente”, preconizada por Henzel Henderson (SANTOS, 2002), na 

qual os conceitos do desenvolvimento sustentável deveriam ser aplicados em uma escala 

menor de território, que naquele caso foi definido o municipal. Ou seja, desta forma poderia 

alcançar o Desenvolvimento Local Sustentável (DLS), experiência que pode ser reaplicada 

em áreas análogas ou adequando-se questões necessárias, através da difusão de experiências 

entre as localidades com características semelhantes. 

Por conta da extrema complexidade que gira em torno deste tema, aqui, recorta-se ao aspecto 

de que é um desenvolvimento econômico local de um determinado povo ou comunidade, em 

que os aspectos relacionados em âmbito social, ambiental, político e cultural são 

considerados. Entendendo esse conceito associado a elaboração e reelaboração das 

identidades associadas, preservando contudo o que dá unidade ao todo. Enfim, preservando a 

identidade étnica. 

Resguardar a identidade associada ao desenvolvimento econômico é um desafio das etnias 

indígenas, em tempos de transição entre a modernidade e a pós-modernidade. Entendendo 

assim que os fatos não são estanques, mas que se desenvolvem através de processos. Por 

conta das questões citadas, o período atual é caracterizado com o enfoque da 

contemporaneidade, onde o modo de ser e estar no mundo são baseados na ideia da 

autonomia, no diálogo, na convivência pacífica e na valorização da vida. Segundo Giddens 

(1991), o caminho que a humanidade segue significa o alcance de uma nova e diferente ordem 

social, que é pós-moderna. É uma mudança de paradigma da modernidade, no qual o caráter 
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racionalista e universalista é refutado, pois não permite o reconhecimento de culturas 

diferenciadas, ou seja, não dão espaço as especificidades de um povo (KRETZMANN, 2007).  

Na Declaração de São José, produzida na Reunião realizada em 1981 em São José da Costa 

Rica, é reivindicado o etnodesenvolvimento como um direito dos povos indígenas e dever dos 

estados nacionais. São ações promovidas pelo Estado que atenderiam aos anseios e vontades 

dos povos beneficiários; e que estes povos tenham controle total, seja do território que 

ocupam, seja do planejamento e estabelecimento de cronograma para implantação das 

atividades propostas (VERDUM, 2006). O conceito de etnodesenvolvimento passa então a ser 

trabalhado, onde o desenvolvimento econômico está atrelado à questão da etnicidade. 

Enxerga-se assim o conceito de etnodesenvolvimento como uma ação que é inserida por 

instituições governamentais, mas que tenham na sua base filosófica e conceitual, as práticas 

tradicionais dos povos indígenas beneficiários, de forma específica e local. Seria a 

contrapartida do estado brasileiro às mazelas cometidas com as diversas comunidades 

indígenas que foram dizimadas ou desalojadas de suas áreas durante séculos. Daí a origem do 

recurso financeiro. Das ações refletem das políticas públicas construídas com os sujeitos 

indígenas e as organizações indigenistas.  

Segundo Castro et al. (2010), diversos pesquisadores trataram o tema. Dentre os mais 

significativos para o entendimento utilizado nesta proposta, primeiramente, destaca-se 

Stavenhagen (1984), um dos principais propositores do termo etnodesenvolvimento. Ele o 

define como o desenvolvimento que mantém o diferencial sociocultural de uma sociedade, ou 

seja, sua etnicidade. Significa, portanto que uma etnia detém o controle sobre suas terras, seus 

recursos, sua organização social e sua cultura, e é livre para negociar com o Estado o 

estabelecimento de relações segundo seus interesses. Nestes termos, o etnodesenvolvimento 

preconiza a conservação da diversidade sociocultural para a “autonomia” dos povos 

indígenas.  

Outro pesquisador, Grünewald (2003), reserva ao termo etnodesenvolvimento o 

“desenvolvimento sustentável de uma comunidade étnica quando aliado ao revigoramento do 

seu patrimônio cultural e consequente fortalecimento da sua identidade étnica, isto é, à sua 

etnicidade”. 

Contudo, e de fundamental importância, coloca-se Lima e Barroso-Hoffmann (2002), quando 

destaca que o uso da perspectiva do etnodesenvolvimento serve para pensar uma nova relação 
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entre diferentes, incluindo a construção de instrumentos que possam identificar as áreas que 

melhor assegurem o direito à diferença e se prestam à troca de saberes e/ou de bens entre as 

sociedades indígenas, os segmentos sociais dominantes e a administração indigenista. Assim 

como para estes autores, para Rocha (2008), o etnodesenvolvimento é uma perspectiva 

intimamente ligada à administração de políticas públicas nas áreas indígenas. 

Para o antropólogo Paul Little (2002a): 

o termo etnodesenvolvimento tem duas grandes acepções na literatura especializada: 

(1) o desenvolvimento econômico de um grupo étnico; e (2), o desenvolvimento da 

etnicidade de um grupo social [...]. Na realidade, as duas acepções não são 

excludentes. Ao contrário, existem em relação dialética constante de tal modo que o 

desenvolvimento da etnicidade sem um correspondente avanço no plano econômico 

só promoveria a existência de grupo étnico marginal e pobre; e um desenvolvimento 

econômico que destrói as bases da etnicidade de um grupo representaria uma volta à 

hegemonia da modernização que foi altamente destruidora da diversidade cultural 

(LITTLE, 2002a, p. 39). 

Apesar de essencialmente definir ações práticas governamentais nos territórios indígenas, de 

forma a inseri-los no contexto das sociedades nacionais, o termo etnodesenvolvimento pode 

também ser aplicado de forma conceitual, no que dá a base filosófica da forma de pensar a 

comunidade indígena no tempo contemporâneo, assim como supracitado por Lima e Barroso-

Hoffmann (2002). Entendendo ao mesmo tempo a necessidade de articulação do saber 

científico com os saberes tradicionais; o respeito aos limites culturais; a aceitação do outro 

como diferente, mas não superior ou inferior; a valorização do conhecimento; o 

fortalecimento da identidade étnica; a reconstrução da autonomia dos diversos povos; a 

efetivação de direitos tais como território, acesso aos recursos naturais, saúde, educação, 

dentre outros bens pertinentes a um todo territorial, delimitado e chamado Brasil. Assim como 

a sua reprodução sociocultural. 

Quando aqui se estabelece o conceito de etnodesenvolvimento, são incorporadas as questões 

acima citadas, junto com a possibilidade real e não menos tradicional que a de elaboração e 

reelaboração das identidades; assim como também com a prática habitual de incorporação de 

inovações, mesmo que acompanhadas por uma raiz evidentemente tradicional. Situação que 

conduz a um caminho que se mostra eficaz do ponto de vista dos povos indígenas, pois está 

de acordo com as tradições destas comunidades. Cabe apenas o fortalecimento da base de 

união desses povos, para que esta não se perca, pois assim, perder-se-iam também as 

especificidades e consequentemente o valor de cada identidade étnica. Que antes da 

colonização definiam-se como as unidades tribais, ao longo do tempo desarticuladas umas das 

outras suas aldeias formadoras. 
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Finalizando, Castro et al. (2010) relata também que pesquisadores como Ferraz (1997) admite 

que “o desafio permanente consiste em se reproduzirem como sociedades etnicamente 

diferenciadas e lidar, ao mesmo tempo, com condições materiais de existência cada vez mais 

adversas e multifacetadas”. E neste contexto encontram-se os povos e comunidades 

tradicionais, entre o desenvolvimento de suas atividades de forma equilibrada com a 

preservação cultural e assim com a conservação da biodiversidade. Enfim, com a forma 

tradicional de uso e manejo da agrobiodiversidade e sua valorização tal como uma ferramenta 

para a conservação, valorizando concomitantemente a forma de transmissão deste 

conhecimento relacionado ao modo de fazer.  

 

Autonomia dos Povos Indígenas do Nordeste 

Ao abordar autonomia a questão recai sobre cidadania. Contudo, a cidadania reflete a situação 

de “cidadãos” que partilham os mesmo símbolos e valores nacionais. Enfim, como conviver 

com duas cidadanias associadas? Como ser indígena e ser brasileiro concomitantemente, sem 

ferir uma ou outra cidadania específica? (LUCIANO, 2006). Deve-se, portanto atentar que os 

indígenas são brasileiros e que fizeram e ainda fazem parte da construção histórica do país. 

Para serem considerados enquanto cidadãos de direito e se ajustarem ao desenvolvimento do 

país, diversos povos tem que elaborar e reelaborar suas identidades a todo tempo. Fato 

evidente quando se consideram os índios do nordeste. 

Entende-se autonomia como a capacidade real de gerir seu “eu” e o espaço que o cerca, ou 

seja, a liberdade de tomada de decisão frente as questões relacionadas a sua vida e ao 

ambiente que o cerca. Isso enquanto indivíduo. Enquanto grupo faz-se no contexto 

comunitário. Reflete-se numa real gestão dos seus respectivos Territórios e da sua unidade, 

principalmente quando se trata de povos e comunidades tradicionais. A prática de ações que 

tem como base a necessidade e a vontade dos diversos povos e que por eles seja além de 

idealizada; planejada, executada, monitorada e avaliada, se esse for o caso. Essa prática deve 

ser considerada para qualquer questão que incida sobre os sujeitos, seja no que se refere à 

questão econômica, social, ambiental, política ou cultural. Por conta disso, fundamenta os 

preceitos dos projetos no âmbito do etnodesenvolvimento.  

Com a finalidade de um melhor entendimento dos processos e dos papéis dos grupos que se 

compunham ao longo do tempo e que se articulam entre si na contemporaneidade, gerando 
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assim a população brasileira; opta-se pela identificação dos processos de enfraquecimento da 

autonomia a partir da categorização política-temporal dos fatos.  

No período colonial foi iniciado o processo de “apropriação” dos índios com a justificativa 

principal da incapacidade inerente desses povos de se autogerirem. Negando, assim, 

automaticamente a autonomia destes. Lutas foram travadas por diversos momentos entre os 

índios e os portugueses: terras foram arrebatadas, indivíduos escravizados e mortos, novas 

moléstias incorporadas. Algumas lutas vencidas, mas as perdas foram substanciais. 

Principalmente quando se combatem com armas distintas e fundamentalmente, desiguais. Foi 

o início da desarticulação dos diversos povos que habitavam o território brasileiro e do seu 

processo de assimilação à sociedade nacional, naquele caso, à sociedade portuguesa. Jesuítas 

forçaram o uso da língua geral e dos costumes da Coroa. Descaracterizaram seus sistemas de 

organização social e os “prenderam” entre os muros dos aldeamentos. Protegendo-os? De 

certa forma, sim, mas acima de tudo, transfigurando-os etnicamente. O que se protege de 

fato? Os indígenas ou os possíveis cristãos? 

No império, estavam com sua responsabilidade associada à Assembleia Geral e ao Estado. Ou 

seja, ainda não detinham a capacidade assegurada pela sociedade portuguesa, de se 

autogerirem. Aparece a figura do Diretor Geral e do Diretor de Aldeia; Terras de índios como 

terras particulares; Decretos; instrução cívica e religiosa; artes e ofícios dos portugueses; 

missionários capuchinhos. Tudo a negar a própria razão e emoção intrínsecas indígenas 

(TAVARES, 2008). 

No período republicano, a criação do SPI; o fim da catequese e dos aldeamentos; posse de 

terras; permissão para as tradições. Após esse momento a substituição pela FUNAI 

(MELATTI, 2007). Os indígenas brasileiros, desde o período colonial, ainda passam a ser 

tutelados pelo Estado e a Igreja, agora somando além da Igreja Católica, a Evangélica. 

Atualmente, seguindo do anterior para a contemporaneidade, vê-se a luta contínua para o 

reconhecimento individual, comunitário e por fim federal das etnias, numa busca pela 

demarcação territorial como fonte de segurança para a manutenção das comunidades no que 

se refere aos seus processos de elaboração e reelaboração incessante das suas identidades. 

Associado a esse processo o movimento indígena e indigenista, fortalecendo a inserção das 

lideranças indígenas no âmbito da construção das políticas públicas (LUCIANO, 2006). A 

ferramenta fundamental ainda permanece falha, que é a efetiva gestão dos seus Territórios. 
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Dessa forma permaneceram os povos indígenas, com etnias destruídas, dissolvidas na 

sociedade nacional, muitas vezes de forma precária, requerendo um maior acesso às 

ferramentas para a articulação efetiva entre os saberes, com igual consistência e importância. 

Quando se perde a identidade e consequentemente a referência cultural da sua origem, que no 

caso das comunidades indígenas veio associada a uma depreciação enquanto identidade étnica 

e expulsão do seu local de referência, de origem; direciona estas comunidades por muitas 

vezes ao isolamento em contraposição a proximidade dos centros urbanos, que gera, na 

verdade, uma marginalidade das comunidades. O outro viés remete para a assimilação real 

dos sujeitos a cultura urbana, ocidental, submetendo-os por muitas vezes às formas mais 

precárias de trabalho. 

Dentro desse contexto, perde-se enquanto identidade e diversidade, visto que não se 

reconhece mais como os de sua origem e ao mesmo tempo não conseguem se contextualizar 

no meio externo ao qual foram “assimilados”. Perde-se assim enquanto indivíduo, e força 

enquanto grupo étnico. Perde-se a autonomia não apenas pela exclusão deliberada feita pelo 

outro, mas também pela ausência de ferramentas para o embate. 

Enfim, a cidadania para os povos indígenas é traduzida enquanto acesso as políticas públicas 

ou mais, o acesso a políticas públicas diferenciadas. Esta cidadania é construída com a 

inclusão, a apropriação e a participação efetiva dos indígenas nas tomadas de decisão nas 

coisas que lhes dizem respeito, ou seja, tanto as que dizem respeito à comunidade e ao 

território indígena, como as que dizem respeito ao país onde está inserido. A busca da 

autonomia na contemporaneidade é a luta pela emancipação social, política e econômica, não 

de forma a buscar uma independência e soberania, mas sim de se sentir incluído enquanto 

cidadão brasileiro, respeitar e se fazer respeitar pelo outro, atuando em prol de ambas as 

coletividades, seja interna ao território, seja externa, no âmbito de sua cidadania maior 

(LUCIANO, 2006). 

Os povos indígenas do nordeste buscam a sua autonomia através de ações tais como a 

participação em conselhos indígenas municipais e estaduais; execução de projetos de 

etnodesenvolvimento; produção de material didático; dentre outras atividades. Nestas 

incluem-se também o fomento a atividades culturais, a formação de professores indígenas, e o 

acesso dos indígenas nas Universidades através das cotas. 
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Figura 19 – Mapa de localização do Rio São 

Francisco, o Opará, em relação ao estado da Bahia e 

a área de estudo abrangida por esta pesquisa, o 

Raso da Catarina. 

Fonte: extraído e modificado de Dantas (2010) 

CAPÍTULO IV – O TERRITÓRIO INDÍGENA E O 

POVO PANKARARÉ 
 

 

O Processo Histórico que precede: aquilo que foi vivido, o que captaram os sentidos1 

O Rio Opará e a Aldeia Jatinã 

O Opará
2
 era fundamentalmente ocupado por diversos povos que habitavam suas margens 

em épocas anteriores ao período pré-colonial, assim como em fases subsequentes. Diz-se que 

a região era dominada pelos índios Cariri, o que atualmente não remete a uma especificidade 

étnica, mas sim a um aglomerado de povos que por neste vale circulavam e se instalavam. 

Com destaque para esta fonte de água caudalosa, situa-se também a sua utilização como meio, 

ou seja, como principal rota utilizada por todos os povos. Segue abaixo sua localização em 

relação ao estado da Bahia e a área de estudo proposta (Figura 19). 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Cabe considerar que a construção deste item, até meados da década de 90, está estritamente e unicamente 

baseada nos registros de Sampaio (1992) e Maia (1994; 2011). Por conta desta nota inserida, senti-me no direito 

de excluir suas respectivas referências no decorrer do texto, visto seus créditos de antemão considerados. 
2
 Nome tupi (língua geral) dado pelos índios que habitavam a região, para o atual Rio São Francisco. 
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Os Caetés, situados na desembocadura do Rio, eram considerados os seus mais perigosos 

habitantes. Na mesma situação que os anteriores estavam os diversos grupos de Europeus 

(franceses, espanhóis e holandeses) que por este lugar circundavam visto as grandes 

possibilidades de expansão de áreas para criação de Gado e para as plantações de Cana de 

Açúcar. Por conta destas ocupações, aliado ainda ao maior interesse de Portugal com o 

oriente; e apesar de ter sido “descoberto” por Américo Vespúcio em 1501; apenas no final do 

século XVI, a partir da Bahia, tem início a penetração tanto de missionários Jesuítas com 

suas funções catequéticas, como de aventureiros com suas funções escravista e de dominação 

e usurpação territorial. Dentre estes últimos citados, destacam-se as Bandeiras Paulistas, 

inimigos veementes de todos os povos indígenas. Ressalta-se, através da história oral 

conduzida pela pesquisadora Suzana Maia que Jatinã era a aldeia onde estavam localizados 

os Pankararé e deste estudo sobressaem apenas os registros relacionados à saída desses 

índios do Curral dos Bois para o Brejo do Burgo. 

Enfim, o Rio São Francisco, foi o grande imã da expansão territorial portuguesa e a maior 

fonte para a sobrevivência dos povos que nas suas margens se estabeleceram ao longo dos 

anos. Sob os marcos simbólicos acima destacados em negrito, eram regidos os casos e acasos 

que influenciaram e ainda influenciam os povos e as terras que formam a região delimitada 

pelo submédio e baixo São Francisco. 

Com a Restauração Portuguesa nesta região e a retirada dos holandeses, associado a criação 

da Junta das Missões, ficou um pouco mais fácil a ampliação do domínio português sobre 

estas terras e sua gente. A partir daí outro caos se instala: as Ordens Religiosas (de 

Franciscanos e de Capuchinhos italianos). Estas divergentes entre si e entre suas ambições e 

ideologias versus os ideais de conquista e assimilação portuguesas. A casa da torre, de origem 

dos Garcia D’Ávila, representava o grande monumento do poder local exercido por esta 

família em boa parte da região, vindo desde o recôncavo baiano até o vale do São Francisco. 

Retornando ao “campo de batalha” já no início do século XVIII, portugueses juntamente com 

os descendentes da família D’Ávila, estabeleceram uma missão, que foi um dos seus produtos 

para as suas intenções agropastoris no sertão baiano, o Curral dos Bois. Até o final deste 

século, são poucas as referências sobre este, incluindo aí o não conhecimento sobre a Ordem 

Religiosa presente e muito menos a origem da sua população, frequentemente referida como 

“índios de Curral dos Bois”, neste conjunto incluem-se os Pankararé. Estes são citados apenas 
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enquanto um grupo distinto dos outros regionais e com uma relação estreita com os Pankararú 

a partir de estudos de Hohenthal em 1960.  

 

O Curral dos Bois e os Pankararé 

Foi em local próximo à cachoeira de Paulo Afonso (Bahia), que em 1698, foi fundada uma 

missão, chamada de Curral dos Bois. Nela agruparam-se etnias diversas que habitavam o 

nordeste, mas que provavelmente sua maioria era da família linguística Cariri. Este 

aldeamento fazia parte da Freguesia de São João Batista de Jeremoabo de Cima (atualmente o 

município de Jeremoabo). Em meados do século XIX foi desmembrada e transformou-se na 

Freguesia de Santo Antônio de Curral dos Bois, elevando-se no final do mesmo século à Vila 

de Santo Antônio da Glória. 

Nesse aldeamento antigo, a aldeia Jatinã ou o Curral dos Bois como a forma mais conhecida 

de se referir a área, viviam diversos povos indígenas, além de negros e brancos. Em caçadas 

realizadas por eles, encontraram uma fonte de água doce, a Fonte Grande, assim designada 

posteriormente pelo Povo Pankararé (BRASIL, 2008a). Neste local alguns também se 

instalaram e viviam nas copas das árvores, outros chegavam e partiam constantemente, 

principalmente na época de seca, quando retornavam frequentemente ao Curral dos Bois.  

Com a grande confusão que se instalou por conta de decisões governamentais, tais como a 

inserção da Diretoria Geral dos Índios em 1846, fortalecida pela Lei de Terras e as terras dos 

aldeamentos para isso foram consideradas devolutas, visto que não existiam mais “índios 

puros”; a segunda “tacada de mestre” do poder português estava lançada. Das terras dos 

aldeamentos foi titulada posse para muitas vezes os diretores das aldeias (estes ou eram da 

Guarda Nacional ou missionários). Os antigos habitantes, portanto, foram se retirando da área. 

Com o esfacelamento do aldeamento, alta densidade demográfica e o afã português de áreas 

para criação de gado, mais uma vez os diversos povos foram desarticulados, afastados das 

terras mais férteis, próximas ao rio; e se estabilizando em outras áreas afins. Neste contexto, 

levados por Bugre, “índio do mato”, o grupo formado por brancos e índios chegou até a fonte 

de água acima citada. Assim, ali se estabilizaram e a fonte passou a ser conhecida como Fonte 

Grande; e naquele lugar embrejado, após a abertura da dita fonte, nasceu o Brejo do Burgo. 
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O Brejo do Burgo e os Pankararé 

Este grupo permaneceu no Brejo, vivendo harmoniosamente, sem conflitos efetivos entre eles 

e os brancos até 1920, quando Lampião e seu bando passam a percorrer a localidade, para 

alcançar os locais de refúgio, que naquela região era também o Raso da Catarina. Neste 

momento na localidade perambulavam os movimentos do Cangaço e as tropas do governo, 

assombrando a todos com acusações relacionadas ao auxílio aos cangaceiros assim como 

também de participação nos bandos de Lampião. Por conta dessa situação, uma nova leva de 

migração é fato: pessoas buscam outras localidades no estado como também fora dele. Nisso 

também existem relatos de índios que se inseriram no bando, assim como também de índios 

que se articularam com as tropas nacionais e serviram de rastreadores de cangaceiros. 

A saída de alguns do Brejo e a chegada de outros aconteceram neste período, incluindo aí 

famílias poderosas que não se misturavam com a população local. Com o fim dos conflitos do 

cangaço e o retorno daqueles que saíram, estes se deparam com um novo contingente 

populacional que ocupava as melhores faixas terras, ainda mais misturado e numa proporção 

significativamente mais desproporcional entre índios e brancos, acentuando assim o conflito 

interno pela posse das terras. Invasão pela força, aquisição ilegal através de recibos de compra 

e venda, foram se alastrando localmente, fortificados pelos interesses do poder regional. 

Enfim, toda a extensão territorial que compreendia o território tradicional desses índios, indo 

desde o Curral dos Bois até o Rio Vaza Barris, estava sendo reduzida. Novas formas de lidar 

com a posse de terras eram inseridas no processo, além de novas formas de relação de 

trabalho, tais como meeiros, vaqueiros, trabalhadores alugados ou empreitada; e daí tem início 

uma luta sobre a posse da terra indígena e do reconhecimento étnico.  

Quando estabelecida, estava assim composta a população do Brejo do Burgo: caboclos, 

brancos, população indígena adjacente, novos colonos e cangaceiros do bando de Lampião. 

Este era o quadro social da área no final de 1940. A partir das décadas de 30, 40 e 50, uma 

série de acontecimentos abalam as estruturas locais. Dentre elas destacam-se a abertura de 

estradas e as obras da Usina Hidrelétrica de Paulo Afonso. Diversas migrações sazonais para 

áreas próximas ocorrem, por decorrência da abertura dessas estradas, evidenciando uma 

qualificação efetiva nas questões produtivas dos índios, possibilitando assim algumas 

retomadas de terras e de plantel de animais. Com a implantação das unidades geradoras de 

energia, as terras passam a ser valorizadas no que tange a produção de alimentos (pecuária 

valorizada) e as barragens, que se espalham pela região. Uma parte dessas se instalam 
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próximas ao Brejo do Burgo, tendo como consequência a remoção das populações, a 

construção de agrovilas e a ocupação de terras do Brejo por esses, que agora são chamados de 

“posseiros”. Concomitantemente e reforçados por isso, cresce o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Glória (STRG), que frequentemente usam do discurso da descaracterização 

indígena como uma forma de ganhar as terras destes; e decresce o poder das oligarquias 

locais, tais como as da família Figueiredo. Nesse contexto também, uma grande migração dos 

Pankararé para o estado de São Paulo são evidentes por conta de secas sucessivas na região. 

Apesar da existência de projetos de irrigação provenientes da instalação das barragens e 

usinas, os indígenas nunca foram beneficiados com esta tecnologia. A reprodução 

sociocultural do grupo passa também a ser prejudicada, visto a situação instalada. 

Já na década de 60, os Pankararé fortalecidos pelas suas experiências adquiridas pelas 

diversas migrações, associado a uma maior articulação com outros setores da sociedade e do 

governo, tais como a igreja, a polícia de Paulo Afonso e a FUNAI; passam a lutar pelo seu 

reconhecimento enquanto um grupo étnico diferenciado da população regional. As práticas 

rituais são retomadas e lideranças “enfrentantes” são formadas. O contato mais efetivo com os 

Pankararú e o apoio da FUNAI em uma situação de conflito na Ponta D’água remete ao Povo 

Pankararé sua etnicidade e consequentemente ao direito de proteção do Estado. Através do 

contato com os Pankararú, os Pankararé passaram a restabelecer uma nova organização 

política com a figura do cacique fortalecida e reuniões com a comunidade tornaram-se 

frequentes. Terreiros são levantados e áreas sagradas recuperadas dos não índios. Através 

também dessa reaproximação com os Pankararú, possibilitou aos Pankararé a prática de 

rituais, que não estavam sendo executados, seja pela falta de identificação enquanto grupo 

étnico seja pela pressão promovida pelo convívio com os não índios. Dentre estas, destacam-

se o ritual do Toré (Figura 20) e do Praiá (Figura 21).  

 

  

Figura 21 - Imagem antiga, provavelmente da década de 60 

a 70, onde mostra a representação dos Praiá, com a 

vestimenta feita de croá, no TIP. 

 

Figura 20 – Imagem antiga, provavelmente da 

década de 60 a 70, onde mostra criança utilizando 

a saia de croá do ritual do Toré, no TIP. 

 

Fonte: arquivo pessoal de Nêgo de Rosa, indígena 

habitante da aldeia Ponta D’água, TIP 

 

Fonte: arquivo pessoal de Nêgo de Rosa, indígena 

habitante da aldeia Ponta D’água, TIP 
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Nisto são acirradas as fricções entre os Pankararé e os posseiros, evidenciando sinais 

diacríticos a partir da retomada de tradições antigas que neste momento foram reelaboradas e 

adaptadas a uma nova contextualização. O marco constituído foi a construção de um Terreiro 

de Toré, situado na Ponta D’água. Aliado a este marco, a história oral do grupo também 

evidencia esses sinais através de modos de fazer tradicionais, tais como a prática da caça e da 

coleta e conhecimento do ambiente que os circundava pelas especificidades atribuídas as 

áreas do “mato” e as áreas do “brejo”. 

Munidos de assinatura dos que se consideravam índios, as lideranças locais solicitaram a 

FUNAI o direito de serem reconhecidos e de praticar seus rituais. Com esta lista de 

assinaturas, é instituída a polarização no Brejo entre índios e brancos, estes últimos apoiados 

através de relações clientelísticas com a prefeitura local. Já na década de 70, apoiado mais 

fortemente pelos Pankararú, os Pankararé reforçam sua religiosidade através da construção de 

novos Terreiros de Toré; reaprenderam o ritual dos Praiá, o modo de fazer as vestimentas e 

novos toantes; construíram o Poró
3
; e, acima de tudo, elegeram Ângelo Pereira Xavier seu 

cacique. Este permaneceu durante cerca de 10 anos sofrendo as mais diversas violências, com 

policiais a procura das vestimentas utilizadas nos rituais. 

Em 1975, com o auxílio da FUNAI e UFBA é iniciado um censo que inclui mais uma 

categoria de índios: os “índios alistados”. Junto com isso, recebem apoio do Major Kepler em 

sua defesa, em troca de estabelecer data e local fixo para a realização dos rituais e ainda a 

eleição de um chefe para este fim, que no caso foi designado Nêgo de Rosa. Junto com 

Ângelo, Nêgo de Rosa se estabeleceria enquanto uma das principais lideranças do período. 

Não se sabe no entanto os motivos que culminaram na polarização entre os dois, mas o fato é 

que a relação entre os mesmos termina, o representante dos Pankararú que até então residia na 

casa de Nêgo de Rosa é expulso; e este forma um outro grupo, dissidente do mesmo inicial, 

que por fim termina no esquecimento. 

A tensão com as disputas entre brancos e índios aumenta e diminui, ao balanço atribuído pelas 

oscilações relacionadas ao poder regional. Escolas são construídas neste período. Contudo, 

com o alagamento de Glória, por conta da construção da barragem de Moxotó e também com 

a criação da Reserva Ecológica do Raso da Catarina em 1976, a crise é agravada. Seja pela 

entrada de mais pessoas provenientes do alagamento de Glória, como também a fonte protéica 

de alimentação local, efetivada através da caça, é cessada. Na sequência, com o agravamento 

                                                                 
3
 O Poró é a “casa de ciência dos índios” 
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da situação, em 1978, Ângelo é assassinado. Assim, Afonso Eneas Feitosa, neto de um 

“enfrentante” das lutas iniciais, surge como uma liderança e com o apoio de órgãos 

indigenistas impetra novas conquistas. Nesse período o filho de Ângelo assume o cacicado e o 

representante dos Pankararú é expulso do território, como acima citado, sob a denúncia de uso 

de bebida e fomento a brigas. 

Um convênio estabelecido entre a FUNAI e o INTERBA inicia a medição das terras do brejo 

para titulação; e os posseiros, por orientação do poder regional, ocupam todas as áreas 

devolutas para serem consideradas como suas terras. Com isso, os Pankararé decidem por 

negar o processo de titulação das propriedades. Em 1982, sob o comando da liderança 

Afonso, recorrem à FUNAI de Brasília e com isso conquistam o reconhecimento oficial pelo 

estado e a promessa de instalação do Posto Indígena (PI). Afonso, já estabelecido cacique em 

1983, juntamente com os demais Pankararé aceitam a titulação das propriedades em troca da 

criação de uma área reservada exclusivamente para os Pankararé e a instalação do PI. Nada 

foi realizado e por conta disso, no ano seguinte, os indígenas iniciam a demarcação de uma 

reserva, que compreende as aldeias da Serrota, do Chico, algumas roças de plantio de 

mandioca de índios e posseiros, além de uma área de caatinga no Raso da Catarina.  

Um novo acordo, estabelecido entre INCRA, INTERBA, FUNAI, MIRAD e STRG, é aceito 

por todos, redefinindo os limites da Reserva e do Brejo. No Brejo são delimitadas como de 

uso exclusivo dos índios a área que abrange o Poró, a Fonte Grande e o Terreiro de Toré. 

Contudo, em 1986 um desacordo em relação a área onde está o Poró é colocada pelos 

posseiros. Novos conflitos surgem com a destruição de roças e das vestimentas dos Praiá e a 

derrubada do Poró. Neste mesmo ano diversas outras reuniões, agora com a inserção do CIMI 

são realizadas e nenhuma definição é adotada. Desavenças entre cacique Afonso e Lelo (então 

chefe do PI) são registradas, resultando na saída de Afonso do cacicado, que retorna ao cargo 

em 1989. Neste mesmo ano, após deliberar-se em 1987 a delimitação da “área mista” no 

Brejo, foi finalizada as atividades de cadastramento, medição e plotagem das propriedades 

pelo INTERBA. Juntamente com isso ocorreu o reassentamento de famílias em agrovilas 

implantadas (Projeto Jusante) após o fechamento das comportas da hidrelétrica de Itaparica, 

agravando a situação da terra, visto a sua valorização no que se refere a terras agricultáveis. 

Contudo, mesmo assim, não foram tomadas as providências necessárias para definição da 

terra indígena. 
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Na década de 90 os Pankararé resolvem reconstruir o poró e os posseiros cercam a área que se 

dizia de sua propriedade, acirrando as disputas internas. Levando-se o caso ao promotor 

público da comarca, foi constatada a inexistência de uma terra indígena que causasse o litígio 

entre os grupos. Isto gerou a demanda para a FUNAI que criou um grupo de trabalho formado 

pelo INTERBA, FUNAI e por um representante da Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA), que diagnosticou o Brejo do Burgo como uma unidade formada por duas áreas. Uma 

delas considera as localidades do Brejinho, Ponta D’água e Poço e foi reconhecida como área 

indígena e posteriormente demarcada; e a outra a Cerquinha, de uso dos posseiros. 

A partir de meados da década de 90, as disputas internas se agravaram, o que gerou uma 

maior polarização entre os dois grupos formados; o de Afonso e o de Lelo. Este último 

reforçado pela inserção de Zefa, sua esposa como vereadora apoiada pelos posseiros. 

O Território Indígena Pankararé é formado por duas terras indígenas: a Terra Indígena (TI) 

Pankararé, que abrange os municípios de Glória e Rodelas, homologada em 5 de janeiro de 

1996, com superfície de aproximadamente 29 mil hectares; e a TI Brejo do Burgo, que 

abrange os municípios de Glória, Paulo Afonso e Rodelas, com superfície de quase 18 mil 

hectares, homologada em Decreto de 30 de abril de 2001. Anexados a esta dissertação, 

encontram-se os decretos das Terras Indígenas e as respectivas plantas, provenientes da 

documentação da FUNAI (Anexos A a D). 

Em 2011 a pesquisadora Suzana Maia publica capítulo em livro, no qual revisita os trabalhos 

anteriormente confeccionados por ela, articulando-os com dados obtidos através de 

informação pessoal com pesquisadores que atuaram e/ou atuam na área indígena. Neste 

trabalho recente, são abordados assuntos sobre as relações de poder, tanto internas ao grupo, 

como externas, assim como o início das atividades de um grupo de pesquisadores originados 

na UEFS. Aponta também a situação atual da distribuição de caciques no TIP. No entanto, em 

2010 o grupo de pesquisadores que atuam no território desde 2002 publicam capítulo de livro 

discutindo ações de etnodesenvolvimento e sua aplicação no TIP (CASTRO et al., 2010). 

Foi evidenciado, através de mais de 10 anos de ações de pesquisa, ensino e extensão deste 

grupo, a importância para a identidade local da fibra do croá, que além de ser o recurso 

principal para a confecção das vestimentas, é uma espécie que não é cultivada, mas sim 

conservada nos ambientes de vegetação nativa mantidos pelos indígenas, como condição para 

a viabilização da reprodução sociocultural Pankararé. 
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O que capta os olhos: como é o Território e quem são hoje os Pankararé 

Desde 2002, com a incorporação da pesquisa e de ações de assistência técnica e extensão rural 

no TIP no âmbito do etnodesenvolvimento, algumas mudanças podem ser visualizadas. Tanto 

mudanças na infraestrutura física para a comunidade, tais como criatórios de animais 

silvestres e casa do mel; como transformações no acesso ao conhecimento acadêmico e 

respeito e valorização da cultura local Pankararé, tais como incorporação de indígenas nas 

equipes técnicas e a formação participativa dos sujeitos envolvidos, tanto indígenas quanto os 

técnicos e pesquisadores. 

Pode-se perceber a unidade formadora da etnia Pankararé, através da união de grupos que 

foram articulados e desarticulados ao longo do tempo e que atualmente convivem em um 

mesmo espaço e comungam de parentescos tanto distantes quanto muito próximos entre si. O 

que determina muitas vezes a situação de ser índio ou ser um “descendente indígena” ou 

posseiro se deve a questões ainda mantidas através do poder regional que até a 

contemporaneidade desconsidera a existência de povos indígenas em detrimento da aquisição 

de terras e do estabelecimento de relações clientelísticas com parcelas da população regional. 

Questões políticas partidárias terminam por determinar uma nova conjuntura organizacional, 

transfigurada da sua forma tradicional, através da desarticulação interna no grupo, gerando 

diversas organizações associativas, que geram consequentemente uma efervescência de 

caciques e grupos dentro do território. Organizações estas, que não tem sua essência voltada 

para o solidário, mas sim para a aquisição imediata de bens de consumo, que por certo, 

facilitam o trabalho na roça, mas que provavelmente destruirá sua dinâmica ecológica. E nesta 

dinâmica, está a cultura Pankararé e sua identidade. 

Atualmente no TIP é possível encontrar 5 caciques, cada qual deles está associado a um grupo 

que forma uma associação. Dentre estes, 2 são mais antigos e estabelecidos ao longo do 

tempo. Os outros, na sua maioria, são dissidências dos primeiros. Isto não fortalece o grupo 

étnico Pankararé, que dentre os índios do nordeste são aqueles que possuem uma menor 

visibilidade dentro do contexto das discussões e encaminhamentos de políticas públicas para 

os Povos Indígenas da Bahia. Principalmente no que se refere às ações de assistência técnica e 

extensão rural continuada (ATER) e apropriada as especificidades locais, tal qual é 

estabelecida desde 2002 até o presente momento, através das ações de um grupo de 

pesquisadores vinculados à Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA). 
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Dentro dessas ações, atividades realizadas relacionadas ao desenvolvimento rural sustentável, 

associando à valorização da cultura e conhecimentos locais são evidentes. A realização dos 

rituais do Toré e do Praiá acontecem frequentemente no TIP e são acompanhados pela equipe 

de pesquisadores, que realizam desde 2002 estudos relacionados às especificidades locais dos 

sistemas produtivos, da educação diferenciada e da forma tradicional de transmissão dos 

conhecimentos. Dentro desse contexto, o croá, fibra amplamente utilizada e recorrentemente 

apontada pelos Pankararé, representa na contemporaneidade e corroborando com estudos 

anteriores, a principal ferramenta que compôs a luta pela autodeterminação étnica e 

reconhecimento pelo estado nacional do Povo Pankararé. 

O Brejo do Burgo atualmente, local mais povoado, apesar de pertencer ao município de 

Glória, formada após a inundação da Barragem de Moxotó, realiza trocas econômicas e 

contatos em Paulo Afonso, situado a 40 km deste. Ainda na atualidade, os índios convivem 

com os posseiros no TIP, principalmente no Brejo do Burgo. Desta relação configura-se uma 

fricção interétnica que se estabeleceu através desses marcos simbólicos impostos por ambos 

os grupos em interação, ou seja, os índios e os posseiros. 

 

Identificação Física, Econômica, Cultural e Mística 

Os Pankararé ocupam uma área no nordeste da Bahia situada na região denominada Raso da 

Catarina. Faz fronteira com a Estação Ecológica do Raso da Catarina e seu Território abrange 

os municípios de Glória, Rodelas e Paulo Afonso. Duas bacias hidrográficas exercem 

influência na região: a correspondente ao trecho submédio do rio São Francisco e a 

correspondente ao rio Vaza-Barris (PAES, 2008) (Figura 22). 

Conforme acima citado, de todos os municípios envolvidos na formação do território e, apesar 

deste responder diretamente ao município de Glória; os indígenas, assim como também os 

posseiros que habitam a localidade possuem laços mais estreitos com o município de Paulo 

Afonso. 

Deve-se ressaltar, através do mapa abaixo colocado que a área que correspondeu em tempos 

anteriores, principalmente até meados da década de 70, a área de usufruto dos indígenas, se 

estendia do Rio Vaza-Barris, passando pela Área de Proteção Ambiental (APA) Serra Branca 

(que não é possível visualizá-la no mapa), atravessando a ESEC Raso da Catarina, até às 

margens do Rio São Francisco. Chegando em Pernambuco, nas margens do rio, onde 
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encontra-se com a etnia Pankararú, na aldeia Brejo dos Padres. Esta etnia também 

remanescente do antigo Curral dos Bois. 

 

 

 

 
  

 

A região do Raso da Catarina está situada nas baixas latitudes tropicais, correspondendo dessa 

forma a uma insolação elevada e temperaturas altas, principalmente nos períodos de seca. O 

tipo climático corresponde ao grupo BSh, segundo a classificação de Koppen. Nos municípios 

da região, o período chuvoso se inicia no mês de novembro e se torna significativo entre 

fevereiro e abril. Entre julho e setembro as precipitações atingem seus valores mais baixos.  

O grupo étnico é reconhecido pela sociedade nacional e as formas de expressão mais 

recorrentes identificadas nos Pankararé, que tem como base a identidade indígena dos índios 

do Nordeste, são os rituais do Toré e do Praiá.  

O primeiro é realizado no TIP de forma aleatória, não fixa. Sendo evidente, portanto, aos 

sábados à noite, no Terreiro da Nascente, aldeia Brejo do Burgo. Sempre acompanhado da 

ingestão da bebida preparada com a raiz da jurema. Ou então em apresentações no estado 

Fonte: IBGE (2012) 

Figura 22 - Localização do Território Indígena Pankararé em relação à Estação Ecológica do Raso da Catarina e 

aos municípios da região. 
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(Figura 23). O segundo ocorre com assiduidade durante a Festa do Amaro (outubro) (Figura 

24) e no sábado de aleluia (abril); além de apresentações no estado quando solicitados. 

 

   

 

A economia Pankararé tem a agricultura como prática produtiva central do grupo familiar 

(principalmente milho, feijão e mandioca). Contudo, estes grupos tendem sempre a realizar 

uma produção não especializada baseada na diversidade dos recursos naturais e das atividades 

produtivas (CASTRO et al., 2009a; CASTRO et al., 2009b) e de reprodução sociocultural.  

Através de pesquisa realizada por Nunes et al. (2009), constatou-se a utilização de práticas 

com princípios da agroecologia, tais como os cultivos mistos e a não utilização de insumos 

externos (Figuras 25 e 26). Evidencia-se os princípios básicos da agroecologia que 

fundamenta-se, essencialmente na agricultura indígena com a incorporação de novas 

tecnologias, que são contemporâneas e direcionadas para a incorporação de uma maior 

produtividade aos sistemas, sejam eles tradicionais ou não. 

 

 

   

Figura 23 - Apresentação do Toré na Fazenda Boa 

Esperança, município de Valente, Bahia. 

 

Figura 24 - Apresentação dos Praiá durante Festa 

do Amaro no Território Indígena Pankararé. 

 

Fonte: produção do autor 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Figura 25 - Área de plantio com cultivo misto de 

milho, feijão e mandioca; além do licuri – aldeia 

Serrota, no Território Indígena Pankararé. 

 

Figura 26 – D. Dadá na área de plantio de hortaliças 

com cultivo de feijão – aldeia Serrota, no Território 

Indígena Pankararé. 

 

Fonte: produção do autor 
 

Fonte: produção do autor 
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O cultivo da mandioca (Figuras 27 e 28) com intuitos dirigidos para a produção de farinha, 

neste caso para consumo do grupo familiar, se evidencia como um eixo, ou elo que une tanto 

as comunidades indígenas da região do nordeste brasileiro, como se amplia e evidencia um 

costume de toda uma sociedade regional e ainda brasileira, composta tanto por povos 

indígenas, quanto os não indígenas ou de comunidades de agricultores familiares. O modo de 

fazer Pankararé é que distingue a sua identidade do restante da sociedade regional. Através de 

marcos simbólicos, impõe-se essa diferenciação, que apesar de negada, é forte, resistente e se 

mantém ao longo de gerações e das disputas de poder na região.  

 

 

   

 

Além dos cultivos supracitados que são realizados na roça, os Pankararé também realizam a 

atividade de criação de animais silvestres (como ema, cutia, peba e abelhas sem ferrão) e de 

animais domésticos (como abelha com ferrão, bovinos, caprinos, suínos e galináceos).  

As criações de animais silvestres se estabeleceram através das ações do grupo de 

pesquisadores, amparados também financeiramente por instituições de pesquisa, de ensino e 

de ATER, a fundo perdido. Todas as ações executadas foram baseadas em estudos prévios 

junto à comunidade e com base nos princípios do etnodenvolvimento (CASTRO et al., 2010) 

(Figuras 29 a 32). 

 

Figura 27 – Sr. Melquides na extração de mandioca em área 

de plantio na aldeia Serrota no Território Indígena Pankararé. 

 

Figura 28 – Sr. José Miguel na extração de 

mandioca em área de plantio na aldeia Serrota 

no Território Indígena Pankararé. 

 

Fonte: produção do autor 
 

Fonte: produção do autor 
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A criação dos animais domésticos abaixo citados já eram conduzidas no território (33 a 36). 

Portanto, quanto ao desenvolvimento e consolidação das criações de animais domésticos, 

principalmente aqueles relacionados a identidade local, tais como a criação de caprinos e 

ovinos está sendo efetuada através das ações do mesmo grupo de pesquisadores com o mesmo 

apoio citado acima. Todas as ações executadas são realizadas junto com os indígenas, 

envolvendo-os em todo o processo (CASTRO et al., 2010).  

Atualmente os conhecimentos tradicionais associados ao uso e manejo da agrobiodiversidade 

estão sendo tratados com frequência nos projetos executados na área, de forma a construir um 

sistema local de uso e manejo dessa diversidade, que comungue os aspectos dos saberes 

tradicionais com o saber científico, de acordo com as especificidades locais e interesses desse 

povo. 

 

Figura 29 - Área de criação de ema no Território 

Indígena Pankararé. 

 

Figura 30 - Célula de criação de cutia no Território 

Indígena Pankararé. 

 

Fonte: produção do autor 
 

Fonte: produção do autor 
 

Figura 31 - Criação racional de abelhas sem ferrão no 

Território Indígena Pankararé – Potes de mel 

produzidos pela espécie Melipona subnitida (uruçú). 

 

Figura 32 – Criação racional de tatu peba na aldeia 

Brejo do Burgo no Território Indígena Pankararé. 

 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: produção do autor 
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Além das atividades citadas, que se assemelham as de outros agricultores de economia 

familiar do nordeste brasileiro, nos Pankararé é possível destacar: a caça de animais silvestres 

para consumo do grupo familiar; a coleta de frutas silvestres e raízes no mato; a extração de 

mel de abelhas africanizadas; a extração de mel e cera de abelhas nativas sem ferrão; a 

extração de madeira para lenha e para utilização em construções de cercas e casas e a extração 

de partes de plantas do mato (folhas, raízes, lascas de pau) para uso medicinal dentro do 

grupo familiar, como também para comercialização (em menor escala) (NUNES et al., 2009) 

e a extração da fibra de croá para uso.  

As frutas normalmente são comercializadas in natura (Figuras 37 a 40). Rara são as vendas de 

doces de cajú, por exemplo. O recurso proveniente dessa atividade não representa um ganho 

substancial para as famílias. No entanto, mantém-se assim uma relação tradicional com a 

natureza e com a forma de fazer da identidade indígena, multiplicando-se os recursos 

Figura 35 - Criação de animais domésticos no 

Território Indígena Pankararé – Suíno. 

 

Figura 36 - Criação de animais domésticos no 

Território Indígena Pankararé – Caprino. 

 

Fonte: Amia Spineli 
 

 

Fonte: Camila Nunes 
 

Figura 33 - Criação de animais domésticos no 

Território Indígena Pankararé – Apiário. 

 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

 

Figura 34 - Criação de animais domésticos no 

Território Indígena Pankararé –Aves. 
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utilizados, exercendo assim menor pressão sobre o ambiente e promovendo também e 

principalmente uma maior segurança alimentar para a população, através do consumo de 

alimentos saudáveis e sempre acessíveis. 

 

  

 

 

 

  

 

O mel e os outros produtos das abelhas com ferrão e sem ferrão são elementos também 

fundamentais para a identidade regional e principalmente para o Povo Pankararé. Os 

indígenas utilizam tanto para consumo, também como remédio; assim como também para 

comercialização internamente na comunidade e externamente na feira de Paulo Afonso. 

Atualmente extraem mel de abelhas através de sistemas de criação racionais, implementados 

no território (Figuras 41 a 42). Os artefatos produzidos com madeira são para uso interno 

(Figura 43); as lascas de madeira para remédio são também comercializadas na feira de Paulo 

Afonso (Figura 44). 

 

Figura 37 - Extração de frutas nativas no Território 

Indígena Pankararé – Umbú (Spondias tuberosa). 

 

Figura 38 - Extração de frutas nativas no Território 

Indígena Pankararé – Cajú (Anacardium occidentale). 

 

Fonte: Synara Leal 
 

Fonte: Synara Leal 
 

Figura 39 - Extração de frutas nativas no Território 

Indígena Pankararé – Murici (Byrsonima 

gardneriana). 

 

Figura 40 - Extração de frutas nativas no Território 

Indígena Pankararé – Licuri (Syagrus coronata). 

 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Cíntia Corsini 
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Enfim, subsistência dos Pankararé depende mais dos intercâmbios ecológicos com a natureza 

do que com os intercâmbios econômicos com a sociedade a qual pertence, pois os recursos 

naturais são base material do seu processo produtivo e principalmente dos seus processos 

místicos. 

Como uma comunidade tradicional, possui uma forte dependência dos recursos naturais para 

sobrevivência. Produtos do extrativismo como mel, frutos silvestres e caça, são 

comercializados pelo gênero feminino em troca dos não produzidos internamente (MAIA, 

1992). Como evidenciado, a diversidade de produtos extraídos da natureza tanto quanto 

aqueles produzidos, refletem uma adaptação ao local que oferece uma melhor fonte de 

Figura 41 - Extração de mel de abelha com ferrão no 

Território Indígena Pankararé – Europa (Apis melífera). 

 

Figura 42 - Extração de mel e cera de abelha 

sem ferrão no Território Indígena Pankararé – 

Abelha Branca. 

 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Figura 43 - Extração de madeira de umburana no 

Território Indígena Pankararé para confecção de 

artefatos – Pilão e mão. 

 

Figura 44 - Extração de lascas de madeira para 

utilização com fim medicinal no Território Indígena 

Pankararé – Ameixa (Ximenia americana). 

 

Fonte: Synara Leal 
 

Fonte: Camila Nunes 
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aquisição de alimentos a partir do seu tempo “natural” de ocorrência, fortalecendo a 

segurança alimentar e nutricional dos Pankararé. Dessa forma, evitam a aquisição de insumos 

e assim, dependem menos do mercado externo (TOLEDO, 1991). 

 

A Flora e a Fauna Locais 

Segundo Brasil (1984) a vegetação do Raso da Catarina e adjacências são do tipo caatinga 

arbórea e arbustiva. Contudo é predominantemente arbustiva, muito densa e menos espinhosa 

que a caatinga que ocorre em solos cristalinos (VELLOSO et al., 2002). Espécies suculentas, 

composta de arbustos muito ramificados, espinhosos, evidentes ao lado de cactáceas e 

bromeliáceas terrestres. (GUEDES, 1985) (Figura 45 e 46). 

 

 

  

 

Foi realizado por Guedes (1985) um levantamento numa pequena parte da Estação Ecológica 

do Raso da Catarina e na Terra indígena Pankararé (Brejo do Burgo e Aldeia do Chico), 

caracterizando a formação vegetal dominante da região como caatinga arbustiva com 

suculentas, composta de arbustos muito ramificados, frequentemente espinhosos, atingindo a 

altura de 2 a 3 metros, ao lado de cactáceas e bromeliáceas terrestres. Segundo Colaço, M. A 

da S.
4
, o bioma que compreende o TIP é a Caatinga.  

Um estudo mais recente da vegetação local do Território Indígena Pankararé, no que se refere 

as aldeias da Serrota, do Brejo do Burgo e do Chico foi a realizada por Colaço (2006), na qual 

o pesquisador investiga, através do uso de métodos quali-quantitativos, as espécies vegetais 

                                                                 
4
 Informação pessoal 

Figura 45 - Aspecto da vegetação da Região do Raso da 

Catarina no período seco. Aldeia do Chico, Território 

Indígena Pankararé. 
 

Figura 46 - Aspecto da vegetação da Região do 

Raso da Catarina no período chuvoso. Aldeia do 

Chico, Território Indígena Pankararé. 
 

Fonte: produção do autor Fonte: Josenilton Sampaio 
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utilizadas pelos Pankararé, associando-a a um índice de uso, refletindo dentre outras coisas, 

numa uma lista de plantas e seus respectivos usos atribuídos pela comunidade.  

Segundo Paes (2008) as espécies mais comuns encontradas na região do Raso da Catarina 

são: macambira (Bromelia laciniosa), caroá ou croá (Neoglaziovia variegata), catingueira 

(Caesalpinia pyramidalis), jurema-preta (Mimosa tenuiflora), mandacaru (Cereus jamacaru), 

coroa-de-frade (Melocactus bahiensis), xique-xique (Pilosocereus gounellei), faveleira 

(Cnidoscolus phyllacanthus), umbuzeiro (Spondias tuberosa), angico (Anadenanthera 

macrocarpa), palma-forrageira (Opuntia fícus indica), umburana de cambão (Commiphora 

leptophloeos) dentre outras frequentes na vegetação do bioma caatinga. 

O conhecimento relacionado a fauna da região do Raso da Catarina ainda é escasso, porém, 

em estudo realizado sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi 

ressaltada a possível existência de elevada diversidade biológica. Como resultado do 

levantamento para a construção do Plano de Manejo da Estação Ecológica (ESEC) do Raso da 

Catarina, nesse ambiente foram encontradas espécies endêmicas de anfíbios e répteis como: 

Tropidurus cocorobensis e Amphisbaena arenaria. Na lista de mamíferos constam os do 

táxon Xenarthra: Cabassous sp., Dasypus novemcinctus (tatu verdadeiro),  Euphractus 

sexcinctus (tatu peba) (Figura 47), e  Dasyprocta sp. (cutia) (Figura 48). Esta última, ainda 

não foi descrita, mas, provavelmente, restringe-se à região do Raso da Catarina. 

 

 

   

 

Entre os primatas observa-se o Callicebus sp. e da ordem Chiroptera o morcego Lonchophylla 

bokermanni. A essa lista, acrescenta-se o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus) que foi observado 

nos municípios de Canudos, Jeremoabo, Paulo Afonso e Santa Brígida e consta da Lista da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Figura 49). Dos répteis que ocorrem na região da 

ESEC do Raso da Catarina, podem-se citar as seguintes espécies: calango-verde (Ameiva 

Figura 47 - Tatu peba caçado pelos indígenas 

no Território Pankararé, durante os festejos 

do Dia da Fogueira. 

 

Figura 48 - Cutia no criatório da aldeia Serrota no Território 

Indígena Pankararé. 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Fonte: produção do autor 
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ameiva), lagartixas-de-lajedo (Tapinurus sp.), jararaca (Bothrops sp.) e a cascavel (Crotalus 

durissus) (PAES, 2008).  

 

 

 

 

Entre as espécies mais representativas da avifauna ressalta-se o gavião-comum (Buteo 

albicaudatus V.), o anu-preto (Crotophaga ani L.), o urubu (Cathartes aura ruficollis Spix), o 

tico-tico (Zonotrichia capensis), o pássaro-preto (Gnorimopsar chopi), a rolinha (Columbina 

talpacoti) e a avoante (Zenaida auriculata). Ocorrem diversas espécies ameaçadas de 

extinção tais como a arara-azul-de-lear (Figura 50), o joão-chique-chique (Gyalophylax 

hellmayri) e chorozinho-distinto (Herpsilochmus pectoralis). Atualmente é evidente a 

ocorrência de diversos indivíduos de arara azul de lear rondando a área indígena. Passam a se 

alimentar dos licuris conservados nas roças indígenas; além das roças de milho e feijão. Neste 

último caso, são ressarcidos pelo Governo. 

 

 

 

Figura 49 - Tatu bola caçado pelos indígenas no 

Território Indígena Pankararé, durante festejos do Dia da 

Fogueira. 

 

Fonte: produção do autor 
 

Fonte: arquivos do GEAP/UEFS 
 

Figura 50 – Desenho da espécie 

com o licuri ao fundo. 

Confeccionada por Osmar 

Borges 
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CAPÍTULO V – O POVO PANKARARÉ E O CROÁ 

 

A história é contada pelos seus sujeitos, onde o idioma falado é sua principal fonte de 

transmissão; aliado a isso o olhar, o “ver fazendo”. Estas são as principais formas de 

transmissão dos conhecimentos tradicionais associados aos aprendizados no TIP. A tradução 

do conhecimento falado para o entendimento no idioma escrito para os salões acadêmicos se 

faz necessária, seja pela identificação do valor enquanto uma cultura específica e diferenciada 

das demais, favorecendo a sociobiodiversidade regional; seja porque hoje, as palavras escritas 

valem mais do que aquelas faladas, vistas e sentidas. Enfim, os escritos são necessários para a 

sobrevivência dos Povos Tradicionais no mundo contemporâneo. 

A visão do símbolo utilizado enquanto marco identitário dos Pankararé, é aqui trabalhada no 

âmbito da sua praticidade e fatalidade das circunstâncias da vida, da sobrevivência; também 

enquanto fundamental para a representação sociocultural nos rituais do toré e do praiá; 

presente também no que se refere a entrada de recursos financeiros para a unidade familiar. 

Sendo muitas vezes um pouco difícil a delimitação desses sentidos tão marcados e intrínsecos 

nos diversos sujeitos que se apresentam.  

Segue abaixo inicialmente uma breve apresentação dos sujeitos envolvidos na proposta, 

seguida de uma estrutura em tópicos nas quais são relatadas as diversas associações entre o 

croá e a cultura Pankararé. 

 

D. Rosa, a tiradeira de croá 

D. Rosa é uma senhora de 74 anos, que quando era menina morava na aldeia do Chico. 

Cresceu por entre as manchas de croá espalhadas nos canyons dessa região e da atual ESEC 

do Raso da Catarina. Desde sua bisavó era uma tradição por entre seus familiares a atividade 

relacionada ao croá. O sustento da sua família desde antes da década de 50 era todo baseado 

no manejo do croá para uso e comercialização.  

Na aldeia do Chico, de forma geral, a atividade agrícola não fazia nem faz parte atualmente, 

do modo de vida de seus habitantes. O recurso para a sobrevivência era e ainda é proveniente 

diretamente do extrativismo ou das aposentadorias fornecidas pelo governo, além da bolsa 

família. Portanto costumam realizar com frequência a caça de animais silvestres, a extração de 
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PFNM (frutas, sementes, plantas medicinais, dentre outras) e a extração de mel e cera de 

abelhas sem ferrão e de Apis, além da confecção de artefatos e artesanato de croá para uso e 

comercialização. Esta comunidade especificamente sofreu de forma contundente com a 

implantação da ESEC visto a sua proximidade e relação intrínseca com a citada área, 

associada ao modo de fazer tradicional local. 

Atualmente D. Rosa mora na aldeia Ponta D’água. A área que habita é compartilhada com 

suas filhas e netos; neste recorte são encontradas as casas individuais erguidas de taipa, 

tapadas com barro e cobertas de telha (Figura 51). O banheiro é apenas um para todos da 

unidade familiar. A situação relacionada aos modos de sobrevivência é contígua com aquela 

realizada quando ainda moravam no Chico, onde a atividade agrícola permanece ausente e a 

base do seu sustento e da sua unidade familiar é a extração, beneficiamento e comercialização 

do croá, seja ele em molhos de fibras ou em produtos, tais como aiós e saias. Ainda hoje 

participa das atividades relacionadas à cultura local da aldeia Ponta D’água, tais como as 

apresentações dos Praiás (Figura 52) e o ritual do Toré.  

 

 

  

 

Na localidade da Ponta D’água vivem suas seis filhas e netos, sendo que todos sobrevivem do 

mesmo recurso, proveniente do extrativismo e comercialização do croá e da aposentadoria 

recebida por D. Rosa. Dos dois filhos homens que tem, ambos solteiros, um ainda mora no 

Chico também trabalhando com o croá e o outro no município de Glória.  

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Figura 52 – Apresentação dos Praiás na aldeia Ponta D’água em 

2010. Na frente, acompanhando o cabeceira, de lenço branco, D. 

Rosa 
 

Figura 51 – D. Rosa em frente a uma 

das casas de taipa no seu cercado na 

aldeia Ponta D’água, no TIP em 2012. 
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D. Rosa durante certo tempo trabalhou com a fibra do sisal, contudo, pela necessidade da 

utilização de máquinas para o seu beneficiamento, a mesma tem preferência pelo trabalho 

com o croá. Este, por não possuir tricomas nas folhas, causa uma menor urticária na pele do 

catador. Segundo dados extraídos de Rosado e Rosado (1960), as folhas do croá são cobertas 

por cutícula impermeável e cerosa. 

D. Rosa produz com a fibra do croá, aiós, capangas e saias. Não confecciona a vestimenta 

completa dos Praiás, pois a sua visão já comprometida não permite. No entanto afirma que 

para confeccionar uma vestimenta completa, que é composta pela saia e pelo casaco, são 

necessárias cerca de 100 dúzias de folhas de croá. Contudo afirma que a saia da vestimenta 

ela ainda consegue tecer e comercializa a 60 reais a peça. A artesã confecciona também uma 

bolsa diferenciada das demais, na qual ela não trança a fibra. Esta peça, portanto tem um 

acabamento menos refinado por conta das fibras soltas que se soltam com o passar do tempo. 

As saias que são produzidas por ela para serem comercializadas dentro do TIP, custam 40 

reais a peça. Para produzir uma saia dessas, desde a extração da fibra até tecelagem do 

produto, D. Rosa dispende uma força de trabalho de menos de um dia. Quando se confecciona 

a saia da vestimenta do praiá D. Rosa ocupa um tempo maior devido a quantidade de folhas 

utilizadas e a necessidade do comprimento maior destas, dificultando sua extração pela busca 

do recurso específico. 

D. Rosa afirma que a necessidade de uma folha maior se dá pelo modo de fazer associado a 

esta produção, pois, para elaborar a corda, ou seja, na fase de trançamento das fibras, é 

necessário dobrá-la em duas. Por conta disso, as fitas utilizadas para confeccionar a saia do 

toré não pode ser muito curta e a da roupa do praiá tem que ser bastante comprida. 

Comercializa também e principalmente os aiós, na feira de Paulo Afonso, seja entregando 

pessoalmente ou enviando por portador. Em Paulo Afonso este aió é repassado para os 

feirantes ao custo de 12 reais. Quando o aió é comercializado no TIP ela o negocia a 20 reais 

e a capanga custa 15 reais.  

Para comercializar as fibras de croá, estas são amarradas em fardos que contém cerca de uma 

dúzia de folhas preparadas (Figura 53). Esta forma de comercialização é a mais evidente para 

D. Rosa. O comércio das peças individuais é mais restrito, visto também que a maioria dos 

indígenas tem o conhecimento necessário para a produção de aiós e capangas para uso 

pessoal. 
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A frequência com que D. Rosa sai para extrair o croá acontece de 15 em 15 dias, 

aproximadamente. Contudo, quando o recurso armazenado na sua casa finda antes do período 

previsto, a mesma se põe a colher mais. Em cada dia de coleta são extraídas cerca de 20 

dúzias de folhas, ou seja, 240 folhas de croá. Durante um mês D. Rosa extrai cerca de 480 

folhas de croá da natureza, aproximadamente. No dia que sai de casa para extrair, começa a 

caminhada às 5h da manhã, sempre acompanhada por um familiar ou companheira da 

localidade (Figura 54). 

 

 

 

Quando está no local para realizar o extrativismo das folhas de croá, D. Rosa não se envolve 

com nenhuma outra atividade de extração de recursos, nem caça de animais silvestres, nem 

extração de mel e cera de abelhas. A refeição é restrita ao que levam de casa, rapidamente 

preparado. 

O instrumento de trabalho em campo restringe-se a uma pequena faca (Figura 55), que é 

utilizada tanto para cortar os espinhos presentes nas margens das folhas, como para extrair a 

epiderme
1
 e o parênquima

2
 encontrado. Algumas vezes D. Rosa leva um animal de carga, 

frequentemente um jegue, para carregar os fardos de croá semi-preparados para o trançamento 

ou comercialização.  

Além da faca utilizada durante a preparação das fibras, outro instrumento importante para a 

execução do processo é o batedor e a base de apoio (Figura 56) que são utilizados para 

quebrar as fibras do croá, tornando-as mais maleáveis para o trançamento e tecelagem. Estes 

normalmente são de madeira e pedra, respectivamente e são de seu uso pessoal. Contudo, o 

                                                                 
1
 Camada celular externa do corpo da planta 

2
 Tecido foliar que em alguns casos são responsáveis pela reserva de água nas plantas. 

Figura 54 – D. Rosa e sua amiga chegando da coleta 

de folhas de croá, no TIP em 2012 
 

Figura 53 – Fardos de croá recém-colhidos por D. 

Rosa no TIP em 2012. 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Camila Nunes 
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batedor e a base ficam em casa. A sua base é de pedra e seu batedor, da madeira localmente 

conhecida como bom nome (Maytenus rigida), que ela diagnostica ser de boa qualidade por 

conta do peso. Quanto mais pesado, melhor para a atividade a qual se propõe. 

 

  

 

D. Edézia, a mãe do terreiro 

D. Edézia tem hoje 58 anos. Quando ainda era menina recorda que o Brejo do Burgo tinha 

muita mata nativa, lembra principalmente dos diversos pés de angico (Anadenanthera 

colubrina e Parapiptadenia zehntnerri), araticum (Annona spinencens) e juazeiro (Zizyphus 

joazeiro), todos de grande porte, espalhados também por perto da Fonte Grande, lugar de 

extrema relevância para a história dos Pankararé.  

Existiam poucas casas neste tempo entre as décadas de 60 e 70, que excetuando a casa da sua 

mãe e do seu tio, Ângelo Pereira Xavier (importante liderança “enfrentante” e primeiro 

cacique dos Pankararé), eram todas construídas de taipa, sua base era de madeira que eram 

unidas com fibras de croá, fechadas nas laterais com barro e cobertas de palha de licuri. O 

croá, assim como diversas outras espécies nativas do local, ocorria por todo o Brejo. Contudo, 

com o desmatamento para construção de ruas e casas, não é possível encontrar muitas dessas 

espécies neste local. Os mais jovens neste período caçavam passarinho, preá, coelho, dentre 

outras espécies recorrentemente habitantes ou passageiros contínuos da área do Brejo. Os 

caminhos para a circulação de pessoas eram veredas, que não transmitiam muita segurança, 

visto a quantidade de animais silvestres que perambulava pelos caminhos. 

Desde menina D. Edézia acompanha os rituais dos Praiás e do Toré na área, assim como nas 

celebrações acertadas nas áreas dos Pankararu no Brejo dos Padres em Pernambuco. Desde 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Figura 55 – Faca utilizada durante o extrativismo de 

folhas de croá no TIP em 2011 
 

Figura 56 - O batedor e a base utilizados para quebrar 

as fibras do croá em 2011 
 



136 
 

sete anos de idade, D. Edézia canta os toantes que são utilizados durante os citados rituais. 

Durante estes eventos por conta da sua menor estatura, utilizava-se um banco de madeira para 

que pudesse subir. Ao seu lado, para protegê-la de uma possível queda, posicionavam-se o tio 

Nêgo de Rosa e Mané Vito, também “enfrentante” que acompanhava as ações dos demais. 

Como era a única pessoa que os Praiás solicitavam para tal função, a menina era carregada 

nos braços pelo tio e por Mané Vito, à noite, por entre os caminhos que davam do Brejo do 

Burgo ao Brejo dos Padres. Escondendo-se das emboscadas efetuadas pelos não índios 

naquele tempo que para evitar maiores surpresas caminhavam em grandes grupos. 

Incialmente no Brejo quem fazia a abertura do terreiro era o Pankararu Luís Preto, hoje 

falecido; depois dele, quando expulso da comunidade, apenas D. Edézia executou esta função, 

que se perpetua até a atualidade. 

Ser a Mãe do Terreiro não foi uma vontade requerida pela indígena. Sua função ficou 

estabelecida de acordo com a “ciência dos índios”. Ou seja, durante rituais específicos os 

encantados da mata solicitavam Edézia para assumir a função. Os símbolos e todas as ações 

associadas no contexto do conhecimento indígena são atribuídos às solicitações dos 

encantados da mata. No momento nenhuma pessoa está sendo treinada diretamente para este 

fim. Segundo D. Edézia, os encantos não apontam ninguém na comunidade que possa ocupar 

o cargo tradicional atualmente por ela ocupado (Figura 57 e 58). 

 

 

   

 

A relação de D. Edézia e o croá se estabelece em dois sentidos, um deles relacionado a 

dimensão econômica, através da comercialização das peças produzidas, tais como aiós, 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 57 – Apresentação dos Praiás no Terreiro da 

Nascente, no TIP em 2011. Vê-se o grupo de pessoas 

que participam da atividade. Ao centro, do lado direito 

da cruz, posiciona-se D. Edézia 
 

Figura 58 – D. Edézia, abrindo terreiro 

no Amaro, no TIP em 2011 
 

Fonte: Felipe Nunes 
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bolsas, esteiras, saias e vestimentas de praiás. Outra dimensão reflete a identidade étnica 

Pankararé na mesma. É a representação feminina do poder no TIP, sujeito orientador de ações 

e reflexo de conduta. É a “mãe dos praiás”. D. Edézia, portanto, reflete o modo de fazer 

indígena Pankararé, que é seguido como referência para os demais da comunidade, 

considerando-se principalmente os mais novos.  

Segundo D. Edézia durante um período chegou a haver plantação de sisal na área indígena. 

Era uma fibra mais resistente que a do croá e durante muito tempo foi usada para 

confeccionar cordas. Os índios comercializavam estas fibras tanto internamente na 

comunidade, como em Paulo Afonso. Quando houve a inserção no mercado externo da corda 

de nylon, extinguiu-se o sisal. Não houve confecção das vestimentas dos praiás com o sisal 

por conta do tamanho da folha produzida por esta espécie, que segundo D. Edézia é menor 

que a folha do croá. Dessa forma não poderia dar o comprimento necessário que exigia a 

citada roupa. No entanto, chegaram a produzir saias para os rituais do toré. Recorda-se que as 

saias confeccionadas com sisal eram mais retas e luminosas e duravam um tempo maior do 

que aquelas feitas de fibra de croá. O sisal também era utilizado como cerca viva até a entrada 

do arame no mercado. 

Segundo D. Edézia, no Brejo do Burgo, apenas o cacique Afonso confecciona uma vestimenta 

completa de Praiá. Ele e o seu núcleo familiar, conjuntamente, realizam a atividade. A forma 

de aquisição das fibras não é homogênea, diversas situações podem ser caracterizadas: ou 

pagam o dia de trabalho das “tiradeiras de croá”; ou compram diretamente delas as fibras 

prontas para serem trançadas. Em ambos os casos “terceirizam” o serviço relacionado à coleta 

e preparação das fibras. No primeiro caso, pagam cerca de 30 reais pelo dia de trabalho; no 

segundo pagam um real pela dúzia de fibras (que corresponde a uma dúzia de folhas 

coletadas). 

A família do cacique comercializa as saias e vestimentas dos praiás não só para os Pankararé, 

como também para outras etnias do território de itaparica, tais como os Kiriri e os Tuxá; assim 

como também para museus em Salvador. 

 

Sr. Anísio, cabeceira dos Praiá, o mestre Jundiá 

Anísio hoje tem 59 anos de idade e desde os 15, em meados da década de 60, integra o grupo 

dos praiás da etnia Pankararé. Desse tempo até hoje nunca se eximiu de suas 

responsabilidades para com os “encantados”, assim como com as atividades ligadas as 
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questões espirituais (Figura 59). Luiz Preto dos Pankararu ainda estava morando na área 

quando Anísio “levantou” sua roupa, o mestre Jundiá. 

 

 

 

 

Quando os indígenas do Brejo dos Padres vinham até os Pankararé, na sequência estabelecida 

de 15 em 15 dias, alternando-se as localidades, Anísio, ainda criança, via ao longe os mais 

velhos das citadas comunidades a triturar a raiz da jurema para a confecção da bebida 

utilizada durante os rituais. Esse processo ele chama de “pisar a jurema”. A tradição do uso da 

jurema em nenhum período foi abandonada pelos Pankararé. Quando houve a visita dos 

Pankararú na localidade, por conta dos acertos em relação a questão do índio Zeferino (já 

citado em capítulo anterior), foi identificada pelo chefe do Brejo dos Padres, a elaboração e o 

uso da citada bebida conforme a tradição Pankararú. 

Anísio relata que a consolidação da etnia enquanto um grupo diferenciado da população 

regional, marcando esta identidade através dos marcos simbólicos estabelecidos, foi auxiliado 

pelos Pankararu, principalmente na figura de Luiz Preto. Este teria sido o responsável por 

reerguer a aldeia e os terreiros da “ciência dos índios”. Ele foi o primeiro a representar a “mãe 

do terreiro”, assim como o primeiro “cabeceira dos praiás” no TIP. Cargos ocupados 

posteriormente por D. Edézia e Anísio, respectivamente. 

No momento da chegada de Luiz Preto, acompanhando ele, veio também para o TIP, o João 

Filé, Pankararu, que se instalou na aldeia Serrota, na casa de Sr. Aprígio, liderança antiga, da 

época dos “enfrentantes” e pai de Sr. Melquides, atualmente, uma das principais lideranças 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 59 – Anísio na celebração da 

Festa do Amaro em outubro/2012, no 

TIP 



139 
 

desta localidade. Na Serrota também foram “levantados” os praiás. Diversos desses já 

morreram, ou adoeceram, ou abandonaram a função. 

Desde a passagem da função de mãe do terreiro de Luiz Preto para D. Edézia, por conta da 

saída do mesmo tanto do grupo de Afonso, como da área indígena, indo morar na agrovila; 

que esta ocupa este cargo. É relatada por Anísio a necessidade de treinar outra pessoa mais 

jovem para ocupar o cargo futuramente, visto também a fragilidade da saúde de D. Edézia. 

Para ocupar este cargo, poderia ser uma das filhas de D. Edézia ou um homem. Para ocupar 

este cargo é necessário, além da indicação do “dono da mata” ou “encantado”, o 

conhecimento sobre os 25 toantes, ou “linhas” como chama Anísio, para que os Praiás possam 

realizar a apresentação. 

Atualmente, e desde a época que entrou na função, Anísio batiza diversos terreiros. Não só 

nos Pankararé, como em outras etnias do Território de Itaparica. Para batizar o terreiro é 

necessária a existência de 12 Praiás. Quando isso não ocorre por dificuldade financeira, é 

permitido o batizado com três praiás, que seria equivalente a quantidade de cruzes que 

compõe a ciência do amaro, enfim, o cruzeiro. Pode-se também, em caso de uma emergência, 

solicitar a complementação dos Praiás da localidade com praiás de outros locais para compor 

a quantidade adequada. Neste caso, a comunidade solicitante arca com os custos de 

deslocamento e alimentação do grupo. Não existe, porém, pagamento para a realização desta 

atividade. Registra-se, portanto, uma relação de reciprocidade. 

Segundo Anísio a utilização da fibra do croá para a confecção das vestimentas dos praiás é 

necessária, mas não exclusiva. Ao mesmo tempo em que é relatada a sua necessidade visto 

por ser uma espécie de ocorrência espontânea na área, ou seja, não existe necessidade do 

plantio; e sobretudo ser uma solicitação dos encantados; o uso do sisal é permitido, apesar de 

não apreciado por conta do peso e da menor possibilidade de transpiração. 

 

 

Sr. Afonso, cacique, o provedor do Amaro  

O cacique Afonso, hoje com 61 anos começou a acompanhar seu pai nas atividades 

extrativistas de recursos naturais desde quando tinha 8 anos de idade, por volta de 1959. 

Sendo o segundo filho de 14 nascidos de sua genitora, acompanhava seu pai durante a 

extração de mel, assim como na caçada a animais silvestres, dentre eles o tatu peba. Nesta 

idade ainda não retirava o mel sozinho e morava em uma casa de taipa, localizada no Brejo, 

próxima a sua atual residência. Toda a atividade relacionada que ele realizava, utilizava a 
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fibra do croá para alguma função. Seja no aió no qual carregava o mel e a cera extraídos dos 

ninhos, assim como os outros alimentos trazidos de casa; seja na cintura, onde amarrava uma 

fibra de croá não trançada para sustentar o facão, ferramenta essencial para a atividade da 

melação, da caça de animais silvestres; e limpeza do caminho para passagem por entre a 

vegetação espinhosa da caatinga. 

Nesse tempo Afonso não tinha conhecimento sobre o modo de fazer relacionado a extração, 

preparação e trançamento das fibras de croá para uso. Portanto, até ter esse conhecimento, 

utilizava a fibra amarrada na cintura, sem trançá-la. Com o passar do tempo e o aprendizado 

realizado, passou a confeccionar os cintos de croá com a fibra trançada o que a transformava 

num produto mais resistente e com uma maior durabilidade. 

Associado a seu modo de fazer indígena no que se refere às suas atividades de sobrevivência 

tais como aquelas de extração de recursos naturais; o cacique Afonso, também é responsável 

pela comunidade, pelas pessoas que fazem parte do grupo no qual é liderança e pelo território 

indígena que é representado pela etnia Pankararé. Além disso, e também por estes motivos, é 

responsável pela preservação da cultura local (Figura 60).  

 

 

 

 

Dentro desse contexto, Afonso passa a ser o provedor da Festa do Amaro e do Sábado de 

Aleluia, assim como o sujeito fixo que oferece apoio a todas as festas e promessas 

relacionadas às atividades realizadas no Amaro.  

 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 60 – Afonso na celebração da Festa do Amaro 

em outubro/2012, no TIP 
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A Fibra Encantada 

De acordo com D. Edézia o conhecimento sobre a utilização da fibra do croá é proveniente 

dos mais velhos, passado para os mais novos através de gerações.  

O caroá ou croá (Neoglaziovia variegata (Arruda) Mez.) como usualmente denominado pelos 

Pankararé, é uma espécie nativa, endêmica do bioma caatinga, com ocorrência nos estados de 

Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia 

(BRASIL, 2010). 

Para D. Edézia o local de ocorrência do croá não é restrito, podendo permanecer em 

ambientes úmidos ou secos. Antigamente poderia ser encontrado por toda a área indígena. 

Atualmente com o desmatamento e o aumento populacional no Brejo, ficou restrito a áreas de 

mata conservada. É possível encontrar o croá próximo de espécies como a gameleira (sem 

registro bibliográfico anterior de ocorrência nos trabalhos realizados no TIP), a catingueira 

(Caesalpinia pyramidalis e Caesalpinia microphylla), dentre outras. Para esta mesma 

indígena, existem duas espécies de croá, uma que é chamada de croá liso (Figura 61) e a outra 

conhecida como croá pintado (Figura 62). Ambos podem ser utilizados para o mesmo fim. 

Além dos usos associados a questões místicas e do dia a dia (aiós, capangas, cordas), a folha 

do croá também é utilizada com fim medicinal para curar febre, dores de cabeça, dentre outros 

sintomas fisiológicos. É usada pelos indígenas na forma de banho, através do cozimento das 

folhas. Anísio confirma a existência de duas espécies de croá, uma que ele também chama de 

pintado e outra que denomina de croá preto.  

 

 

   

 

Anísio, no entanto, não atribui maiores especificidades aos mesmos. Considerando bom 

apenas aquele em que as folhas são mais largas e desta forma podem render o equivalente a 

Figura 61 - Aspecto da mancha populacional de 

croá liso ou preto, no Território Indígena 

Pankararé em 2011. 
 

Fonte: produção do autor 
 

Figura 62 - Aspecto da mancha populacional do croá 

pintado, no Território Indígena Pankararé em 2007. 
 

Fonte: produção do autor 
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duas folhas das mais finas no momento da extração das fibras. Comparou a espessura desta 

mais fina com um rabo de camaleão (Figura 63).  No entanto, afirma também que as folhas 

mais grossas das espécies que são manchadas de branco são mais curtas, porém suficientes 

para a confecção das saias das vestimentas, pois uma planta com folhas de meio a um metro 

tem tamanho suficiente para tal função. Já para a confecção da parte de cima da vestimenta, 

também chamada pelos Pankararé de casaco, que cobre o tórax e a cabeça, tem que extrair 

uma folha com cerca de dois metros de altura. 

 

 

 

 

D. Rosa destaca os locais em que são encontradas as melhores folhas para serem extraídas do 

croá, para confecção das peças. Estes lugares, que são aqueles mais frequentados por ela e 

seus familiares, é a Lagoinha, os Perdidos e o Baixio do Mestre, todos eles no TIP. Cada local 

tem uma qualidade de folha de croá, que pode ser menor ou maior chegando a um 

comprimento de quase dois metros de altura em alguns casos, conforme relatado pelos 

indígenas. Em outros locais as folhas são mais finas ou mais grossas, o que compromete na 

retirada das fibras sem quebra-las. 

O croá é uma bromeliácea que possui inflorescência racemosa do tipo cacho (flores dispostas 

em um único eixo, em diferentes posições do ramo principal) (Figura 64) e a antese (abertura 

das flores para o processo reprodutivo) dura apenas um dia.  

As flores são visitadas pelo beija-flor Chlorostilbon aureoventris, pela abelha arapuá Trigona 

spinipes e pela borboleta Junonia evarete, contudo é polinizada pelo primeiro. O pico de 

floração se dá entre o final da estação seca e o início da estação chuvosa. A estratégia para 

floração se dá de forma curta ou explosiva e anual.  

Fonte: produção do autor 
 

Figura 63 – Diferença entre uma folha larga (2,5cm) e 

outra estreita (1,5cm) de croá no TIP em 2011 
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A frutificação não apresenta correlação com os índices pluviométricos. O período de 

brotamento desta espécie ocorre na estação chuvosa (Figura 65). A emissão sazonal de folhas 

deve ocorrer em períodos secos, onde a escassez de água compromete o crescimento 

vegetativo (PEREIRA; QUIRINO, 2008). 

 

 

  

 

Segundo D. Rosa os melhores períodos para extração das fibras do croá são nos meses 

posteriores ao período de chuva, pois assim as folhas estão com o parênquima maior, 

diferente de quando se estabelece no período seco. Neste último caso as folhas estão menos 

espessas e proporcionam uma maior dificuldade para a extração da fibra. Assim é necessário 

colocar as fibras de molho para poder depois retirar o parênquima. Enfim, o trabalho no 

período de seca é mais dispendioso energeticamente para as tiradeiras de croá. Seja porque o 

parênquima é retirado duas vezes durante o processo, seja porque ao invés de trazer as fibras 

já preparadas do mato, elas trazem um recurso mais pesado, ainda sujeito a tratamento 

específico. 

D. Edézia relata que para trançar o croá para confecção das vestimentas dos praiás e as saias 

do toré, não existe a imposição por uma data específica e determinada. Em qualquer período 

as folhas do croá podem ser extraídas da natureza; assim como também em qualquer período 

pode-se confeccionar as roupas. Segundo D. Edézia não existe restrição de gênero e geração 

para confecção das roupas. 

Contudo, através dos relatos de Anísio, a confecção das vestimentas de praiá tem que 

coincidir com os períodos corretos para extração das fibras do croá. Um período específico 

das fases da lua, chamada de lua boa, compreende a época que oferece uma melhor condição 

para a resistência das fibras, segundo Anísio. Ele afirma que o contrário produz, tanto as 

Figura 64 – Detalhe da inflorescência do croá, 

encontrada no TIP, em março/2012. 
 

Fonte: produção do autor 
 

Figura 65 – Indivíduo jovem da espécie do croá, comcerca 

de 10cm de altura, encontrado no TIP, em agosto/2011. 
 

Fonte: produção do autor 
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vestimentas como as demais peças produzidas com fibras de croá, sem resistência e fáceis de 

partir. 

Na pesquisa feita por Colaço (2006), no intuito de identificar plantas com potencial 

forrageiro, o croá foi citado poucas vezes pelos Pankararé. O pesquisador atribui isto a uma 

perseguição anterior à identidade indígena no que se refere a sua reprodução sociocultural, 

mas que vem sendo sanada pela saída de posseiros, através das indenizações. Os locais onde a 

espécie foi mais citada enquanto utilizada foram no Brejo do Burgo e no Chico. Nestas 

aldeias o croá é utilizado com frequência tanto para as atividades do dia-a-dia, como para fins 

de representação sociocultural e comerciais, através da confecção de saias, das vestimentas 

dos praiás, aiós, capangas, dentre outras. Já na Serrota não foi citado, provavelmente, segundo 

o pesquisador, por o artesanato ser ainda uma atividade incipiente. 

 

O dia-a-dia Pankararé e o Croá  

Os aiós e capangas são peças confeccionadas de fibras de croá. São bolsas de tamanho grande 

e pequeno, respectivamente, que possuem fins de uso diferenciados. Tanto são usados para 

transportar as ferramentas para as atividades nas roças (Figura 66); como para transportar as 

caças (retiradas do mato para alimentação), tanto para o rancho como para suas residências 

(Figura 67 e 68); são utilizados também para transportar sementes para serem cultivadas nas 

roças (Figura 69), como também os cultivos neste local produzidos, tais como feijão, milho, 

melancia, dentre outras (Figura 70). A capanga também é utilizada para carregar objetos 

pessoais, tais como fumo e campriô (Figura 71). Para confeccionar o aió e a capanga é 

necessário o trançamento das fibras antes da tecelagem das peças.  

 

 

 

Figura 66 – Indígena carregando aió no 

caminho para o trabalho na roça. Aldeia 

Serrota, Território Indígena Pankararé 

em 2006 
 

Figura 67 – Aió 

carregando caça (veado) 

para alimentação na 

aldeia do Chico em 2007.  
 

Figura 68 – Aió carregando caça (peba) 

para alimentação na aldeia Brejo do 

Burgo em 2009. 
 

Fonte: arquivos do LABE/EBDA 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
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A mochila era uma peça amplamente utilizada na região (Figura 72). Configurava-se numa 

bolsa confeccionada com fibra de croá trançado, amarrado na boca do animal, preso pela 

cabeça, contendo nele o alimento para a ingestão. Quando ainda não havia na área casas feitas 

de tijolo, e sim de taipa, conforme acima citado, a fibra dessa espécie era usada para amarrar 

as madeiras que davam a sustentação das paredes de barro e telhado (Figura 73). Ainda hoje 

são utilizadas em diversas casas de taipa que são encontradas na área. A corda confeccionada 

com a fibra do croá trançado é utilizada também para amarrar os animais.  

 

 

   

  

Figura 69 – Aió utilizado por 

indígena para carregar sementes e 

cultivos da roça, na aldeia Brejo 

do Burgo em 2006 
 

Figura 72 – Mochila utilizada para 

dar alimento aos animais na aldeia 

Brejo do Burgo em 2002  
 

Figura 73 – Cordas de croá utilizada para amarrar as casas de barro 

batido em 2009 
 

Figura 70 – Aió utilizado por indígena para 

carregar fava, na aldeia Brejo do Burgo em 

2006 
 

Figura 71 – Capanga 

feita de croá, utilizada 

para carregar utensílios 

pessoais, tais como 

campriô e fumo em 

2010. 
 

Fonte: Rejane Carneiro 
 

Fonte: Rejane Carneiro 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
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Toda a estrutura utilizada no Amaro, que não foram construídas de pedra e cimento, é 

construída de taipa. Contudo, nesta situação, as paredes não são feitas de barro, mas sim, ou 

são abertas nas laterais; ou são fechadas com folhas de coqueiro ou licuri, como no caso do 

Poró dos meninos. Neste, as amarrações são feitas com fibras de croá extraídos no local, no 

momento da confecção da estrutura (Figura 74). Além disso, o croá também é utilizado nas 

atividades cotidianas para fechamento dos aiós, para que a caça capturada não escape até o 

retorno ao rancho ou a sua residência, a depender do caso. Nesta última situação, as folhas são 

extraídas, tratadas, trançadas no local e imediatamente utilizadas (Figura 75). 

 

 

   

 

 

Sobretudo, o croá é responsável no Povo Pankararé, pelo seu reconhecimento enquanto uma 

identidade étnica, compondo uma parte dos povos indígenas do nordeste, ou seja, é utilizada 

para a confecção das roupas para os rituais do Toré e do Praiá. 

Estas roupas são utilizadas para compor a vestimenta dos praiás (Figura 77), assim como as 

saias, peitolas e cocares que compõem a vestimenta utilizada nos ritual do toré (Figura 76). A 

utilização dessas roupas, exceto aquelas dos praiás, são também empregadas pelos indígenas 

para compor a representação da identidade étnica fora do contexto do território indígena, ou 

seja, quando as representações indígenas, sejam lideranças ou outros, participam de eventos 

externos ao território, tais como reuniões com representações do governo. Neste contexto 

utilizam as saias e cocares para serem devidamente identificados. 

O uso das vestimentas dos rituais também é empregado em representações das danças em 

locais externos ao território, tais como em escolas, instituições públicas ou privadas. Estas 

podem ser tanto com a presença de praiás ou não. 

Figura 74 – Utilização de fibra de croá para amarrar o 

Poró dos meninos durante a Festa do Amaro em 2010. 
 

Figura 75 – Cordas de croá utilizada para amarrar os 

aiós no mato para prender as caças em 2011 
 

Fonte: Juliana Sampaio 
 

Fonte: produção da autora 
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Para Anísio, a extração das fibras se constitui a primeira etapa da atividade de confecção das 

vestimentas. No entanto, esta parte pode ser suprimida através da aquisição das fibras já 

tratadas, com os especialistas no manejo do croá e na comercialização de fibras, cordas e 

também aiós e capangas. Também se deve ressaltar que nesta etapa não se evidencia restrição 

quanto às atividades executadas conjuntamente no local de extração das fibras, tais como a 

extração de fibras de croá para outro fim. A única condição se põe na quantidade de fibras 

extraídas. Neste caso deverá ser retirada uma quantidade que seja pelo menos essencial para a 

confecção das vestimentas, ou seja, deve-se respeitar o planejamento proposto para a 

confecção das roupas dos praiás. 

No caso da vestimenta de Anísio ele condiciona sua confecção com 120 dúzias de fibra de 

croá. Normalmente e de acordo com dados obtidos através de entrevistas com os demais 

indígenas que possuem o conhecimento associado, são utilizadas cerca de 100 a 105 dúzias 

para o mesmo fim. A determinação de Anísio se apresenta pela sua preferência pelo não 

aparecimento de qualquer parte do seu corpo no momento da apresentação. 

Anísio relata que sequencialmente ao processo de extração, põem-se a preparar as fibras para 

o trançamento e depois para a tecelagem das peças. Como cada parte da vestimenta pode ser 

confeccionada separadamente, cada uma delas é designada para um dos integrantes, de forma 

que todos possam contribuir para a finalização da mesma. Esta situação configura-se enquanto 

uma representação da união do grupo, exigida pelos encantados como condição essencial para 

o caminho da tradição. Nesta etapa do processo não é permitida a inserção da mulher. Para ter 

início o período de confecção de roupas de praiás devem compor essa solicitação cerca de 

Figura 76 – Croá utilizado para 

confecção de cocares e saias. 

Cacique Afonso no cruzeiro do 

Amaro, TIP, em outubro/2009. 
 

Figura 77 – Representação dos encantados da mata, os Praiá, roupas 

confeccionadas da fibra do croá. Durante a Festa do Amaro no TIP em 

2009. 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Felipe Nunes 
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quatro praiás, no mínimo. Ou seja, para iniciar um ciclo de confecção das citadas vestimentas, 

são necessárias um conjunto de quatro delas para o seu processamento. 

Segundo Anísio não é permitido o aproveitamento das roupas quando estas se tornam 

inadequadas para os seus proprietários. Elas não devem ser queimadas, nem descartadas no 

lixo. É relatado por Anísio que o contrário disso pode levar o indivíduo a loucura ou até a 

morte. O procedimento correto é o seu armazenamento em local seguro, que pode ser na mata 

ou em locas de pedra. Devem também ser guardadas juntas, aquelas do cabeceira e as dos 

outros componentes do mesmo grupo. 

Através de dados obtidos com Anísio, este declara que encerrar o uso da roupa 

definitivamente pode se dar por diversos motivos, dentre eles morte, doença, inadequação, 

desistência e abandono. No caso da morte é a sequência natural dos acontecimentos; com a 

morte o “dom” daquela pessoa também desaparece com ela e nenhum mal ou prejuízo é 

proveniente disso. No caso de doença ou desistência por conta da idade, os solicitantes devem 

recorrer ao encantado pedindo permissão através da realização de ritual específico ou então 

poderá transmitir para um filho a função. No caso de inadequação por conta do tamanho da 

roupa, esta deve ser trocada e armazenada devidamente. Já no caso de abandono ou 

desistência sem causas significativas podem levar ao enlouquecimento e a morte. 

Na contemporaneidade, com exceção da mochila que passou a ser confeccionada com tecido 

comprado no comércio dos municípios mais próximos, todos os outros materiais elaborados 

com a fibra do croá são utilizados de forma contundente no TIP.  

 

Para Encantamento dos Olhos  

Os artefatos eram produzidos pela maior parte da população, não como uma fonte de renda, 

mas sim para suprir as necessidades locais. Quem não detinha o conhecimento dessa atividade 

não passava necessidade, pois estes eram fornecidos pelos amigos ou parentes mais próximos, 

ou em algumas situações, feitos por encomenda e comercializados dentro da comunidade. 

Dessa forma, essa atividade passou a ser executada por alguns como uma fonte de renda para 

subsistência, porém numa escala muito baixa de lucro.  

O trabalho relacionado ao manejo e comercialização das fibras do croá no TIP, desde 

provavelmente a década de 50 não poderia se configurar como a única atividade produtiva 

executada pelos integrantes de determinada unidade familiar; principalmente porque os 

demais habitantes da região também tem o conhecimento relacionado ao manejo de tais 

fibras, visto ser uma atividade usualmente realizada. E que por isso não precisavam compra-
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la, mas sim confeccioná-la. Por conta disso, frequentemente, os artesãos costumavam associar 

esta atividade com a agricultura, a pecuária e o extrativismo de uma forma geral.  

Com o desenvolvimento do território, principalmente após a década de 90, a comercialização 

desses artefatos dentro da comunidade não era capaz de suprir as necessidades dos artesãos e 

da sua unidade familiar. Os suprimentos necessários para o sustento da família se diferenciam 

de décadas anteriores e questões relacionadas a aquisição de roupas e ferramentas são 

frequentes. Os recursos ambientais também passam a ficar mais escassos, seja pelo 

desmatamento relacionado ao processo de urbanização da área, seja pela criação na década de 

70 da ESEC do Raso da Catarina.  

Associado a isso, através do processo de reconhecimento da identidade étnica Pankararé, 

novos sujeitos entram no contexto das aldeias, tais como pesquisadores e representantes do 

governo local, proporcionando assim uma maior visibilidade dessas peças (artefatos) e sua 

comercialização. Para isso, então passam a ser chamadas de artesanato indígena Pankararé. 

Dessa forma, todas as peças que anteriormente eram confeccionadas com o intuito de prestar 

algum tipo de serviço aos sujeitos habitantes do território indígena, passam a representar a 

identidade Pankararé, através dos olhos dos sujeitos externos, possibilitando assim a 

comercialização destes como artesanato local.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 79 – Chaveiros e porta objetos de croá, produzidos e comercializados na aldeia 

Brejo do Burgo em 2010. 
 

Figura 78 – 

Representação do 

Praiá em miniatura 

na aldeia Brejo do 

Burgo em 2010. 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
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Dentre as peças produzidas com fins comerciais, decorativos e/ou representativos da cultura 

local Pankararé, destaca-se a representação em miniatura do praiás (Figura 78). Associado a 

esta criação, diversas outras são também testadas, tais como chaveiros, porta objetos e bolsas 

(Figura 79 e 81) confeccionados com a fibra do croá. Dentro do mesmo contexto foram 

confeccionados espanadores de pó, utilizando a fibra do croá (Figura 80). As peitolas (Figura 

82), saias (Figura 83), vestidos (Figura 84) e cocares são também comercializados no mesmo 

sentido atribuído as peças anteriores, porém se confundem nos seus sentidos produtivos visto 

a sua relação intrínseca com a identidade Pankararé, através do seu uso nos rituais indígenas. 

 

 

 

   

 

 

Todos os produtos artesanais confeccionados com a fibra do croá são recorrentemente 

produzidos e comercializados pelos Pankararé na contemporaneidade. Esta comercialização 

tanto ocorre dentro do território, com os índios e os não índios que frequentam a área; assim 

como fora do território, tais como em feiras, exposições e reuniões. 

Figura 81 – Bolsas, saias e cocares de croá, 

produzidos e comercializados na aldeia Brejo do 

Burgo em 2006. 
 

Figura 82 – Peitola de croá, 

produzida e comercializada por 

artesãos da aldeia do Chico, no TIP 

em 2007. 
 

Figura 83 – Saia de croá, 

produzida e comercializada por 

artesãos da aldeia do Chico, no 

TIP em 2007. 
 

Figura 84 – Vestido de croá, 

produzido e comercializado por 

artesãos da aldeia do Chico, no TIP 

em 2007. 
 

Figura 80 – Espanadores de croá, produzidos e 

comercializados na aldeia Brejo do Burgo em 2010. 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
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A Etnografia Visual do Modo de Fazer Relacionado ao Manejo do Croá 

É relatado pelos entrevistados que a maior parte do povo pankararé tem o conhecimento sobre 

o manejo da fibra, desde a extração até o tratamento. Contudo, o conhecimento relacionado ao 

modo de fazer das vestimentas utilizadas nos rituais, não é tão disseminado pela população 

regional. Os outros usos, também atribuídos a esta espécie, são de pouca dispersão dentro do 

território. Dessa forma, a maioria realiza a primeira etapa do processo que se caracteriza pela 

extração e tratamento da fibra e atribuem a última parte do serviço ao especialista. Sendo 

assim, também terceiriza esta atividade, dispondo de cerca de 50 reais para aquisição da saia 

utilizada nos rituais do toré, 500 reais para a vestimenta completa do praiá e 60 reais pela saia 

da vestimenta do praiá. 

D. Rosa, a tiradeira de croá, como conhecida no TIP, sobrevive desta atividade desde quando 

era criança, provavelmente desde os idos da década de 50. Atualmente inicia o trabalho 

relacionado ao manejo do croá as 5h da manhã. Neste horário D. Rosa percorre o conhecido 

caminho que a leva de sua casa em direção as áreas de extração.  

Por entre a vegetação espinhosa da caatinga, protegida apenas pelas roupas do corpo, D. Rosa 

entremeia-se por entre seus troncos secos e espinhosos, em busca do croá; habitualmente 

enrustido e enroscado com as demais outras espécies encontradas, tais como xique-xique 

(Pilosocereus gounellei), facheiro (Pilosocereus piauhiensis), pau branco (Poeppigia 

procera), jurema preta (Mimosa tenuiflora), frade (Melocactus bahiensis) dentre outras. 

Assim que chega ao local, passa a coletar folha por folha de cada indivíduo encontrado, que 

apresente as características necessárias para o seu uso. O uso da força física dos sujeitos 

coletores é necessário na maioria dos casos, quando é evidente a resistência proporcionada 

pelas folhas na planta e por esta no solo. Esta resistência transfigura-se na qualidade da fibra 

para a confecção das peças e este conhecimento faz parte do conhecimento tradicional dos 

Pankararé. 

O modo de fazer relacionado à extração é condicionado pela percepção da qualidade das 

fibras através de suas folhas. Para isso D. Rosa escolhe uma folha de um indivíduo e a extrai 

(Figura 85). No entanto, quando ela condiciona sua escolha por apenas uma folha de um 

indivíduo, por decorrência da resistência do mesmo (que é um sinal de qualidade desta fibra, 

conforme supracitado), a planta é extraída por inteiro do solo, na maioria das vezes (Figura 

86). Portanto, das fibras coletadas, algumas são de folhas provenientes de apenas um 

indivíduo; outras são adquiridas de plantas que foram extraídas por inteiro da terra, incluindo 
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suas raízes. No entanto, o fato de extrair a planta por inteiro não se configura numa ação 

proposital realizada pelos indígenas. 

 

     

 

No momento da extração do croá, por decorrência dos espinhos presentes nas margens de suas 

folhas, ocasiona a lesão nas mãos das “tiradeiras de croá”. Lesão esta que não causa maiores 

prejuízos ao sujeito, mas que provocam incômodo durante o processo, ocasionando algumas 

interrupções para a extração desses espinhos na pele. 

À medida que as folhas são extraídas, passam a ser armazenadas próximas a área. Caso a 

extração aconteça apenas da folha previamente selecionada, esta é colocada ao lado das 

outras; caso contrário, D. Rosa passa, com a planta inteira em mãos, a retirar, folha por folha, 

segurando a planta pelas raízes e torcendo as folhas na base para que haja o maior 

aproveitamento do seu comprimento (Figura 87). As raízes, ao final, assim como as folhas 

inadequadas para o uso, são descartadas no local de extração. Cada folha retirada é 

sequencialmente e uniformemente colocada ao chão (Figura 88).  

D. Rosa, com seus 74 anos de idade, é capaz de extrair as folhas com facilidade, assim como 

de sustentar seu corpo em diversas investidas entre abaixar e levantar, esticar e se 

“embrenhar” por meio da vegetação cortante do TIP. O serviço é ininterrupto e iniciado 

imediatamente na chegada ao local de extração. As paradas estão relacionadas às refeições, às 

questões fisiológicas, como também à noite, quando a luz do sol não mais existe para dar 

continuidade ao processo. 

 

Figura 85 – D. Rosa puxando a folha de 

croá no TIP, em outubro/2011 
 

Figura 86 – D. Rosa puxando a folha de 

croá no TIP, em outubro/2011 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
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O processo de busca das folhas adequadas permite que o sujeito encontre a planta em locais 

diferentes. Com isso, à medida que acumulam a quantidade fornecida por aquele citado lugar, 

todas as folhas extraídas que foram armazenadas (Figura 89) são transportadas para um local 

transitório, que é a estrada de passagem para o retorno ao local de acampamento (Figura 90). 

Quando finda a extração naquela mancha vegetacional específica, as folhas acumuladas são 

transportadas para o “rancho” (Figura 91), forma que os Pankararé denominam o local do 

acampamento, onde sob a sombra quase impotente da umburana (Commiphora leptophloeos) 

são realizadas as refeições e, sobretudo o tratamento das folhas extraídas (Figura 92). 

. 

 

  

Figura 88 – D. Rosa armazenando as 

folhas de croá no chão no TIP em 2011 
 

Figura 87 – D. Rosa destacando as folhas 

da planta inteira no TIP em 2011 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 89 – D. Rosa catando as folhas 

de croá no chão, que foram 

acumuladas no TIP em 2011 
 

Figura 90 – D. Rosa recolhendo as folhas de croá no chão para serem 

transportadas ao rancho no TIP em 2011 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
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No rancho a alimentação é proveniente das casas, sendo composta basicamente de arroz, 

feijão de corda, farinha, açúcar e café. Somados a isso é frequente, por parte dos homens que 

dão apoio as tiradeiras de croá, a ingestão de animais silvestres, tais como o tatu peba e de 

mel de abelhas sem ferrão e abelha com ferrão. Prato principal que é caçado pelos homens e 

ingerido por todo o grupo presente. 

A partir do acúmulo de um montante das folhas no rancho, é iniciada a etapa seguinte do 

processo, que se configura na extração dos espinhos localizados nas margens das folhas 

(Figura 93). Essa atividade é rápida e executada com o auxílio de uma faca (Figura 94). 

 

 

   

 

As etapas do processo de extração e tratamento das fibras do croá se repetem sequencialmente 

com o término do recurso extraído pelas tiradeiras de croá. Quando negocia-se o dia de 

trabalho com as tiradeiras de croá, o trabalho deve ser executado até o término do processo de 

tratamento das fibras e por isso, todo o tempo dispendido nos locais de extração são de 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 92 – Folhas de croá acumuladas no rancho no 

TIP em 2011 
 

Figura 91 – Rancho Estabelecido para a extração do 

croá, embaixo de uma umburana no TIP em 2011 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 93 – D. Rosa iniciando o trabalho de extração 

dos espinhos no TIP em 2011 
Figura 94 – Extração dos espinhos das folhas de croá 

no TIP em 2011 
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aproveitamento total para a finalização do processo. Caso o período não seja suficiente para a 

finalização, mais dias são somados e remunerados aos sujeitos, até que todas as folhas 

extraídas estejam tratadas e as fibras prontas para serem utilizadas. 

Depois de extraídos os espinhos nas margens, é iniciada a próxima etapa do processo (Figura 

95), onde cada folha é cortada superficialmente, também com o auxílio da faca (Figura 96). O 

objetivo desta etapa é extrair a epiderme da folha do seu lado abaxial (face dorsal da folha), 

para desta forma ter acesso ao parênquima, assim como a fibra propriamente dita. 

 

 

  

 

Esse corte é efetuado a uma distância de cerca de 40 cm da base da folha. Dessa forma, 

inicialmente retira-se da base até a parte que foi cortada, depois faz o mesmo processo na 

outra parte (Figura 97). Ambas as partes compõem a face abaxial da folha, que é a face 

voltada para o lado externo ao eixo central da planta.  

Depois de efetuado o corte da epiderme, esta é separada da fibra, que ainda está com o 

parênquima preso. Desta forma, os indígenas passam a extrair este parênquima, raspando a 

fita com a faca, tanto de um lado como do outro (Figura 98). Todo processo é feito por etapas, 

mas contudo, estas se repetem, como supracitado. Essa etapa que se refere a extração do 

parênquima também se repete. Os indígenas fazem a raspagem até completarem uma 

quantidade de fibras que possam ser amarradas em um novelo de 12 fitas cada um. Portanto, 

de montante em montante, o trabalho é executado e repetido quantas vezes se fizerem 

necessárias dentro do planejamento feito relacionado a quantidade de dias que poderiam 

permanecer nas áreas de extração do croá. 

 

 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 95 – D. Rosa preparando a folha para o corte 

da epiderme no TIP em 2011. 

Figura 96 – Corte da epiderme para extração do 

parênquima no TIP em 2011. 
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Como citado, após uma série de repetidas vezes, ocorrer a retirada do parênquima, as 

tiradeiras de croá passam a organizar as fibras, de modo que sejam unidas 12 delas em um 

único novelo. Para este fim, seguram cada fibra semi-tratada pela sua base, com as mãos e, 

uma por uma são selecionadas e agrupadas em molhos de 12 (Figuras 99 e 100).  

 

  

   

O processo de agrupamento dessas fibras é realizado de forma ordenada para que após secas 

as fibras ao serem separadas, não se quebrem. Portanto, após de posse das 12 fibras em mãos, 

as tiradeiras de croá esticam-na (Figura 101) e executam uma dobra ou duas (Figura 102), a 

depender do comprimento da fibra, de forma que ao final resta uma pequena parte que é usada 

para amarrar o novelo (Figura 103). O formato final, após o processo torna o mesmo com 

cerca de 50 cm de comprimento (Figura 104). 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Figura 97 – Extração da epiderme 

foliar no TIP em 2011 Figura 98 – Extração do parênquima no TIP em 2011 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 99 – Separação das fibras para o novelo no 

TIP em 2011 

Figura 100 – Separação das fibras para o novelo no 

TIP em 2011 
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Após amarrados os novelos são colocados de molho em água pura, numa bacia de plástico 

trazida de casa (Figura 105). Após pouco tempo de molho, os novelos são segurados por uma 

de suas pontas, donde são encontradas as extremidades das fibras e as tiradeiras de croá 

passam a machuca-lo com uma tora de madeira de pau branco (Poeppigia procera). Como 

base de sustentação do processo, utilizam um tronco de árvore, extraída no momento do uso, 

que também é da espécie localmente conhecida como pau branco. Segundo D. Rosa, a melhor 

base é de pedra, pois oferece maior reação às investidas com a madeira. O objetivo desta 

etapa é tornar as fibras mais maleáveis durante o processo de confecção das peças (Fig. 106). 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 101 – Processo de amarração das 

fibras do croá no TIP em 2011 
 

Figura 102 – Processo de amarração das 

fibras do croá no TIP em 2011 
 

Figura 103 – Processo de amarração 

das fibras do croá no TIP em 2011 
 

Figura 104 – Novelos prontos com as fibras do croá no TIP em 2011 
 



158 
 

 

  

 

Após maceradas, as fibras são desfeitas dos novelos e penduradas para secar ao sol ou na 

sombra (Figuras 107 e 108). Não existe especificidade para esta etapa do processo. Para 

pendurar as fibras que são estendidas, é utilizada outra fibra de croá já previamente extraída, 

tratada e trançada para uso imediato.  

 

    

 

Depois de secas as fibras ficam mais claras e perdem o tom fortemente esverdeado original 

(Figura 109). São retiradas dos varais improvisados e amarradas, de acordo com a mesma 

lógica estabelecida para os novelos que ainda serão macerados, de forma que as fibras não se 

entrelacem e partam durante a preparação das mesmas para confecção das cordas (Figura 

110).  

 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 105 – Novelos com fibras de croá de molho 

em água no TIP em 2011 
 

Figura 106 – Novelos com fibras de croá sendo 

macerados no TIP em 2011 
 

Figura 107 – Fibras sendo colocadas para 

secar no TIP em 2011 
 

Figura 108 – Fibras sendo colocadas para 

secar no TIP em 2011 
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Dessa forma as fibras de croá são transportadas até as residências. Contudo, os indígenas 

podem também trazer as folhas ainda não beneficiadas. Neste último caso, as folhas ainda 

permanecem sob a responsabilidade das tiradeiras de croá, que as entregam após o trabalho 

concluído. No primeiro caso acima citado, as fibras seguem para as mãos dos artesãos 

responsáveis pela produção das vestimentas, no caso, a família do cacique Afonso. A partir 

desse momento, é quando o processo é efetivamente realizado pelos indígenas que 

confeccionam as peças de croá, independente se estavam presentes na coleta ou não, apenas 

remunerando o sujeito pelo recurso já beneficiado, ou seja, pela fibra já tratada. 

Segundo Anísio, para a confecção das vestimentas é necessária a formação do grupo que vai 

desempenhar a atividade. O grupo que compõem aqueles que confeccionarão as vestimentas 

fazem parte do grupo relacionado as questões místicas no TIP, ou seja, aqueles ligados à 

“Ciência dos índios”. A forma que se desenvolve a atividade, conforme já citado por Anísio, 

se dá participativamente. Ou seja, para cada componente deste grupo, é designada uma função 

específica, que se distribui em: separar as fibras, trançar as cordas e tecer a roupa. 

A etapa inicial desse processo é a separação das fibras que estão amarradas em novelos. Para 

este fim elas são penduradas em uma corda previamente elaborada de croá (Figura 111). Com 

as fibras separadas em mãos, cacique Afonso dá início à etapa de trançamento das cordas 

(Figura 112).    

 

 

 

 

 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Figura 109 - Fibras de croá estendidas e já secas no 

TIP em 2011 
 

Figura 110 – Fibras de croá retiradas do varal e 

amarradas para transporte no TIP em 2011 
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À medida que as cordas ficam prontas (Figura 113), a etapa seguinte do processo é iniciada 

com outro representante que é responsável por inserir na corda previamente elaborada, as 

fibras não trançadas que comporão a citada vestimenta (Figura 114). Para auxiliar na base de 

sustentação dessa corda de croá, ela é amarrada a um tronco de árvore, no caso um coqueiro, 

situado no espaço designado para a confecção da vestimenta. 

 

 

   

 

O modo de fazer associado a todo esse processo é específico. Para realizar a união das fibras 

com a corda base, é necessário conhecimento específico para tal fim. Inicialmente põe-se a 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Figura 111 - Fibras de croá sendo separadas do novelo no 

TIP em  2011 
 

Figura 112 - Fibras de croá sendo trançadas as 

cordas no TIP em 2011 
 

Figura 113 – Modo de fazer relacionado ao trançamento 

das cordas de croá no TIP em 2011 
 

Figura 114 – Indígena tecendo a saia da 

vestimenta do praia no TIP em 2011 
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fibra de modo que seu tamanho reduz à metade, assim como relatado por Anísio. O modo de 

fazer relacionado à forma de realizar o nó está identificado abaixo, através do registro 

fotográfico (Figura 115). Após a finalização da inserção das fibras, ainda com a saia presa ao 

tronco de árvores, são realizados os ajustes que se caracterizam pelo corte da base para alinhar 

as fibras (Figura 116). Esse corte é realizado com o auxílio de uma faca ou facão. 

 

 

  

 

Para a confecção dos casacos das vestimentas, o processo é semelhante, no entanto, para o 

alinhamento das fibras é necessário ser realizada no corpo do dono da mesma, visto o seu 

comprimento (Figuras 117 e 118). 

 

 

 

 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Fátima Dantas 
 

Fonte: Fátima Dantas 
 

Figura 117 – Vestimenta sendo 

confeccionada e ajustada – 

visão frontal no TIP em 2010 
 

Figura 118 – Vestimenta 

sendo confeccionada e 

ajustada – visão por trás com 

o penacho evidente no TIP em 

2010 
 

Figura 115 – Modo de fazer relacionado a confecção 

da saia da vestimenta do praia no TIP em 2011 
 

Figura 116 – Realização de corte na base para ajuste 

das fibras de croá no TIP em 2011 
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De acordo com dados obtidos pela unidade familiar do cacique Afonso, representado neste 

caso por D. Edézia, para confeccionar uma roupa completa de praiá é necessário, após a 

coleta e preparação das fibras, um dia inteiro para trançá-la. No caso das saias, em apenas um 

dia é possível confeccionar três peças. Os dados completos relacionados à confecção do 

casaco não foram obtidos pela ausência da atividade durante o período relacionado. 

Após finalizada a confecção das roupas, para haver seu uso pelo sujeito, esta deverá ser 

batizada. Este batismo só pode ser realizado durante as celebrações específicas, tais como a 

Festa do Amaro e o Sábado de Aleluia. Caso contrário, poderá também ser planejada uma 

celebração para este fim específico. Os dados relacionados a esta etapa do processo também 

não foram obtidos pela ausência da atividade durante o período relacionado. 

 

A Festa do Amaro e Algumas Celebrações Rituais  

Além da utilização prática, essa fibra era também usada para confecção das roupas que eram e 

ainda são usadas nos rituais indígenas (saias, cocares, roupa dos praiás, etc). Essas roupas 

estão presentes em todos os eventos relacionados à cultura indígena (semana do índio, Festa 

de São Roque, sábado da aleluia, festa das promessas, Festa do Amaro, apresentação do 

folguedo mensalmente na comunidade, apresentação fora do território indígena, etc). 

Dentre as celebrações realizadas pelos Pankararé, a Festa do Amaro e o Sábado de Aleluia são 

dois dos principais marcos identitários desse povo, onde o Praiá (Figura 119), representação 

das entidades sagradas da mata, é o principal sujeito da ação, se apresentando em momento 

específico em uma dança denominada pelos indígenas de “Folguedo” ou “brincadeira” 

(Figura 120), embalada ao som dos “toantes”.   

 

          

Figura 119 – Praiá, 

representação das entidades 

sagradas da mata no TIP em 

2007 
 

Figura 120 – Folguedo ou brincadeira dos Praiá na Festa do 

Amaro no TIP em 2010 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Fonte: Felipe Nunes 
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Segundo D. Edézia, por conta provavelmente da presença de posseiros na área do Brejo do 

Burgo e os conflitos relacionados, as lideranças indígenas locais, há cerca de 16 anos atrás, 

em meados da década de 90, tinham o intuito de encontrar um espaço para a realização das 

celebrações relacionadas as questões místicas locais, conhecida por entre os indígenas de 

“ciência dos índios”. Percorrendo a área, descobriram um local que possuía um minadouro 

(fonte de água intermitente que brota do solo), que após escavado foi constatada a presença de 

um “caldeirão” (ou seja, um reservatório de água). Próximo a este caldeirão, embaixo de uma 

árvore da espécie jatobá (Copaifera cearenses), construíram o que seria chamado de Poró dos 

Homens (Figura 121); além disso, também são construídos na área, o terreiro e as casas de 

madeira cobertas com palha de licuri ou coqueiro para abrigo (Figura 122). Neste momento só 

estavam envolvidos Afonso, Anísio e Nom, também liderança local. Ramos, irmão de 

Afonso, se retirou do processo ainda no início. Foi estabelecido que a “brincadeira” seria 

realizada de 15 em 15 dias e após um tempo foi determinado o último sábado do mês de 

outubro. Instrução transmitida pelos indígenas através dos encantados. Neste dia portanto é 

realizada a Festa do Amaro, que é uma festa para celebração dos encantados da mata. 

 

   

 

Segundo Afonso, a ideia da utilização do Amaro como local sagrado para a realização dos 

rituais indígenas foi de inspiração própria, através da indicação dos encantados da mata, em 

ritual específico. A área que compreende o Amaro é de usufruto de todos os indígenas da 

etnia Pankararé, no entanto Afonso é o responsável exclusivo de tal espaço, desde 2009, 

quando fez os ajustes de conduta com o cacique Judival. Toda a comunidade é passível de 

participar dos eventos relacionados à cultura indígena que se sucedem no Amaro, 

independente a qual grupo político interno pertence. 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 121 – No fundo o jatobá e o poró dos 

homens na frente no TIP em 2010 
 

Figura 122 – Construções de madeira para abrigo no 

Amaro no TIP em 2010 
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Conforme relata Anísio, em busca de um local para realizar os rituais do toré e do praiá na 

área indígena, Afonso e ele, dentre outros indígenas selecionaram a área do Amaro (Figura 

123) para a realização de tais celebrações. Uma delas seria a Festa do Amaro e a outra o 

Sábado de Aleluia. 

Com este fim passaram a pesquisar a ocorrência de espécies de árvores no lugar que 

pudessem oferecer a sombra necessária para a instalação dos mesmos. Neste caso, a melhor a 

ser encontrada seria o jatobá, diferente da umburana, do murici e do umbuzeiro. Encontraram, 

portanto, um jatobá, no final da tarde e passaram a limpar a área onde, em um futuro bastante 

próximo seria restrita aos homens Pankararé e a sua ciência. À noite, estenderam um pano no 

chão e iniciaram as atividades rituais. Ao amanhecer do dia, findando o tal evento, seguiram 

de volta ao Brejo, com a certeza marcada do retorno em 15 dias. Exatamente após este 

período retornaram, auxiliados por mais indígenas que se puseram a trabalhar e a melhorar o 

lugar agora então, sagrado pelos Pankararé (Figura 124).  

 

 

    

 

Para Afonso, no início das atividades, Ramos, irmão dele e na época liderança local, era o 

principal responsável pelas festividades associadas ao local. Contudo, por questões políticas 

externas às decisões da comunidade, Ramos saiu do grupo de Afonso, passando este a 

assumir, juntamente com D. Edézia, sua esposa e Sr. Anísio, liderança local, todo o processo, 

incluindo também o financiamento da festa e o seu gerenciamento. Com a consolidação da 

atividade no lugar citado, ficou demarcada sua data de realização para o último sábado do mês 

de outubro. 

Figura 123 – Visão geral do Amaro, local 

sagrado para a realização da Festa no TIP em 

2010. 
 

Figura 124 – Detalhe da entrada principal do lugar onde 

são realizadas algumas celebrações, no Território Indígena 

Pankararé no TIP em 2011. 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
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Segundo D. Edézia, depois de um período em que a celebração do Sábado de Aleluia 

acontecia no Amaro, Ramos sugeriu a sua realização na sua roça, localizada na Fontana. A 

sugestão estava baseada na distância do Amaro para a realização de duas festas no ano, 

tornando as mesmas onerosas. Dessa forma, limparam cerca de duas tarefas de terra da sua 

propriedade, construindo casas e terreiros e a festa começou a ocorrer na Fontana. 

Posteriormente o mesmo sugeriu que a celebração se deslocasse das proximidades da sua 

casa, forçando a limpeza de mais cerca de três tarefas e a construção de outra casa. Depois de 

dois anos, Ramos pediu para parar as festas do Sábado de Aleluia nas suas terras; fazendo 

com que Afonso e Anísio decidissem continuar a realiza-la no Amaro, prosseguindo a 

tradição já estabelecida há cerca de 16 anos. 

Do tempo inicial até a atualidade, todas as modificações realizadas no Amaro, segundo 

Anísio, foram orientadas pelas forças místicas da localidade, ali representadas enquanto os 

encantados da mata, os donos da natureza. Ainda hoje é desta forma que funciona o sistema 

hierárquico não só no Amaro, como em todo o território indígena. Pela ciência dos índios, a 

localidade do Amaro tem um dono, que é representado por um encantado da mata. Este 

encantado tem como representação física o praiá, também chamado de folguedo. 

Afonso relata que depois da saída de Ramos da “ciência” do Amaro, algumas modificações 

foram feitas nas instalações. Nestas incluem-se, segundo Afonso, a construção do poró dos 

homens, a reconstrução da entrada do terreiro e alteração da base que sustenta o cruzeiro, que 

antes era de madeira e atualmente é de tijolo e cimento. 

Segundo Afonso a estrutura do poró dos homens foi erguida posteriormente, com o 

investimento pessoal dele próprio para adquirir os recursos necessários tais como pedra, 

cimento e vergalhão. A mão de obra, no entanto, foi dispendida pelos indígenas que estão 

envolvidos com as atividades relacionadas à ciência dos índios Pankararé. Neste local só é 

permitida a entrada de homens com idade superior a 16 anos. 

A partir de 2010 as refeições passam a ser realizadas no terreiro do Amaro (Figura 125). Até 

este período, desde o início das celebrações no Amaro, as refeições eram realizadas em uma 

construção anexa, subjacente a área do terreiro (Figura 126). Por conta dessa situação, as 

mulheres que eram responsáveis pelo cozimento e preparação dos alimentos, permaneciam 

durante todo o festejo, afastadas das funções místicas. Com a construção de uma estrutura que 

abrigasse essa atividade dentro do terreiro, este problema foi solucionado. E com isso, assim 

como acontecia nas celebrações associadas ao pagamento de promessas, todo o processo das 
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demais celebrações como a Festa do Amaro e o Sábado de Aleluia, é realizado na área do 

terreiro.  

 

   

 

De acordo com os dados obtidos através da fala de Afonso, a instalação da bomba para puxar 

a água, o poço artesiano e o tanque para armazenamento de água são aquisições mais recentes, 

provenientes da luta levada a cabo pelo cacique Afonso e demais lideranças relacionadas a 

“ciência” do Amaro. Atualmente Afonso busca o financiamento a fundo perdido para a 

aquisição de arame com vistas a cercar todo o Amaro, que perfaz uma área de cerca de 13 mil 

hectares. O cercamento tem o intuito de preservá-la, impedindo assim que outros indígenas e 

posseiros entrem no espaço para caçar ou extrair madeira nativa. 

Os terreiros sagrados, tais como esse que se estabeleceu no Amaro, são comuns nos territórios 

indígenas de uma forma geral. Segundo Anísio, para abrir um terreiro, ou seja, para iniciar as 

atividades místicas em determinado espaço, tem que existir ao menos três encantados (ou 

praiás ou folguedos ou dons) na localidade para a realização da atividade. No caso do Amaro, 

ele, Pé de Couro, indígena já falecido, e D. Edézia foram os dons que tornaram possível o 

batismo dos demais praiás, totalizando os 12 necessários para a consolidação do Amaro e a 

perpetuação de uma tradição que já comemora 16 anos de existência nesse lugar. 

Como relatado por Afonso, no último sábado do mês de outubro acontece a Festa do Amaro. 

As etapas que se desenvolvem a celebração são iniciadas efetivamente a partir da chegada do 

último grupo de pessoas, em torno de 10h da manhã. Ao meio dia é iniciada a solenidade para 

a reza do terço, finalizando com o almoço. As 16h dá-se início a procissão que segue do 

terreiro até o Cruzeiro, numa distância aproximada de 1 km e o retorno às 18h quando é 

realizada a missa. Depois da refeição da noite, começa a apresentação dos Praiás, seguida com 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Figura 125 – Cozinha atual do Amaro, localizada 

no terreiro no TIP em 2011. 
 

Figura 126 – Cozinha antiga do Amaro, 

localizada em terreno anexo ao terreiro no TIP 

em 2010. 
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o ritual do Toré que pode prosseguir até o dia amanhecer. Logo cedo, no domingo, as pessoas 

começam a retornar para suas casas em grupos. 

Durante a “brincadeira” ou “folguedo”, ou seja, durante a apresentação dos praiás, são 

executados toantes por parte dos indígenas que estão presentes no local. Segundo D. Edézia, 

os toantes não são símbolos transmitidos dos mais velhos para os mais novos. 

Tradicionalmente os toantes são próprios de cada sujeito. São criações mentais, provenientes 

da indicação dos encantados da mata. Enfim, o processo de aprendizado desses toantes é 

aleatório, visto que não se configura em um processo pedagógico físico, mas sim, espiritual. 

Por conta disso, a cada celebração, novos toantes são apresentados e diversos outros são 

revisitados, ficando alguns, aqueles mais apreciados, na memória coletiva. No entanto, esta 

memória é frequentemente revisitada no momento das celebrações, ou em situações que 

demandem uma força espiritual. Excetuando isso, os mesmos são apagados dos registros 

mentais. Desde criança esses sons são criados na memória dos sujeitos, que se incentivados, 

podem vir a desenvolver uma maior espiritualidade que os demais. Existem registros de 

indígenas que faleceram e não criaram nenhum desses cânticos, segundo D. Edézia. Para 

Anísio, também, o aprendizado relacionado aos toantes é uma criação mental e individual. 

Não existem toantes repassados dos mais velhos para os mais novos. 

Segundo registra D. Edézia, na fase inicial do Amaro, os símbolos utilizados, além das 

vestimentas e dos instrumentos como o maracá, eram as imagens dos santos. A primeira 

imagem, a de Santo Antônio, foi doada por D. Maria, esposa de Enéas, indígena que 

atualmente mora em São Paulo. Nesse tempo, quando ainda não havia a instalação da 

“capela” (Figura 127), a imagem era colocada no poró dos homens (Figura 128). Após um 

período, com a ideia de ter um local para as mulheres ficarem, construíram a capela, que 

abriga além das mulheres, um altar com diversas imagens de santos católicos e da religião 

afrodescendente. Estas imagens foram reunidas através do pagamento de promessas de índios 

e não índios, ao longo do tempo. 

Segundo Afonso, dentre as imagens dos santos católicos e ligados a religião afro-brasileira 

presentes no altar do Amaro, destacam-se São Lázaro, Nossa Senhora das Dores, Coração de 

Jesus, Padre Cícero, Caboclo Avoador, Caboclo Sete Flechas, a imagem do Senhor na Cruz e 

o cruzeiro de madeira. A construção onde fica posicionado o altar no Amaro foi erguida desde 

o início das tradições naquele lugar. A intenção de Afonso e demais lideranças em um futuro 

próximo é a construção de uma igreja confeccionada de pedra para este fim. 
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Além das festas previamente estabelecidas ao longo do ano, no Amaro também são realizadas 

as celebrações ligadas ao pagamento de promessas, tanto de índios como de não índios. 

Segundo D. Edésia o pagamento de promessas é constante na área. Ele pode ser realizado para 

ser executado durante as comemorações da Festa do Amaro como do Sábado de Aleluia; 

assim como podem ser programadas para outros períodos. O sujeito que executa a promessa é 

responsável por arcar com todas as despesas referentes à organização e realização da 

celebração, seja ela nos meses de abril e outubro, ou nos demais. 

Segundo Afonso para o pagamento de promessa, o pagador deve oferecer pelo menos, o 

“pirão”, que é um prato associado a presença de uma proteína animal, seja ela de bode, 

carneiro ou boi; e a garapa, bebida confeccionada a partir da diluição do mel de abelha ou 

açúcar com água. 

D. Edésia relata que ocorrendo ou não o pagamento da promessa no Amaro e a consequente 

responsabilidade de arcar com os custos, toda a organização é realizada pelo cacique Afonso e 

seu grupo familiar, assim como Anísio e Beião, todos lideranças na comunidade. Evidência 

corroborada através das palavras de Afonso que relata que quando não existe a promessa, os 

custos da festa são por conta dele, que desde o início das atividades no Amaro, sustenta as 

citadas celebrações. Inicialmente a FUNAI colaborava com a doação de combustível para o 

trator, assim como de carne de boi e arroz para as refeições. Contudo deve ter mais de 10 anos 

que não acontece dessa forma. O custo de proteína animal para o sábado de aleluia é menor, 

sendo suficiente a utilização de carne de bode. Para a Festa do Amaro é necessário um boi 

inteiro para as refeições, visto a quantidade de pessoas presentes. 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 127 – Altar construído para a colocação dos 

símbolos dos rituais no TIP em 2010 
 

Figura 128 – Altar no poró dos homens para a 

colocação dos símbolos dos rituais no TIP em 2011 
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Como relatado por D. Edésia e recorrentemente apontado durante este texto, todos os custos 

relacionados às celebrações realizadas no Amaro são de responsabilidade de Afonso. Segundo 

Afonso, atualmente, auxílios financeiros são aleatoriamente oferecidos tanto pela FUNAI 

quanto pela Secretaria de Justiça do Estado da Bahia, na gestão do Sr. Jerry Matalawê na 

Coordenação de Povos Indígenas. Esse auxílio é revertido em combustível para o trator, carne 

de boi e cestas básicas para as refeições. O auxílio da FUNAI era mais efetivo quando o grupo 

era mais coeso e as festividades se davam de forma homogênea para toda a comunidade e não 

levada a frente por apenas um grupo político local. 

No que se refere às restrições, sejam elas de cunho alimentar ou outros, D. Edézia afirma que 

existem diversas formas de restrição durante as celebrações citadas. A restrição alimentar se 

dá com a proibição do uso da carne de porco e da ingestão de bebida alcoólica. Ambas 

proibições foram solicitadas pelos encantados. A questão de gênero e de geração é evidente. 

O principal local dentro do Amaro é o Poró dos Homens. Neste é vetada a entrada de 

mulheres e de crianças, mesmo os meninos, de até 15 anos de idade. Anísio relata que mulher 

não pode ser uma praia efetiva, ou seja, ele afirma que ela pode ter o dom para ser um praiá, 

mas como é mulher, deverá passar a função de “brincar” para algum outro parente que seja 

homem. 

D. Edézia relata que o consumo de caças não são restritas, no entanto, qualquer que seja a 

espécie utilizada, ou peba, ou abelha ou qualquer outro; não deve ser conduzida para a sua 

casa, mas sim consumida na sua totalidade durante a festa e de forma participativa com os 

demais indígenas. No caso de haver caça a animais silvestres durante as celebrações, todo o 

alimento necessário para o consumo daquele grupo durante o tempo de estadia na área será 

conduzido pelos encantados até os sujeitos envolvidos, de forma que sejam encontradas em 

locais mais próximos do local de pouso. 

Contudo, segundo Afonso, o uso de carne de porco e carne de caça é proibido durante as 

celebrações. No entanto, a caça é permitida quando os índios estão no Amaro por conta de 

serviços relacionados à construção ou melhoramento da infraestrutura local. 

Segundo D. Edézia são necessários dois meses de antecedência para a preparação da Festa do 

Amaro e do Sábado de Aleluia. Nesse período, de forma recorrente, os indígenas vão a área 

para fazer a limpeza do terreiro e dos caminhos por onde percorre a procissão para o cruzeiro 

e o seu retorno; para trocar as palhas das coberturas das casas; assim como atualmente 

arrumar o poró dos meninos, construído de madeira, palha de licuri e de coqueiro, amarradas 

com fibra de croá. 
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Diversas alterações foram registradas ao longo do tempo no que se refere as celebrações 

místicas que ocorrem no TIP. A mais significativa delas, no que se refere a identidade 

Pankararé é a inserção dos Praiazinhos, que ocorreu desde 2008. Esta inovação para a etnia 

Pankararé atribui a esta celebração a importância no que tange a transmissão dos 

conhecimentos tradicionais associados. Nesse processo insere-se também o uso e manejo da 

fibra do croá.  

Os Praiazinhos são grupo de meninos na faixa etária entre 8 e 14 anos, que estão sendo 

iniciados na “disciplina dos folguedos”. Para a liderança local isso é uma inovação dentro do 

ritual, que tem como principal objetivo adquirir ferramenta para a preservação da cultura do 

seu povo. Para que estes jovens, ao completarem 15 anos (idade mínima para ser integrante 

dos Praiás), já sejam mestres. Ou seja, já terão conhecimento necessário para reproduzir e 

conduzir os rituais (Figuras 129 e 130). 

 

  

 

Afonso afirma que a fonte de inspiração para a inserção dos praiazinhos foi dele, orientada 

pelas solicitações dos encantados da mata. Para tal fim, Afonso repassou a proposta para as 

professoras indígenas, que no âmbito escolar propõe as crianças que decidem por aceitar ou 

não o convite. 

Segundo Anísio os primeiros praiazinhos indicados entraram em 2008 com até 11 anos de 

idade. Ainda é recorrente a indicação de outros representantes indígenas pelos encantados 

para assumir a posição solicitada. Desses primeiros que entraram alguns já são hoje praiás 

formados e ocupando os cargos e funções correspondentes.  

Figura 129 – Praiazinhos se apresentando na Festa 

do Amaro no TIP em outubro/2010 
 

Figura 130 – Poró dos Praiazinhos, local onde 

permanecem os aspirantes a Praiá durante o período da 

celebração no TIP em 2010. 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Amia Spineli 
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Segundo Anísio para compor o grupo que se configura enquanto alunos para a manutenção da 

cultura local associada a representação dos praiás, os praiazinhos, é necessário uma indicação 

por parte dos encantados. Os nomes são lançados aos mais velhos durante a realização de 

rituais específicos e cabe aos mesmos indicados a decisão sobre a participação nos afazeres 

relacionados. A função principal atribuída a estes jovens é a de preparação para a ocupação 

dos espaços dos mais velhos e a garantia da preservação da identidade étnica Pankararé, 

através da realização dos rituais específicos e a perpetuação dos princípios tradicionais de 

crenças e valores associados à identidade local. 

Para Anísio, os processos relacionados aos praiazinhos são semelhantes aos dos praiás, 

excetuando a ingestão da jurema, permitida apenas para aqueles que possuem a partir de 20 

anos de idade. Para os mais novos é oferecida a garapa, bebida preparada em uma diluição de 

mel de abelha ou açúcar e água. 

Em 2011 é possível observar no Amaro diversas modificações de quando foram iniciadas as 

atividades na área. Seja no que se refere às novas instalações adquiridas tais como aquelas 

acima citadas, como também a inserção dos praiazinhos e do lugar específico para a 

realização das suas atividades, o poró dos meninos. Este é confeccionado de madeira extraída 

diretamente do Amaro e coberta em toda a sua extensão por palha de coqueiro (trazido do 

Brejo do Burgo) e/ou palha de licuri. As amarrações para a consolidação da estrutura é feita 

com fibras de croá que são no momento da atividade extraídas da natureza (Figura 131), 

preparadas (Figura 132) e utilizadas imediatamente (Figura 133). 

 

 

 

 

Em qualquer dos rituais citados em que ocorre a apresentação dos praiás e praiazinhos, eles 

utilizam, além da vestimenta confeccionada de croá, os instrumentos. Os instrumentos 

utilizados pelos encantados é basicamente a voz, o apito, o campriô (Figura 134) e o maracá 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 131 – Cacique Afonso 

carregando folhas de croá no 

Amaro no TIP em 2010 
 

Figura 132 – Anísio tratando as 

folhas de croá no Amaro no TIP 

em 2010 
 

Figura 133 – Fibras de croá não 

trançadas utilizadas no poró dos 

meninos no Amaro no TIP em 

2010 
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(Figura 135). Segundo Anísio, o maracá é feito de cabaça e semente de merú (para esta 

espécie não foi possível sua identificação por conta da ausência da mesma nos registros dos 

trabalhos executados no TIP). O processo de extração da cabaça, assim como da fibra do croá, 

tem seu tempo certo, que determina assim um manejo mais adequado do recurso para a 

confecção do instrumento. Com relação às sementes de merú são necessárias de 15 a 20 delas 

para proferir o som adequado e ritmado com os demais praiás e indígenas. 

 

 

  

 

Associado a isso, os praiás, assim como os demais participantes do evento ingerem a Jurema, 

bebida sagrada dos índios. Segundo Afonso a ingestão da jurema, bebida ritual confeccionada 

com as raspas da raiz da jurema (Mimosa tenuiflora), é restrita no que se refere às questões de 

geração e de gênero. Só podem consumir a bebida pessoas que tem a partir de 20 anos de 

idade. As mulheres não podem ingeri-la quando estão na fase menstrual do ciclo reprodutivo. 

A confecção da jurema para a utilização na Festa do Amaro ou no Sábado de Aleluia é 

realizada no Amaro. As raízes são extraídas e preparadas no local de acontecimento da 

celebração no dia anterior ao acontecimento da mesma, ou seja, na sexta-feira. 

 

O croá, a educação indígena... 

Ao mesmo tempo em que o objetivo principal da educação indígena também é de unificação, 

homogeneidade, busca-se concomitantemente a diferenciação individual. Esta permite assim a 

pouca, mas existente, hierarquização da unidade. Contudo, é uma educação que chega a todos 

os membros da comunidade, com restrições relacionadas a questões de gênero e de geração. O 

intercâmbio de informações não é baseado em um sistema pré-configurado, ela se dá 

cotidianamente, a partir da convivência. 

Fonte: Synara Leal 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Figura 134 – Campriôs confeccionados com madeira 

de umburana, utilizados  no Amaro no TIP em 2007 
 

Figura 135 – Maracá produzido também com fibra de 

croá, utilizado no Amaro no TIP em 2010 
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A forma de transmissão do conhecimento, que reflete a educação indígena propriamente dita, 

tradicionalmente utilizada por esses povos é a forma oral, através dos mais velhos. Sob essa 

mesma base, encontram-se os Pankararé, no que se refere às atividades de subsistência e 

manutenção das suas residências (Figuras 136 a 139). Elas acontecem no decorrer da vida da 

criança e do jovem, como uma obrigação que não deve ser questionada.  

 

  

 

 

  

 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 136 – Criança indígena cortando palma para alimentar os 

bodes no TIP em 2012 
 

Figura 137 – Criança indígena 

raspando raiz da madioca para 

produção de farinha no TIP em 2008 
 

Figura 139 – Jovem indígena 

preparando o beijú para 

comercialização no TIP em 2012 
 

Figura 138 – Jovem indígena preparando o beijú para 

comercialização no TIP em 2012 
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Dentro deste contexto, também se encontram as atividades relacionadas à prática de rituais. 

Contudo, nestes casos, a transmissão desses saberes é realizada durante o processo que se 

desenvolve a atividade, onde as crianças se envolvem a partir do interesse individual de cada 

uma. 

No caso específico do manejo do croá, assim como relatado para as demais atividades 

relacionadas à prática de rituais, o aprendizado é realizado no momento que acontece a 

atividade, onde as crianças e jovens se inserem a partir do interesse de cada uma. A 

transmissão do conhecimento não é realizada a partir de aulas proferidas por professores, mas 

sim a partir da observação da atividade executada pelos especialistas locais, pelas crianças e 

jovens. 

No que se refere ao registro etnográfico da extração do croá, seguem os registros relacionados 

às atividades das crianças presentes no momento da extração. É constatada a imitação dos 

procedimentos realizados pelos mais velhos. Essa repetição é baseada na observação destes 

nas suas tarefas (Figuras 140 a 150). 

No que se refere a questão de gênero, nesse caso não houve nenhum tipo de restrição. Tanto 

as meninas como os meninos se envolveram na atividade. Certamente o envolvimento das 

meninas foi mais acentuado. Excetuando apenas o envolvimento direto de um deles do gênero 

masculino por conta da extração de fibras de croá para a confecção da sua vestimenta de 

praiazinho, visto que neste ano de 2012 o mesmo estará presente na celebração da Festa do 

Amaro no TIP.  

 

   

 

 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 140 – Criança indígena acompanhando as 

tiradeiras de croá, na busca da espécie no TIP em 

2011 
 

Figura 141 – Criança indígena arrancando as folhas 

de croá no TIP em 2011 
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Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: produção da autora 
 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Figura 142 – Criança indígena retirando as folhas de 

croá da sua base, para extrair a parte da raiz no TIP 

em 2011 
 

Figura 143 – Criança indígena 

transportando as folhas de 

croá extraídas para o rancho 

no TIP em 2011 
 

Figura 144 – Criança indígena retirando os 

espinhos nas margens da folha do croá no TIP 

em 2011 
 

Figura 145 – Criança indígena cortando a folha 

para a extração da epiderme no TIP em 2011 
 

Figura 146 – Criança indígena extraindo 

a epiderme da folha no TIP em 2011 
 

Figura 147 – Criança indígena extraindo 

o parênquima da folha no TIP em 2011 
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O envolvimento de cada uma das crianças presentes na área de extração se deu de forma 

aleatória. Ou seja, elas se distribuíram de forma a contemplar seus interesses e anseios 

pessoais. Da totalidade de crianças presentes, apenas uma delas não se envolveu de forma 

efetiva e continuada nas ações; mas sim em outras atividades associadas tais como a caça de 

tatu peba e extração de mel de abelhas sem ferrão e abelha com ferrão. Em alguns momentos 

se envolveram em outras situações que não estavam ligadas diretamente a extração de 

recursos naturais, tais como a limpeza do rancho. 

Segundo Anísio, a formação necessária e condição essencial para a formação dos praiazinhos 

é realizada sistematicamente durante as celebrações, assim como durante as atividades 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: Felipe Nunes 
 

Fonte: produção da autora 
 

Figura 150 – Criança indígena estendendo as fibras de croá para 

secagem no TIP em 2011 
 

Figura 148 – Criança indígena confeccionando os 

novelos de fibras de croá no TIP em 2011 
 

Figura 149 – Criança indígena batendo as fibras de 

croá no TIP em 2011 
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associadas, tais como a extração do croá e a confecção das vestimentas. No entanto, todo o 

assunto relacionado à ciência dos índios é tratado exclusivamente no Amaro. Por conta disso, 

o processo de aprendizado acontece no momento que se desenvolvem os eventos. O único 

símbolo que retorna ao Brejo, ou seja, à sua casa é a vestimenta. 

Quando o trabalho passa a ser do trançamento e tecelagem das fibras de croá para a confecção 

das vestimentas dos praiás, este passa a acontecer fora do contexto da área de extração das 

fibras. Nesse momento o grupo responsável por este serviço se junta na casa do cacique 

Afonso e passam a realizar o trabalho conjuntamente, tal qual preconizado pelos encantados. 

Neste momento, a inserção das crianças e dos mais jovens é constatada. Da mesma forma que 

acontece durante o período de extração, o aprendizado das crianças também é baseado na 

observação do serviço e a sua repetição, conforme abaixo demonstrado (Figuras 151 e 152). 

 

  

 

Os Pankararé demonstram em suas falas elevada preocupação no que se refere a preservação 

de sua cultura. Reconhecem nessa inovação uma prática educativa. “é a mesma coisa de você 

educar na escola”, segundo liderança local. Essa prática, contudo, requer o comprometimento 

dos envolvidos no ritual, em transmitir o conhecimento associado aos mais jovens (Figuras 

153 e 154). Segundo o mesmo entrevistado: “nóis adulto, que tamo na ciência tem que ser um 

professor dessas criança” (Figuras 155 e 156). 

Enfim, os mais jovens reproduzem, de forma simplificada e lúdica, as ações e atividades dos 

mais velhos. São inseridos aos poucos no acompanhamento das atividades realizadas pelos 

pais. Dessa forma, os princípios de conduta e de conteúdos transmitidos dos mais velhos aos 

mais novos, se dão de maneira a estabelecer perante os mais novos sua forma individual de 

Figura 151 – Crianças indígenas tecendo as cordas de 

croá para confecção das vestimentas no TIP em 2011 
 

Figura 152 – Crianças indígenas tecendo as cordas de 

croá para confecção das vestimentas no TIP em 2011 
 

Fonte: Camila Nunes 
 

Fonte: Camila Nunes 
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conduta. Forma esta associada intrinsecamente à cultura local da área onde está inserido cada 

indivíduo. Ou seja, a educação contribui de forma substancial e principal para a manutenção e 

preservação da cultura de cada povo e consequentemente do caráter multicultural e pluriétnico 

do território brasileiro. 

 

   

 

 

  

 

Figura 153 – Índio Pankararé auxiliando na extração de palha 

de coqueiro para a ornamentação da Festa do Amaro no TIP 

em 2010 
 

Figura 154 – Pai e filho se preparando para a 

Festa do Amaro no TIP em 2010 

Fonte: Amia Spineli 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Figura 155 – Crianças indígenas repetindo as ações dos 

mais velhos, acendendo velas no Amaro no TIP em 2010 
 

Figura 156 – Criança indígena observando as 

ações dos mais velhos, no poró dos homens no 

Amaro no TIP em 2010 
 

Fonte: Amia Spineli 
 

Fonte: Amia Spineli 
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Questionada sobre o aprendizado relacionado ao manejo do croá, D. Rosa relata que tinha 

entre 5 a 10 anos de idade, quando aprendeu com sua mãe inicialmente a trançar as cordas e 

depois com sua avó e sua mãe aprendeu a tecer os aiós. Nesse tempo colhia as folhas na 

região do Chico e comercializava, após beneficiada, no Juá, localidade vizinha ao TIP. Ainda 

hoje os indígenas que habitam aquela área permanecem com o mesmo costume. Como a 

extração, beneficiamento e comercialização do croá era a única forma de inserção de recursos 

financeiros da família, com este dinheiro garantiam e ainda garantem a aquisição de roupas e 

alimentos. 

D. Rosa afirma que atualmente as crianças não tem interesse em apreender o conhecimento 

relacionado ao uso e manejo das fibras do croá; diferente do tempo quando ainda era criança, 

e não tinha escolha sobre a tarefa a ser executada. Eram obrigados a aprender o ofício como 

uma forma de sobrevivência nas terras distantes da aldeia do Chico. Associado a isso, ela 

também reflete que os pais não atribuem as crianças de hoje tal responsabilidade, ensinando-

as o trabalho. 

Contudo, todos os filhos de D. Rosa, sejam as mulheres ou os homens sabem lidar com o 

croá. Alguns não tem conhecimento sobre o processo completo, desde a sua extração, até o 

tecer das peças; mas conhecem algumas das suas etapas, podendo assim, inserir-se nas 

atividades relacionadas. 

 

... e sua relação com a Educação Escolar Indígena 

Segundo D. Edézia, Clarisse, moradora do Brejo do Burgo e professora da escola dos não 

índios, inicialmente abordava a questão relacionada ao conhecimento associado ao uso e 

manejo do croá de forma superficial. Solicitava aos alunos como tarefa a confecção desses 

utensílios, e que os trouxessem para a sala de aula. No entanto, os professores não tinham 

conhecimento sobre a execução de tal atividade.  

Desde aproximadamente 2005, com a inserção de um novo sujeito externo, incorporado e 

reconhecido pela liderança e comunidade Pankararé da aldeia Brejo do Burgo, como índia 

Pankararé; é iniciada a atividade de forma completa. São realizadas incursões à mata no 

intuito de colher o croá, depois o retorno à escola e a consequente preparação da fibra para 

trançamento. Posteriormente os alunos eram levados a confeccionar as peças. Até este 

momento, na aldeia do Chico, os seus habitantes apenas produziam os aiós. Depois desse 
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momento, diversificaram seus produtos tradicionais e atualmente confeccionam suas próprias 

vestimentas de praia e saias de toré, além de peitolas e bolsas. 

Das quatro unidades escolares encontradas no TIP, apenas uma delas não é regida por uma 

educação diferenciada para os Povos Indígenas. Contudo, nesta escola frequentemente 

estudam representantes indígenas que declaram a preferência desta por conta da qualidade de 

ensino. Nas escolas indígenas o corpo docente é formado pelos professores indígenas locais e 

o calendário de aulas é baseado no calendário da comunidade, com a inserção das suas 

festividades e celebrações. A diferença de conduta entre a escolas, promove uma diferença 

entre as crianças não inerente ao ser individual, mas promovida pela inadequação curricular. 

São evidentes casos diferenciados de inclusão da cultura indígena nos processos de 

aprendizagem nas escolas locais. Enquanto aquelas em que o professor é indígena e sua 

educação consequentemente um pouco mais diferenciada e específica, os alunos aprendem 

sobre questões relacionadas ao uso e manejo do croá, assim como sobre outros saberes 

associados ao conhecimento tradicional local dos Pankararé, tais como a Festa do Amaro. Em 

eventos relacionados aos rituais indígenas, nestas escolas os alunos são liberados para que 

possam participar de forma efetiva do mesmo. Caso contrário, nas escolas como a Dionísio, 

os alunos não são liberados para este fim. O calendário é rígido e indiferenciado para as 

questões locais. Atualmente nas escolas existem, com frequência semanal ou mensal, 

atividades relacionadas com a cultura local dos Pankararé. As situações são registradas tanto 

nas informações cedidas por D. Edézia, quanto por um aluno indígena. 

É confirmado por Afonso que nas práticas pedagógicas executadas pelos professores 

indígenas, são inseridas as questões da cultura local Pankararé, principalmente aquela que se 

refere aos conhecimentos associados ao Amaro, tais como a Festa do Amaro e o Sábado de 

Aleluia. Em 2008, juntamente com os professores indígenas foram confeccionados dois 

paradidáticos com temas específicos a cultura local Pankararé (BRASIL, 2008a; BRASIL, 

2008b), estes são ferramentas didáticas para uso nas escolas Pankararé. 

Quando a escola era de responsabilidade do município, as questões indígenas não eram 

evidentes. Os professores que compunham o corpo docente não eram indígenas. Com a 

estadualização os indígenas passam a ter mais autonomia e até o calendário escolar é 

específico para a localidade, de acordo com as festividades e obrigações inerentes à cultura 

indígena Pankararé. 
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Atualmente Afonso revela que os mais novos não tem interesse em aprender os ofícios 

relacionados as atividade de extração de recursos naturais, as quais revelam as tradições dos 

Pankararé, ou seja, a identidade Pankararé; excetuando uma ou outra criança, já fincada nas 

tradições, através da inserção dos seus genitores. Ele atribui essa atitude dos mais novos por 

decorrência da dinâmica da contemporaneidade, onde é veiculado que as crianças de hoje são 

menos esforçadas que aquelas de tempos anteriores. Ele atribui essa constatação aos 

benefícios concedidos pelo governo, segundo relata Afonso. “Na escola tem merenda, tem 

uma tal de bolsa renda, não sei como é que chama [...] eu criei todos os meus fio não foi com 

a ajuda do Governo não, foi mesmo da roça e do mato”. 

No entanto, o aprendizado relacionado ao manejo do croá é essencialmente realizado em casa, 

com os pais ou parentes próximos. Transmissão realizada de forma tradicional, através de 

gerações e nas quais não são atribuídas restrições de gênero ou de geração. Sendo, no entanto, 

uma atividade principalmente feminina nos Pankararé. O envolvimento pessoal de cada um 

está relacionado tanto por questões de vocação, ou dom; ou mesmo por tradição familiar e 

impossibilidade de mudança de rumo da vida pessoal. Neste último caso normalmente são 

encontrados os sujeitos expostos a uma situação de maior vulnerabilidade social. 
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CAPÍTULO VI – O LUGAR ENCANTADO DO 

CROÁ NO SABER/FAZER PANKARARÉ 
 

 

 

É onde os encantados vivem, 

Onde os Praiá aparecem. 

É no meio da Caatinga, 

Por baixo do sol que queima, 

Que nem a brasa da fogueira 

A reluzir através do olhar. 

Brasa que esquenta e alumeia, 

O café e a brincadeira, 

Por entre a fumaça de areia 

Que se expande pelo ar. 

É onde os Praiá e a gente toda 

Que no Amaro por certo se encontra 

Pra no terreiro se enfeitiçar. 

 

 

 

 

 

É onde os toantes embalam 

Os maracás, as roupas e os estalos 

Dos homens embelezados 

Que serpenteiam sob o luar. 

É no Raso da Catarina 

Na exclusiva vegetação de caatinga 

Que surge aquela folha fina, 

Que extraída, é bom lembrar: 

Que da fibra faz nascente 

De corpo inteiro reluzente 

A identidade resistente 

Do Povo Pankararé. 

 
 

 

Texto: Lilane Sampaio Rêgo / Foto: Camila Oliveira Nunes 
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A importância dos acontecimentos históricos apresentados no decorrer deste trabalho, se 

sustenta pela crença de que, baseado nas atitudes tomadas no passado, pode-se reverter e 

transformar a situação a médio ou longo prazos. Afirmação corroborada pelas palavras de 

Manuela Carneiro da Cunha, quando diz que: 

Durante quase cinco séculos, os índios foram pensados como seres efêmeros, em 

transição: transição para a cristandade, a civilização, a assimilação, o 

desaparecimento. Hoje se sabe que as sociedades indígenas são parte de nosso futuro 

e não só de nosso passado. A nossa história comum [...] foi um rosário de 

iniquidades cometidas contra elas. Resta esperar que as relações que com elas se 

estabeleçam a partir de agora sejam mais justas: e talvez o sexto centenário do 

descobrimento da América tenha algo a celebrar (CUNHA, 1992a, p. 22). 

Neste capítulo percorrerei de forma ampla o conteúdo por até este momento apresentado, 

explicitando a importância desta pesquisa no contexto da identidade Pankararé; da formação 

do seu território como garantia de acesso aos recursos naturais e a sua reprodução 

sociocultural; da conservação da biodiversidade e da preservação da cultura local através do 

fortalecimento da educação indígena e da educação escolar indígena, diferenciada e 

intercultural. 

A intenção real da sociedade dominante portuguesa desde o século XVI no Mundo Novo, era 

o de encontrar territórios para aumentar tanto a oferta de áreas para exploração agropecuária, 

como também de um mercado de consumidores e de mão de obra barata para os serviços 

essenciais. Todo o interesse pelas sociedades que habitavam os locais de colonização estava 

resumido aos apelos do capital, da sobrexploração e do acúmulo de riquezas. Para isso passou, 

através da expansão marítima, a colonizar diversos lugares onde habitavam os povos 

chamados por eles de primitivos. Esta invasão ocorreu de forma progressiva entre as 

populações indígenas do litoral e do sertão nordestino. O primeiro, de imediato atingido; e os 

outros, aos poucos, foram sendo exterminados enquanto grupos étnicos diferenciados, 

consolidando-se enfim em uma sociedade homogênea. 

Nesse contexto desde o século XVI, para os grupos étnicos que habitavam os sertões 

nordestinos foi estabelecido um processo de colonização diferenciado daqueles do litoral. 

Esses indígenas foram transferidos centenas de vezes entre suas terras originais e 

aldeamentos, entre aldeamentos no sertão e aldeamentos na faixa litorânea, o que fez com que 

a miscigenação desses tenha sido mais acentuada que os demais. Associado a isso, por conta 

das diversas investidas dos europeus e colonos, muitos desses indígenas não admitiam a sua 

descendência indígena, negando sua identidade étnica e transfigurando-se da sua essência 
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tradicional. Aspectos da cultura local de cada povo, tantos que existiam e habitavam espaços 

contíguos com os demais, foram dizimados e apagados da memória coletiva nacional.  

Após esse período de usurpação de terras, mão de obra e vidas pessoais, a autonomia dos 

índios do nordeste estava em xeque. O gerenciamento de suas vidas estava nas mãos dos 

grandes conquistadores que se achavam no direito e também, por mais espantoso que seja, no 

dever de decidir sobre seus modos de fazer, sua cultura e o culto as suas divindades. Apesar 

da ação missionária contribuir para a sobrevivência desses povos, enquanto seres vivos de 

uma forma geral, corroboraram também para a extinção dos grupos enquanto diferenciados da 

população regional; através de ações “educativas”, incutindo bases filosóficas próprias da 

sociedade nacional, principalmente europeia, na vida dos indígenas. Dentro desse contexto 

foram transmutadas as formas tradicionais de organização social, assim como os deuses 

cultuados e a língua original de cada um desses grupos. 

No século XIX estabeleceu-se a cartada final através da promulgação da Lei de Terras; depois 

dela a naturalidade da posse dos indígenas passa a ser posta à prova por conta da 

miscigenação entre estes e a sociedade nacional e o questionamento desta da existência de 

“índios de verdade”, visto que fenotipicamente já não eram contundentemente identificados. 

Enfim, sem terras, sem cultura diferenciada das demais, sem a coesão organizacional, sem o 

acesso aos recursos naturais e a consequente ausência de uma reprodução sociocultural, os 

índios do nordeste estavam por fim destinados ao desaparecimento enquanto um grupo étnico 

diferenciado. Desta forma foram aos poucos integrados à sociedade nacional. Dessa 

integração resultou um montante de pessoas sem acesso aos bens básicos para a 

sobrevivência, tais como habitação, saúde e educação. Aumentando assim o grupo de pessoas 

que compõem a faixa de pobreza do território brasileiro, que vivem na verdade à margem da 

sociedade nacional. 

O gerenciamento das sociedades indígenas saiu das mãos da igreja, para o estado, para o SPI e 

por último para a FUNAI e, no entanto, apesar de fortemente “amparada” ao longo do tempo, 

apenas na contemporaneidade, quando os sujeitos indígenas retomam o direito a sua 

autonomia, transformações são evidentes nos grupos indígenas do nordeste. 

No que se refere à região do Território de Itaparica, a criação da hidrelétrica de Paulo Afonso 

e a consolidação desta região como de tradição pecuária; se dá a oportunidade tão esperada 

pela sociedade nacional, da inserção econômica dos povos indígenas neste processo. Assim, 

de certo, estariam bastante distantes da sua forma tradicional de sobreviver, corroborando 
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com os dados da sua inexistência enquanto grupo étnico diferenciado. Associado a isso, a 

criação da Estação Ecológica do Raso da Catarina na década de 70, unidade de conservação 

de proteção integral, federal com terras contíguas ao TIP e a consequente proibição do acesso 

dos indígenas a esta área que tradicionalmente era utilizada por eles, diminuindo assim suas 

possibilidades de acesso aos recursos para sua reprodução sociocultural. 

Nessa mesma década de 70, os índios do nordeste passam pelo processo de emergência étnica, 

reaparecendo, aliás, na verdade, tornando-se evidentes perante a sociedade nacional. Esse 

processo, no entanto é resultado da luta incessante pelo direito as suas terras, que foram 

usurpadas durante séculos de dominação cultural. 

Entrelaçados com a sociedade nacional permaneciam os índios dessa região. Os Pankararé 

tanto se inseriam nas decisões relativas ao capital, quanto permanecia; mesmo que às 

escondidas, a praticar seus rituais característicos, tais como o Toré e o Praiá. Portanto, estes 

rituais configuram-se na forma de resistência desses indígenas ao processo de assimilação 

total à sociedade, preservando características da identidade indígena. 

A fibra do croá para os Pankararé representa além de um recurso natural principal para a 

reafirmação étnica desse povo, através da confecção das vestimentas dos Praiás e da roupa 

utilizada no ritual do Toré; também é significativo para a sobrevivência de parte da população 

local através da comercialização das suas fibras tratadas ou pela comercialização das peças 

produzidas, seja internamente como externamente ao território. 

Para a existência desses processos se fazem necessárias concomitantemente a preservação das 

suas atividades associadas, tais como a transmissão do conhecimento para os mais novos 

como garantia a perpetuação do conhecimento tradicional; o uso e o manejo da fibra do croá 

por ser esta espécie fundamental para a confecção das vestimentas rituais características dos 

povos indígenas do nordeste; a conservação ambiental por conta da necessidade de um 

ambiente natural para a reprodução sociocultural desse povo, seja pelo acesso aos recursos, 

seja pelo lugar encantado onde moram os seres sagrados. 

Por conta dessa estreita associação entre a conservação ambiental e a reprodução 

sociocultural, é recorrente a existência de áreas de sobreposição entre territórios indígenas 

(historicamente estabelecidos, principalmente), com áreas de elevada conservação ambiental, 

com alta taxa de diversidade biológica. Caso específico que ocorre entre a ESEC e o TIP. 

Portanto é fundamental para a sobrevivência dos povos indígenas enquanto uma comunidade 

tradicional o acesso ao ambiente natural e preservado. No caso específico de que trata esta 
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pesquisa, o modo de fazer Pankararé no que se refere ao manejo do croá na natureza é um 

conhecimento formado ao longo do tempo, adquirido através da transmissão destes dos mais 

velhos aos mais novos da comunidade.  

Através desse conhecimento os indígenas manejam a espécie no ambiente de forma que 

reconhecem o local de ocorrência e as espécies associadas; assim como reconhecem também a 

existência de dois tipos de croá e estabelecem diferenças entre estes. Conhecem seu território 

e a distribuição e qualidade das espécies de croá encontradas em toda sua dimensão. Não tem 

o costume de coletar as folhas durante a estação chuvosa, visto que admitem que as folhas não 

estão “boas” para uso. O período da estação chuvosa é aquele em que as folhas estão 

armazenando água através do parênquima e é o mesmo tempo em que novos indivíduos estão 

brotando. Ou seja, a extração de folhas nesse período além de não oferecer o recurso de 

qualidade, promove a destruição dos indivíduos em formação através do pisoteio, visto ser 

uma espécie que possui, frequentemente, distribuição formando manchas vegetacionais 

contínuas. O período correto de extração das fibras, segundo maioria dos entrevistados é no 

período seco, visto que neste as folhas estão com o parênquima farto o que facilita a extração 

da fibra. Além disso, é neste período que a planta passa a emitir novas folhas. Ou seja, a 

extração daquelas mais velhas promove uma maior aceleração neste processo de emissão, que 

é sazonal. 

No entanto, uma pesquisa mais aprofundada, relacionada a ecologia da espécie deve ser 

desenvolvida de forma mais contundente. Deve-se avaliar ecologicamente o manejo realizado 

pelos indígenas, assim como a biologia e ecologia da espécie em questão, com vistas ao seu 

uso atribuindo às peças confeccionadas com este recurso “valor” por meio da obtenção de um 

“selo verde”. Este selo, que consiste em um rótulo ambiental, atribuído por uma certificadora 

internacional ou não, e que identifica os produtos que causam menos impacto ao meio 

ambiente em relação aos seus similares. Enfim, o estudo sobre o manejo que os indígenas 

realizam com o croá pode corroborar neste sentido, promovendo uma expansão da 

comercialização das peças produzidas sob bases sustentáveis. 

Este é o principal problema no que se refere ao uso dos produtos florestais não madeireiros 

(PFNM), tais como plantas medicinais, fibras, frutas silvestres, dentre outras É de 

conhecimento a problemática que envolve a utilização de recursos naturais, não no âmbito 

legal (visto que as populações indígenas tem a liberação para esta atividade dentro de seu 

território e com fins de alimentação e místico), mas sim no que se refere a ações de 
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conservação da biodiversidade; contudo se configura como uma atividade essencialmente 

tradicional das comunidades do sertão nordestino, principalmente as comunidades indígenas. 

No sertão nordestino o uso das plantas foi anterior ao uso do couro, que chegou com a 

colonização portuguesa. Desse recurso natural eram extraídos diversos produtos como as 

folhas, as fibras, troncos, frutos, etc. Delas eram extraídas todos os produtos utilizados pelas 

populações, que iam desde o uso alimentar e medicinal até ritualístico. Embora houvesse a 

presença de missões religiosas, juntamente com a intenção de extirpação dos costumes da 

população, boa parte da cultura local ainda é mantida nos dias de hoje. 

O extrativismo de produtos florestais não madeireiros (PFNM) é uma das atividades 

realizadas pelas diversas comunidades inseridas no bioma caatinga, na região semiárida do 

Nordeste do Brasil, onde a extração de frutos, plantas, fibras, entre outros é uma das bases da 

subsistência de centenas de comunidades e povos indígenas. Nisso inclui-se o Povo 

Pankararé. A forma de aquisição destes recursos compõe parte da vida política, institucional e 

cultural das pessoas envolvidas em sua coleta, consumo e comercialização.  

Como é possível identificar nas exposições supracitadas, o uso de PFNM pelos Pankararé é 

acentuado e isto se reflete prioritariamente pela sua característica étnica, atribuindo-lhe uma 

associação segura entre a diversidade ecológica e diversidade cultural. Sendo o croá 

(Neoglaziovia variegata) o principal recurso extraído neste sentido, utilizado para a 

reprodução sociocultural e afirmação étnica Pankararé. 

Esta fibra foi também reconhecida nas etnias Pankararú, Tuxá, Truká e Atikum como matéria-

prima para confecção das vestimentas utilizadas em rituais, como capas ou tangas. Além dos 

usos em vestimentas também foram encontradas em achados da Gruta do Padre 

(Pernambuco), corda de fibras de croá, usadas para embrulhar os corpos que ali tinham sido 

enterrados. Esse fato mostrou concordância com achados no Brejo da Madre de Deus 

(Pernambuco) datados em 2.000 anos AP. 

Nos Pankararé, a fibra extraída desta planta é matéria-prima para elaboração de diversos 

utensílios dentro da comunidade. A utilização do croá nessa comunidade tem registro de 

ocorrência por pelo menos cerca de 60 anos atrás. Contudo pode-se inferir seu uso a um 

período posterior visto a ocorrência da espécie na área de abrangência do TIP. Porém, nesses 

tempos a sua utilização era direcionada para atividades relacionadas ao dia-a-dia dos índios. 

Servia para confeccionar aiós, capangas e mochilas, material para construção de casas, 

ferramenta para lidar com os animais, além de saias, cocares e a vestimenta dos praiás. 

Na contemporaneidade, o Povo Pankararé sobrevive ainda como nos moldes dos seus 

antepassados, a lutar pelo usufruto exclusivo de suas terras; excluindo assim os posseiros e a 
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influência das facções de poder regionais que atuam diretamente nas comunidades, 

principalmente através de relações clientelísticas, ocasionando diversos prejuízos. Dentre eles, 

o mais perigoso para essa sociedades se traduz na divisão interna do grupo étnico Pankararé, 

diminuindo assim sua força no contexto das discussões políticas externas e na elaboração de 

políticas públicas adequadas a realidade local, seja no que se refere às questões territoriais, 

como a saúde, mas principalmente a questão da educação. 

O eixo que conduz a perpetuação dos conhecimentos tradicionais associados a identidade 

étnica Pankararé é a educação. Neste caso específico a educação indígena propriamente dita, 

onde através de ações que refletem os exemplos a serem seguidos pelos mais novos, os mais 

velhos transmitem o conhecimento que foi por eles adquiridos através de gerações. A 

educação escolar é inserida desde o tempo dos jesuítas, mas atualmente deve-se conferir a ela 

todo um processo pedagógico inerente a cada sociedade, através de ações como a existência 

de professores indígenas locais no corpo docente, um calendário adaptado as festividades e 

obrigações rituais, um currículo elaborado com base na cultura local de cada povo e a 

elaboração de paradidáticos para este fim específico. 

A elaboração de leituras específicas, com conteúdos relacionados aos conhecimentos locais, 

principalmente tradicionais desses povos, é uma ferramenta essencial para utilização nas 

escolas de educação formal, possibilitando aos mais jovens o conhecimento da realidade, 

associado aos modos de fazer da comunidade onde está inserido. Promove assim, a 

valorização do que é interno e o encaminhamento dos jovens para um desenvolvimento 

psíquico que o leve a permanecer na sua área de origem, contribuindo assim para o 

desenvolvimento interno da sua comunidade. O Povo Pankararé já construiu no seu acervo 

escolar dois paradidáticos com temáticas específicas do território, como a Festa do Amaro e A 

Água e os Pankararé. Outro tipo de leitura relacionada está no momento em construção que se 

refere a uma cartilha sobre o uso e manejo de animais silvestres no TIP, tais como cutia, tatu 

peba e abelhas sem ferrão. O resultado deste trabalho, por hora apresentado, pode ser 

transformado na ferramenta necessária para as discussões no âmbito da Licenciatura 

Intercultural em Educação Escolar Indígena (LICEEI) criada desde 2009, como subsídio 

bibliográfico para a consolidação deste tema tanto em âmbito local, como em âmbito regional 

tratando-se dos Índios do Nordeste. 

Ações com base filosófica no etnodesenvolvimento atribuem aos indígenas a autonomia para 

selecionar a forma de desenvolvimento que preconizam para suas vidas; associando o acesso 

aos bens culturais representativos da sociedade nacional aos valores culturais inerentes de 
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cada sociedade indígena, restabelecendo assim a característica pluriétnica e multicultural do 

estado brasileiro. Através do respeito a essa diversidade, a condução dos conhecimentos pelos 

mais velhos e pelos professores indígenas aos mais novos será efetiva e total. Desta forma, os 

conhecimentos tradicionais e o conhecimento científico estabelecem uma ponte em que é 

possível a convivência pacífica e respeitosa perante os sujeitos envolvidos. 

Para concluir, deve-se observar que o eixo norteador desta pesquisa baseou-se na etnoecologia 

e assim alcançou o objetivo principal que foi o de obter dados e conhecimentos específicos 

relacionados ao modo de fazer Pankararé associado ao conhecimento do uso e manejo da fibra 

do croá. A etnoecologia pode ser um instrumento efetivo tanto para o entendimento dos 

processos e fenômenos socioecológicos que caracterizam amplas áreas do território brasileiro 

onde se articularam populações tradicionais e ecossistemas, como para a implementação de 

políticas públicas efetivas para a valorização cultural, a conservação da biodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável das populações indígenas. Portanto, a partir desse estudo 

poderão ser promovidas ações neste sentido, com base, principalmente em dados fornecidos 

por representantes do povo Pankararé que detém o conhecimento, ou seja, são os especialistas 

locais na ciência dos índios e senhores de seus destinos. 

 

 
TERRITÓRIO INDÍGENA PANKARARÉ 

RASO DA CATARINA - BAHIA 
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ANEXOS 

 

 

A saber: 

ANEXO A – Decreto de 5 de janeiro de 1996, no qual homologa a demarcação da Terra 

Indígena Pankararé, localizada no município de Glória, no estado da Bahia; 

ANEXO B – Planta da demarcação da Terra Indígena Pankararé; 

ANEXO C – Decreto de 30 de abril de 2001, no qual homologa a demarcação administrativa 

da Terra Indígena Brejo do Burgo, localizada nos municípios de Glória, Paulo Afonso e 

Rodelas, no estado da Bahia; 

ANEXO D - Planta da demarcação da Terra Indígena Brejo do Burgo. 
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