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Este relat6rio está vinculado ao subprojeto "Fron 

teiras Étnicas, Território e Tradição Cultural: Estudo Comp~ 

rativo de Grupos Indígenas na Região do Projeto Calha Norte e 

no Nordeste", ligaào ao Projeto Estudo sobre Terras Indígenas, 

coordenado pelo Dr. João Pacheco de Oliveira Filho (Museu Na 

cional - UFRJ) . 

As mestrandas Angela Maria de Souza Torresan e Mér 

eia Rejane Rangel Batista realizaram, durante o mês de jane~ 

rode 1989, um levantamento de informações a respeito de qu~ 

tro grupos étnicos do Estado de Pernambuco: Atikum, Kambiwá, 

Truká e Xukuru. Tento em vista uma primeira tentativa de ar 

rumaçao dos dados coletados tanto na cidade de Recife como nas 

duas áreas visitadas (Truká, Xukuru e Atikum) foi realizado 

um relatório de atividades, onde privilegiou-se um recorte cro 

nológico da viagem. No presente relatório se tentará operar 

uma abordagem mais sistemática das questões percebidas no an 

terior. Quando consideramos pertinentes fizemos uso de al 

guns referenciais teóricos apontados no curso Grupos Étnicos 

e Estado Nação ministrado pelos professores Antonio Carlos de 

Souza Lima e João Pacheco de Oliveira Filho durante o segundo 

semestre de 1988. 

Ressalva-se que o desenvolvi~ento deste relatório 

se constitui numa etapa inicial do trabalho de pesquisa onde 

se pretende estudar detalhadamente os grupos Xukuru e Truká, 

devendo se desdobrar através de um levantamento mais acurado 

nos arquivos arrolados no relatório anterior e em outros ain 

da não identificados. Como também num aprofundamento da bi 

bliografia regional e etnográfica referente aos dois grupos em 
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pauta e principalmente como desenvolvimento de uma.próxima ida 

a campo. 

Uma parte do material levantado não foi ainda siste 

maticamente trabalhado devido a diversos problemas, entre e 

les, lacunas de informações e o tipo de questão que se privi 

legiou nesse primeiro momento. 
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1. NOSSA ENTRADA NO GRUPO 

Quando chegamos a Recife nosso roteiro de trabalho 

encontrava-se na dependência de algumas variáveis. O levanta 

mento de informações realizado ainda no Rio de Janeiro, con 

sistiu basicamente nas informações já levantadas pela equipe 

do PETI, e em um levantamento adicional executado por Angela 

Torresan junto aos arquivos do Museu do índio. Concretamente 

o que se obteve foi bem pouco, condicionado ainda à não atua 

lização destas informações. 

A9Ós duas semanas, através da apresentação estabele 

cida com o CIMI de Recife se faz possível a ida até à - are a 
Xucuru, porém, quanto às outras três (Karnbiwá, Atikum e Tru 

ká) fazia-se necessário outras entradas, pois o CIMI não tem 

nenhum trabalho desenvolvido nessas áreas. 

Já tinhamas tentado estabelecer um contato junto aos 

departamentos de Antropologia e Sociologia da Universidade Fe 

deral de Pernambuco, porém, a época não se revelou a mais ade 

quada, pois quase todos os professores estavam ainda no perio 

do de férias, relativo aos feriados de Natal e Ano Novo. 

Corno decorrência de alguns contatos pessoais, fica 

mos sabendo da existência de um núcleo de estudos indígenas 

chamado NEI, que está vinculado à UFPE e retornamos ao Campus, 

na esperança de contatos mais frutíferos. Pois foi o que se 

Geu, não através do NEI, que aparentemente estava de férias 

coletivas, mas sim junto ao Mestrado de História, que é vin 

culado ao Curso de Arqueologia. Nos foi dado saber da exis 

tência de um projeto de pesquisa que tem por objeto de estudo 
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a área do vale do rio são Francisco, estando naquele momento 

com a participação de um mestrando que tinha começado a fazer 

a identificação de sítios arqueológicos, inclusive na ilha de 

Assunção. Travamos contato com o aludido mestrando Walter 

Goldmeyer, que nos relatou o trabalho desenvolvido e falou a 

respeito àos Truká e que estaria voltando à cidade de Cabrobó 

dali a poucos dias. Perguntou-nos por que não aproveitávamos 

para acompanhá-lo, pois certamente seria agradável contar com 

uma "equipe" temporária em campo. Após algumas consultas, i!!_ 

clusive com uma conversa nossa junto à professora Gabriela 

Martin, responsável pelo projeto e também pelo Mestrado, deci 

dimos aproveitar tal oportunidade. 

Para tentar deixar o mais claro possível corro se deu 

a nossa entrada no grupo, faz-se necessário esclarecer alguns 

pontos, aparentemente distantes do nosso principal objetivo. 

Um deles é o projeto do w. Goldmeyer: a busca de sítios ar 

queológicos tem por meta o esclarecimento da antigüidade da 

ocupação da área do rio são Francisco, tentando-se descobrir 

os vestígios de populações, para fazer,se possiveJJuma corre 

lação entre o passado e o presente. Para se realizar tal tra 

balho, um arqueólogo deve estabelecer contato com os habitan 

tes, pois através dele se faz possível, muitas vezes, identi 

ficar locais para futuras escavaçoes. E efetivamente os habi 

tantes da ilha de Assunção fizeram várias sugestões valiosas 

ao trabalho de í•T. Goldmeyer. O gue nos interessa frisar aqui, 

é que entramos na ilha ao lado de um pesquisador que já era 

conhecido e de uma forma bastante interessante os moradores 

fizeram uma linha de continuidade entre o seu e o nosso tra 
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balho, conseguindo juntar e separar, via semelhanças e dife 

renças. 

A nossa entrada/inserção junto ao grupo foi feita 

sem qualquer intermediação/vinculação à FUNAI ou CIMI. O que 

revelou-se importante, em termos de desdobramentos, pois no 

caso do CIMI toda a região que inclui os grupos Truká, Atikum 

e Kambiwá está fora da influência desse Conselho. Além do que, 

segundo relato do missionário tdson, o Bispo de Cabrobó por 

pertencer à linha conservadora da Igreja, conseguiu impedir 

a entrada, ou melhor, o estabelecimento de dois missionários, 

junto à ilha de Assunção. 

Quanto à FUNAI, o que podemos dizer, é que foi ex 

tremamente afortunado o fato, não só, de termos feito o pri 

meiro contato com áreas levadas pelo w. Goldneyer, corro também, 

termos disposto de uma independência quanto à política da 

FUNAI. Pois, logo ao fim da nossa prineira conversa com um 

morador Truká da ilha de Assunção, percebemos que a situação 

interna do grupo revelava algumas tensões provocadas, direta 

mente, por açoes tomadas pela 3? SUER e também pelo chefe do 

Posto Indígena Truká (PIT). 

Antes de entrar nos comentários mais especificos,va 

le a pena ressaltar que tudo o que nós estamos escrevendo,não 

passa de uma primeira tentativa de refletir a resoeito da cur 

ta viagem feita a Pernambuco. Nossa permanência junto aos 

Truk~ foi de 6 (seis) dias, sendo que n;o dorniLlos na ilha, 

mas sim num hotel no centro de Cabrobó. O nosso trabalho con 

sistiu nesses 6 dias em estabelecer contatos com o maior núme 

ro possível de moradores Truká, e para isso fomos todos esses 
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õias, com exceçao de um, ao amanhecer para a ilha, retornando 

apenas ao anoitecer. No sábado ficamos na cidade porque era 

o dia da feira, ocasião em que muitos ilhéus vêm até a cidad~ 

E entre o terceiro e o quinto dia, reservamos o qua~ 

to dia oara uma rápida viagem ao grupo Atikum, que se locali 

za no municíoio de Floresta. No entanto, no decorrer desse 

trabalho veremos que tal incursão não foi urna interrupção no 

contato com os Truká, pois contamos com a sua colaboração e 

foi um tema de conversa entre nós, tanto antes corno depois. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS RELATIVAS À ILHA 

DE ASSUNÇÃO 

A área Truká fica a 18 km de Cabrobó, 558 km de Re 

cife e 411 km de Garanhuns. Estão localizados na ilha de As 

sunçao, no rio são Francisco, na cidade de Cabrobó. A 

tem 6.000 hectares. 

A principal atividade econômica entre os Truká é a 

agricultura. Dois produtos têm destaque por causa da facili 

ilha 

dade na comercialização e também por causa dos preços obtidos 

em passado recente: são eles o arroz e a cebola. Fazem tam 

bém outros cultivas, que podem ser sucessivos ou correlatos, 

como o tomate, o feijão (diferentes tipos), diversos temperos, 

o milho. 

A agricultura que é ~raticada conta co~ uma mecani 

zaçao bastante incipiente, pois fazem uso de trator (alugado 

por hora) para o preparo do terreno. Todos as outras etapas, 

como preparar as mudas (tanto de cebola como de arroz), trans 
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plantar as mudas para o local definitivo, manutenção e colhei 

ta são executadas manualmente. 

Uma parte dos bens necessários para a manutenção do 

grupo é obtida no mercado, enquanto o resto pode ser obtido 

no roçado familiar. O acesso a um montante em dinheiro se re 

vela imprescindível então. Para outros moradores da ilha faz 

-se necessária uma dedicaçãoEKclusiva ao mercado de trabalho, 

encontrando-se assim urna dependência absoluta da economia mo 

netária para a sua sobrevivência. 

3. ALGUMAS QUESTÕES DESTACADAS 

A situação interna do grupo nesse momento é de gran 

de diferenciação interna, pois pode-se encontrar famílias em 

situações muito distintas, pode-se dizer quase diametralmente 

opostas. Tivemos oportunidade de conversar com diferentes fa 

mílias, que de alguQa forma tornaram claro o que se apontou~ 

cima. A grosso modo poderíamos afirmar que os Truká se dife 

renciam entre os que conseguiram pelo menos um lote (1/2 ha) 

via FUNAI e aqueles que o estão esperando até hoje. Mesmo en 

tre aqueles que conseguiram o seu lote, outra diferenciação 

se faz presente quanto a sua localização. 

Para compreender a atuai situação, faz-se necessa 

rio um rápido recuo histórico. A po?ulação regional foi in 

fluenciada pelo ciclo de gado na época do Brasil Colonial. A 

aldeia de Assunção foi fundada, provavelmente, em 1722 por 

missionários católicos. Parece que a Aldeia de Assunção foi 

ingenuamente doada à Matriz de Cabrobó pelos Índios. A situa 
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ção legal dessa terra é bem complicada, pois num relatório so 

bre os aldeamentos indígenas na Província de Pernambuco, ela 

borado por uma Comissão nomeada pelo Governo Provincial e p~ 

blicado no Diário de Pernambuco de quatro de abril de mil oi 

tocentos e setenta e três (04/04/1873), constata-se que as 

terras da aldeia foram usurpadas, pois não se tinha nenhuma 

prova de que eram patrimônio da Matriz, porém os juízes de Ca 

brobÓ insistiam nesse fato (1872). A aldeia foi extinta em 

1879, ~elo governo, assim como todas as outras e seus sobrevi 

ventes passaram a viver em bando. Em 1920, o Bispo de Pes 

queira se intitulando dono, vendeu a ilha de Assunção ao Te 

nente Coronel João Parente de sã. Segundo informações colhi 

das na FUNAI, o SPI em 1950 promoveu uma ação de Nulidade de 

Venda, cumulativa com a de Reivindicação das terras da ilha 

de Assunção. Hoje o processo tramita no Tribunal de Recursos 

Federal (TRF) , com recurso chamado "Ernbaz qo de Declaração'' mo 

vido pela União Fe<leral. 

Segundo a mesma fonte, na década de 60 e 70 exis 

tiam vários médios e pequenos lavradores e várias propried~ 

des além de uma gleba do governo do Estado (adquirida em 1962 

de 1.219 ha) com vistas à implantação de um programa de colo 

nizaçao sob responsabilidade da Companhia de Revenda e Colo 

nização (CRC), que incluíam os Índios como elementos partici 

pantes do programa. Em 1965 a CRC teve que deixar a ilha e 

algumas casas construidas ?ara os r.olonos foram ocupadas pe 

los Truká. A partir dai e até o final da década de 70, 350 

dos 1.219 ha do governo do Estado eram ocupados por um órgão 

da secretaria de Agricultura intitulado DPV (Departamento de 
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Produção Vegetal) que passou a se chamar [X)Steriormente SEMEMPE 

(Companhia de Sementes e Mudas de Pernambuco), que produz se 

mentes e mudas selecionadas. Existia nessas terras públicas 

11posseiros civilizados" e os Truká, que ao contrário dos ori ~ - 
meiros, tinham relações hostis com a SEMEI-ll'E. 

Em 1976 a FUNAI, em cumprimento à determinação emi 

tida pela Portaria n9 876/P de 21/10/76 constituiu um subgr~ 

pode trabalho 11Iv11,a fim de proceder ao levantamento e defi 

nição da área que constitui o atual 11habitat" dos remanescen 

tes indígenas Truká, localizados na ilha de Assunção. Segundo 

o relatório elaborado por este subgrupo permaneceu em área 

durante cinco (05) dias, tendo sido recenseado um total de 73 

famílias, com 418 pessoas. A equipe conseguiu contactar os 

Truká que estavam nesse momento, em sua maioria, vivendo fora 

da ilha de Assunção. Um dos moradores mais antigos, o sr. An 

tonio Cirilo dos Santos, com mais ou menos 70 anos residindo 

numa ilhota próxima, chamada ilha da Onça (9 ha) foi reconhe 

cido pela equipe como um líder Truká, juntamente com o sr. Deo 

dato José dos Santos e o sr. Paulo Crescêncio dos Santos, cha 

mado de Mestre Paulo, sendo este um não-Truká. 

A grande maioria dessas 73 famílias estava vivendo 

e/ou trabalhando fora da ilha de Assunção, como decorrência 

das proibições estabelecidas pela SEMEMPE. Segundo os rela 

tos <los Truká, com quem tivemos oportunidade de conversar, a 

Companhia não permitia a utilização de suas terras para qual 

quer cultivo agrícola que não fosse os estabelecidos pela sua 

direção. O objetivo da SEMEMPE era o de se produzir mudas e 

sementes selecionadas não cabendo aí nada parecido com as 11ro 
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ças11; termo utilizado pelos Truká para designar seus cultives 

agrícolas. A solução adotada implicou num certo grau de dis 

persão dentro desse grupo, 9ois as terras disponíveis para~ 

gricultura, restringia-se a algumas 9equenas ilhas, como a da 

Onça, Favela, Tatu, das Cobras, Camaleão, Faveleiros, que se 

gundo o levantamento realizado por tal equipe, pertenceriam à 

Marinha Brasileira e à Prefeitura de Cabrobó. 

As terras da ilha da Onça, pertencentes à Prefeitura 

do Município de Cabrobó, eram arrendadas a sete familias Tru 

ká e na ilha Favela os Truká trabalhavam como meeiros, em 

parceria com não-Truká. 

A visita da equipe da FUNAI em 1976, segundo o rel~ 

tório redundou em entendimentos junto à direção da SEMEMPE e 

a conquista de 350 ha dentro da ilha, o que terminou se desdo 

brando numa ocupação de fato de 502 ha em 1986. Esta é uma 

informação que não se confirma junto aos informantes Truká. 

Com a distribuição de lotes para parte dos moradores Truká, a 

FUNAI adquiriu eletro-bombas para 9uxar água do rio são Fran 

cisco para molhar as roças dos Truká. 

la, embora recentemente (1983) ao saber 

A energia é paga por~ 

que alguns ilhéus 

não-Truká estavam também fazendo uso das eletro-bombas e/ou 

da energia puxada dos transformadores, tenha se recusado a pa 

gar a conta. O resultado foi o corte de energia efetuado p~ 

la CELPE (Companhia de Energia Elétrica de Pernambuco) alega~ 

do o nao pagamento por parte da FUNAI. Os indios orotestaram 

e terminaram fazendo a religação por conta própria. O proble 

ma permanecia por ocasião da nossa visita. 

Aqui cabe uma ressalva quanto às fontes que estamos 
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utilizando. Contamos basicamente com entrevistas feitas no 

decorrer dessa nossa visita; tais entrevistas, gravadas na sua 

maioria, são de duração e profundidade variadas [total de 9 

hs de gravação], alguns documentos recolhidos junto à FUNAI, 

tanto em Recife como no Rio de Janeiro, boletim do CIMI e um 

trabalho de Hohenthal. 

Identificaremos sempre sobre qual fonte estamos nos 

apoiando, pois depenuendo da origem nos defrontamos com histó 

rias singularmente diferentes e contraditórias. O que o alu 

dido relatório da FUNAI coloca como tendo sido resolvido em 

1976, a partir da sua intervenção, é contado de outra 

pelos Truká. A luta para a "expulsão da Sementeira11 

forma 

(expre~ 

são utilizada por eles) foi bastante longa, entrando pela dé 

cada de 80, 11só teve um desfecho favorável porque os Truká lu 

taram".. Na documentação obtida junto à FUNAI, tal aspecto é 

minimizado ou ignorado. 

O que podemos perceber é que de 1976 a 1989 ocorrem 

mudanças significativas na situação dos Truká, pois agora uma 

parte deles pode voltar a viver e trabalhar na ilha de Assun 

ção, que é o lugar reconhecido oor eles como sendo deles des 

de 110 início dos tempos". 

No entanto tal mudança significou a constituição de 

um quadro extremamente complexo e, talvez, impeditivo da con 

tinuidade do grupo enquanto uma unidade com uma organização 

interna, sistema de valores e identidade, capaz de suoerar si 

tuação adversa, como foi a expulsão de muitos deles da ilha 

por parte da SEMEMPE. Tal perspectiva liga-se à forma utili 

zada pela FUNAI para resolver o problema da terra entre os 
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Truká. Ela se realizou pela distribuição de lotes que depeg 

dendo da fonte de informação revela importantes discrepâncias. 

Segundo alguns informantes, como por exemplo o atual cacique, 

a FUNAI distribuiu menos de um lote para algumas familias, a 

lém do que algumas delas obtiveram mais de um lote e outras 

estarem aguardando até hoje. 

Tudo isso vem se somar a uma reflexão necessária 

da estratégia adotada pela FUNAI de fazer urna distribuição da 

terra que leva à fragmentação, à diferenciação e, finalmente, 

à dispersão. Muitos, segundo os relatos ouvidos, diante da 

nao obtenção de terra para o trabalho ou de terra não utilizá 

vel àe acordo com a tecnologia disponível, terminaram se reti 

ran6o da ilha e do município. 

No relatório de 1976 realizado pela subequipe da 

FUNAI, faz-se urna afirmação que esclarece não só os passos~ 

dotados como também a proposição: o desejo é de inserir o gru 

po na sociedade abrangente, retirando toda e qualquer tutela. 

É o que se pode depreender da passagem citada: 

li doados os 500 hectares pelo Governo do Es 

tado de Pernambuco, venha a ser estudado pela FUNAI, 

a possibilidade em ser concedida ã comunidade Trukâ 

as condições de vida e de trabalho que lhe permitia 

a perda do regime tutelar, uma vez que os remanes 

centes daquela comunidade podem ser considerados irr 

tegrados ã sociedade nacional envolvente, quer pela 

assimilação dos hábitos desta sociedade, quer pelo 

exercício dos direitos civis de que são portadores 

(muitos, inclusive, aposentados pelo FUNRURAL), com 

partilhando dos mesmos problemas e dificuldades dos 

caboclos da região;" (p. 09 do Relatório •.. , grifos 

nossos). 
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Tal situação implicou no decorrer do seu desenvolvi 

men to numa aparente produção de facções, que anterio:rmente não 

se faziam presentes entre os Truká. Esta é uma sugestão a ser 

esclarecida na continuação do trabalho de campo. 

Quando do nosso contato, foi-nos dito que o chefe 

do Posto Indígena Truká (PIT) teria "induzido" a comunidade a 

realizar uma eleição para os cargos de cacique e pajé, que vi 

nham sendo ocupados até então pelo sr. Deodato José dos San 

tos e seu filho Manoel dos Santos. :t: interessante pensar o 

porque de tal ação, pois no relatório atinente à primeira vi 

sita feita à ilha em 1976, os encarregados da FUNAI realiza 

raro no tlia 02/11/76 uma reunião com os líderes do grupo Truká, 

sendo convidados os srs. Antonio Cirilo dos Santos, Paulo Cre~ 

cêncio dos Santos e Deodato José dos Santos. Os dois primei 

ros já falecidos quando da nossa visita e este último "gozan 

do da mais perfeita saúde11• Quer nos parecer que tal ocorri 

do espelha o efeito, já conhecido e comentado ~or diversos 

profissionais envolvidos com a problemática indígena, da en 

trada da FUNAI em área indígena, encontrar-se correlacionada 

com um efeito que se pode chamar de "produção de facções". 

Nenhum informante colocou em dúvida a titulação do 

atual cacique, embora todos tenham reconhecido que a iniciati 

va partiu do chefe do PIT. De forma quase incidental ficamos 

sabendo que o sr. Deodato é um não-Truká, nascido na Bahia e 

rasado com a sobrinha do antigo Capitão da aldeia Truká. Não 

parece ter sido o fator decisivo para a sua retirada do cargo 

e nem ser um elemento significativo em termos de atribuição 

de identidade étnica. Segundo as informações da facção que 
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apóia o atual cacique, a eleição terminou sendo gerada pelo 

descontentamento que grassava dentro do grupo, por causa da 

forma como se fez a Qistribuição da terra, isto é, da identi 

dade. Porque foram dois elementos do mesmo processo, que i~ 

plicou no estabelecimento de uma identidade étnica~ "ser 

Truká" que significou o acesso à terra dentro da ilha de 

Assunção. A FUNAI, representada nos integrantes da subequip~ 

condicionou a resolução das questões colocadas por uma pop~ 

lação, isto é, o direito de viver e trabalhar numa terra que 

era considerada como pertencente a eles desde um oassado ime 

marial, ao reconhecimento e comprovação de serem 11remanescen 

tes Truká" (expressão usada nos documentos da FUNAI). 

Logo no primeiro contato fomos inteiradas da 

tência de uma divisão interna aos moradores da ilha da 

ção, que implica em lealdades que foram explicitamente 

das no arranjo eleitoral produzido pelo chefe do PIT. 

exis 

Assun 

romp.!_ 

Tal di 

ferenciação revelou-se bem mais complexificada a partir do mo 

menta em que fomos entrando em contato com elementos de ou 

tros circuitos, isto é, que fazem parte do mesmo sistema so 

cial, só que alocaàos em subsistemas diferenciados em termos 

de lealdade. A lealdade não opera como algo fundado em valo 

res abstratos, pois se articula em termos de como se deu a 

distribuição do direito de se ficar e viver na ilha, tendo-se 

acesso à terra. O que ocorreu na definição de quem era ou 

nao Truká. 

O nosso primeiro informante, Joaquim José da Silva, 

nos deu o seguinte depoimento, que começou a delinear um mapa 

das relações sociais constitutivas da comunidade Truká: 
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"A FUNAI se instalou ha. mais ou menos uns 01. 

to ano s a t r â s , d e 19 8 O p ar a 1 9 8 1 . N e s s a é p o e a o Deo 

dato era o chefe, ele ê o mais vêio e pode contar 

essa história direito. Pois foi ele que andou por 

todo os canto com os horne lutando, foi ele e o Pajé 

Manoel. Agora tiraram ele do cargo e assumiu um e~ 

chaceiro. Foi devido a uma eleição que o pessoal 

f e z j u n to com o eh e f e d a q u i d a F UNA IA • 11 
( S e u J o a 

quim, 75 anos, morador do Posto/Bomba 1) 

O seu Joaquim se mostra completamente fiel ao papel 

de Deodato, ao seu "passado de lutas". O que pode-se resumir 

numa lealdade. Na época do trabalho da subequipe (1976) ele 

estava vivendo fora da ilha, trabalhando numa fazenda, como 

empregado. O que aconteceu, aparentemente, foi uma lembrança 

providencial de Deodato, pois no final do trabalho de reconhe 

cimento (identificação/delimitação) e distribuição dos lotes, 

seu Joaquim ficou com 30 ha, para ele e três filhos homens e 

casados. 

Vamos destacar alguns trechos das entrevistas fei 

tas, onde é possível perceber como se percebeu tal exigência 

e os seus desdobramentos. t interessante destacar que esses 

quatro trechos apontam para situações distintas no momento 

presente, de forma que, são duplamente significativos pois e~ 

tão todos falando dum mesmo processo~ chegada da subequipe 

da FUNAI ~ embora tal coisa tenha tido desdobramentos dife 

rentes dentro do mesmo grupo. O que nos leva a pensar o por 

que de tal desdobramento. Podemos apontar algumas pistas que 

funcionarão como elementos para futura investigação. Um deles 

é a especificidade da atuação da FUNAI enquanto uma agência 
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governamental, encarregada de atualizar a política oficial do 

Estado. Até que ponto a diferenciação interna percebida en 

tre os Truká não resultou da presença da FUNAI? t claro que 

nao podemos afirmar que até 1976 os Truká fomavam uma comuni 

dade homogênea, embora possamos apontar o fato que nenhum in 

formante tenha destacado qualquer elemento nesse sentido. O 

que podemos destacar como elemento crucial para a compreensao 

do processo de diferenciação interna é integrante deste momen 

to privilegiado. Vamos passar aos trechos das entrevistas e 

no decorrer do relatório retornaremos a tais pontos: 

"Quando veio a f un a i a , o major, fazer o levan 

tamento dos filhos naturais da terra ... '' 

nio, morador do Rio Pequeno) 

(Seu Anta 

"O Dr. Jurandir mandou entao reconhecer esse 

povo no dia 30 de outubro de 1976. Eles se foram 

e quando veio o dia, chegaram na aldeia a fotógrafa 

(antropóloga) Diana, o Major Manoel e o Major AlÍ 

pio e o motorista. Eles reconheceram 73 famílias 

espalhada entre a ilha e outros lugar na redondezas. 

D. Diana afirmou que reconheceria a indianidade do 

povo, mas que isso ia adernara um pouco, uns quatro 

ano. " (Seu Deodato José dos Santos, morador do Pos 

to) . 

"Margarida dos Santo, hã 55 ano nascida e cria 

da na ilha, muito sofredora, mãe de 12 filho, vive 

sô de trabalhá pra quem tem a boa situação. Nunca 

teve direito a uma ârea de terra pela fun~ia. SÕ 

teve direito de vivê nas caatinga, nos meio dos pau. 

( ••• ) A funaia não nos protege, os meu antepassado 



22 

ê que garantiram esse direito dos Índio. Sangue P_!:: 

rode Índio não existe mais hoje no Brasil." 

Margarida dos Santos, 55 anos, do Gavião) 

(Dona 

11NÕs - e.asados, junto hâ nao somo a gente vive 

quase 20 ano, embora nos dois somos solteiro. Eu 

Índio, - defender nao quero me passar por so quero o 

direito das minhas duas filhas da - delas. o e mae 

Deodato ficou falando que eu não podia mais ficar a 

qui e eu fui falar com Dona Diana e ela me disse 

que eu podia deixar minha ficha c.om ela, que ela ia 

c.olocâ separado, sem o Deodato vê, porque senão ele 

nao 1.a deixâ. Por isso eu achei certo se c.olocâ ou 

tro cacique, porque nem Índio ele ê e as pessoas fa 

1am muito das maldade que ele fez. Dizem atê que 

ele fie.ava com as coisa que eram para ser repartid~ 

Eu achei muito errado o que ele fez, de perseguir as 

pessoas, se não fosse pela moça [D. Diana] minhas fi 

lhas tinham ficado sem nada." (Seu Dermindo, mora 

dor da Sede). 

Tais depoimentos, ao mesmo tempo que frisam a forma 

de operar da agência governamental quando se defronta com uma 

reivindicação de terras baseada em uso/posse imernoriaL, se 

prestam para urna primeira análise das diferentes posições cons 

tutivas da comunidade Truká. Vamos proceder por partes: qua~ 

do nos referimos à atuação da FUNAI nos baseamos nos relatos 

ouvidos na própria ilha. Tivemos acesso também ao relatório 

da sube~uipe, que foi utilizado nas páginas anteriores. Par 

tindo de tais elementos tentaremos reconstruir urna síntese 

dos acontecimentos passados. 

Em 1976 chegou urna subequipe da FUNAI e realizou um 



23 

levantamento do número de famílias que se poderia identificar 

como remanescentes Truká. Passados quatro anos uma nova equ_!. 

pe retornou à ilha para refazer (atualizar) tal levantamento. 

Expressivamente os três depoimentos de homens resgatam, de 

forma diferenciada, tal momento. Nossos três informantes têm 

acesso a terras na ilha. Em contrapartida, a mulher fala 1, 

não do levantamento, mas sim do direito conseguido pelos seus 

antepassados e que não se realiza no seu caso, na sua vida, 

questionando a FUNAI por tão flagrante injustiça. Ela nao co 

loca o problema como sendo fruto de erros cometidos num deter 

minado momento do processo desenvolvido pela FUNAI. o que§_ 

tionamento passa pela pergunta subentendida do critério adota 

do que a colocou junto com os seus, na posição de não possui 

dora de terra para o trabalho, obrigando-os ao alu~uel da for 

ça de trabalho, como diaristas. 

Dois depoimentos ganham relevo para o entendimento 

de como a entrada da FUNAI pode ter serviào não só para atua 

lizar diferenças internas já existentes no grupo, como também 

pode ter engendrado o aparecimento de outros, de forma que, 

pensar a constituição e o funcionamento do grupo, ~ e pensar 

necessariamente a FUNAI. t nesse sentido que estamos pensa~ 

do uma possível produção de facções, nos baseando nas conver 

sas mantidas com o seu Deodato e seu Dermindo, e se houve re 

serva com relação à nossa presença, tal não passou por qual 

1 Dona Margarida nao é viúva, vive com o marido, ambos sendo 
Trukâ. No seu discurso os dois trabalham. Então porque e 
la ê acionada para falar? 
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quer desconfiança de passiveis relações nossas com a FUNAI, 

muito pelo contrário. Os dois criticaram não só a atuação do 

Órgão, em termos gerais, como também em situações concretas. 

Certamente nos vimos envolvidos no desejo acentuadamente man! 

festa de darmos apoio ao que era dito, concordando com as ava 

liações feitas. 

Com relação ao seu Deodato, ex-cacique, fomos leva 

dos até sua residência por um amigo, o seu Joaquim, que ao nos 

apresentar deixou explícita uma vinculação acadêmica, isto é, 

a curiosidade "natural11 de pessoas que estudam os costumes 

dos 11caboclos11.2 Outro ponto que nos parece significativo 
~ e 

uma presença constantemente resgatada, não só pelo seu Deoda 

to, como também por outros informantes, a de Dona Diana. O fa 

to de sermos mulheres, curiosas e vinculadas a uma prática 

percebida pelo grupo como positiva~ estudos levou a uma 

certa extensão em termos de referência. ~ interessante notar 

que a Diana, uma antropóloga participante da subequipe da 

FUNAI que visitou a ilha em 1976, não é vinculada ao órgão, 

na memória do grupo,e aparece como fotógrafa (atividade que 

o grupo simplesmente adora) que após sua vinda, onde foi 

simpática e conversou com todos os p~esentes, o grupo viu um 

resultado positivo. O que estamos apontando é a presença de 

uma figura que não só não foi esquecida, como nunca é vincula 

da a nenhum problema, pelo contrário, pois ela é tão citada 

2 Caboclo ê um termo utilizado por diferentes agentes como for 
ma de identificar Índios que estão em contato com a socieda 
de nacional. E utilizado também como auto-identificação. - 
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como o 11capitão Rondon". Rondon não surge como o responsável 

pelo SPI, e sim como um amigo dos Índios, disposto sempre a 

resolver os. desmandos do grupo. Embora Rondon nunca tenha vi 

sitado a aldeia Truká ele é homenageado numa das canções do 

Toré, onde o saúdam como o grande capitão. 

O seu Deodato demonstrou durante nossa longa conver 

sa (quase 3 horas) uma grande preocupação em marcar sua impo! 

tância no processo de luta vicenciado pelos Truká desde 1976 

e de corno considera ilegítima a eleição realizada pela FUNAI 

para escolha de um (novo) cacique. Ele ocupou tal cargo até 

1988, e não desejou explicitar de que forma se tornou caciqu~ 

No boletim do CIMI ano 9 n9 63 abril 1980 caderno 3 que rela 

ta a XIII Assemblé~a Indígena que se realizou na ilha de São 

Pedro (Sergipe), área reivindicada pelos Xocó, nos dias 11, 

12, 13 e 14 de outubro de 1979, ao qual só tivemos acesso a 

pos nossa visita à ilha, o seu Deodato explicita alguns po~ 

tos obscuros para nós e relata o processo de luta levado por 

ele e a comunidade contra os "Lnvaso res 11 da ilha. Ele ·fala a 

penas em quatro momentos, no início da reunião e na final dela. 

Faremos uma transcrição: 

11(16) Deodato Josê dos Santos (Trukã): 

Meus irmãos, eu não sou Índio. TÔ no lugar de 

um capitão que faleceu hã muitos anos. Sou casado 

com a sobrinha dele. Nós lâ vivemos um grande s~ 

frimento: há 40 anos que nós vive lutando pelo di 

reito de nossas terras, mas até hoje nada 

mos. Somente fomos enganados. Hoje eles 

consegui:_ 

(os bran 
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cos) falam que vao fazer tudo de bom, mas .9.uando 
passa um mes e se a gente fazer uma roça ou outros 

fazem rocinha nos espigão da ilha, os fazendeiros 

botam o gado dentro pra comer nossa lavoura. Isso 

nõs tamos sofrendo há muito tempo. Já fomos ao RJ. 

Lâ veio apoio, mas nada que alevantasse a aldeia, 

porque não temo direito na ârea toda da ilha. são 5 

légua de ilha. Uns advogado muito sabido disseram 

ao capitaÕ falecido Ancilon Ciriato: 'AÍ vai uma C.Om 

panhia fazer um acordo com tu. Mas tu nao queira 

nao, porque eles querem dar metade da ilha e a ilha 

toda ê de vocês.' Passou um dia, chegou um Diretor 

que veio fazer o presente da ilha. Agora queria dar 

uma parte da ilha, a terça parte. Mas o Capitão An 

cilon respondeu: 1Pelo direito a ilha toda ê nossa! 

O Diretor foi-se embora. E quando o capitão morreu, 

veio o sofrimento. Eu trabalhava escondido com mi 

nha cabocla. Depois eu fui a Brasília e contei o 

sofrimento. Contei pra FUNAI. E eles vieram no dia 

que marcaram. Fizeram uma grande reuniÕa. Mandaram 

fazer choupana. Quando eles saíram, os fazendeiros 

estavam tudo de olho~ Depois, a Companhia voltou. 

Mandamo telegrama e cartas pra FUNAI, fui ã Deleg~ 

eia da FUNAI em Recife. O delegado prometeu de ir 

no outro mes e isso 'foi no ano passado e atê hoje 

nao apareceu. Eu estou escaldado de promessa. , No 

outro dia, apareceu um rapaz e perguntou se estava 

tudo bem. Eu disse que tava tudo mal. E andei com 

ele pro campo, pro cemitério, pra igreja, pra tudo 

lado, mostrando a nossa situação. Depois reuni a 

caboclada e mostramo para ele a nossa dança. Agora 

eu vou esperar pela esperança dada pelos senhores 

bispos deles me ajudarem e todos vocês pra nosso so 

frimento. Agora eu peço licença pra aquele rapaz 

(Truká) contar a histõria dele, que ê bem pequinina. 

Se passou-se na roça dele. Depois de tudo plantado, 

veio a Companhia, a DPV (Departamento de Produção 
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Vegetal) que estâ montada numa parte de nossas ter 

rase de outra parte os particulares, os fazendei 

ros, que têm bons carros na cidade, boas fazendas de 

gado e carro de cereais pra rodar para São Paulo e 

para todo canto e que estão apossados nas nossas teE 

ras. Esse povo e que vive nos matando, sufocando 

nossas resistências, deixando nõs fracassado.Eu qu~ 

roa ajuda de todos os irmãos pra ajudar neste pon 

to. Tanto eu ajudo vocês em tudo que e parte, mas 

tambem preciso da ajuda de todos na paz de Deus. 

(17) Miguel João (Trukâ) 

Somos Índios da ilha de Assunção e estamos aqui 

na presença dos Índios XokÕ. Nossa aldeia tâ muito 

fraca, devido ãs conseqüência dos grandes. Esse a 

no foi um ano de muito apelo. Tentamos fazer uma 

roça dentro da ârea. Depois da planta criada, eles 

vieram tudo armado, um cabo de homens, soldados. AÍ 

araram nossas plantas. Cortaram a roça e ficou ne~ 

se sofrimento. Sou pai de 11 filhos e fiquei deven 

do dinheiro pro banco e pra particulares. 

olha prâ nôs tudo e tenho esperança. 

Mas Deus 

(18) Manoel Deodato dos Santos (Trukâ): 

Um bom dia a todos. Eu estou aqui pra contar 

meu sofrimento. Assim que entrou os civilizado lâ 
e tornaram conta da ârea do rio Pequeno aconteceu as 

sim: um dos civilizados me chamou pra trabalhar com 

ele. Me deu uma ãrea pra plantar, uma pequena roça, 

como de fato plantei. Depois ele me chamou pra fa 

zer uma empreitada de uma broca, pra poder crescer 

as roças. E~ mais um colega pegamo a empreitada, 

mas não dava pra fazer no preço que ele queria e 

nos falamo pra ele, Então ele falou pra gente con 

tinuar, que não ia ter prejuízo. Ele ia recompen 
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saro trabalho da gente. Depois que a gente fez o 

serviço que ele queria, ele mandou a gente parar. 

Na hora de pagar, ele não quis recompensar o nosso 

trabalho e nem queria pagar os trabalhadores que nos 

ajudou. Eu tive que vender minha roça pra pagar os 

trabalhadores e atê hoje devo a eles. 

eu quero dizer. Obrigado. 

J;; s ô isso que 

Deodato José (Trukã): 

Meus irmaos, como 

tornar a falá de novo. 

eu jâ falei duas vezes vou 

Quantas pessoa da FUNAI tem 

aqui? Tem duas pessoas, não ê? Hâ seis anos eu 

fui a Brasília. La ele mandou duas pessoas na minha 

casa espiar os Índios. Eles chegaram lâ e apoiaram 

todos os Índios. Eu não sou Índio, mas sou casado 

com uma Índia. TÔ no lugar do capitão, que morreu 

há anos. Então eles chegaram, ofertaram um motor e 

falaram que iam mandar outro. Ate hoje fiquei na 

espera. Não apareceu. Não tem passado conta, vai 

nao vai, acho que agora ê outro presidente, assim vi 

dizer. AÍ foi, deram endereço do Delegado Regional. Então 

eu fui no Delegado. Cheguei lâ, falei com ele. F~ 

mo em tres. Chegamo lâ, passamo dois dias com ele. 

Eu pedi a ele pra vir fazer uma pesquisa na aldeia, 

pra conhecer e nõs queria que ele fosse pra marcar 

no chão. Ele disse: nõs vamos pra ressustiar vocês, 

que nos nao sabe. Eu disse: tâ certo. Acreditar no 

que ve. AÍ estamo esperando desde março. Hoje tô 
com esses dois (aqui da FUNAI) que não conhecia e 

espero uma ajuda pra ir lã da um apoio (no) nosso 

terreno, que os branco tâ acabando com nós la. A 

companhia ta acabando. Se a gente planta alguma coi 

sa, eles solt~ os bichos pra comer. Então, nosso 

mo irmão um do outro, eu nasci pra morrer pelo ou 

tro, 

dio. 

eu tenho uma rima que conta o sofrimento doí~ 

Eu vou contar no Último dia. Agora eu quero 
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que a presidência da FUNAI ajuda. O Brasil, quando 

foi descoberto, encontrou o Índio, o dono da terra, 

porque e que vive sofrendo, passando necessidade? 

Fecha os olhos à queixa do Índio? O Índio não tem 

costume de roubar. Branco nunca erra. Abaixo de 

Deus, a lei pra defender o índio. A enchente arra 

sa tudo quanto tenha, (estamos) passando necessida 

de. Foi, (mandaram) alguma coisa pra eles, mas não 

deu pra nada. Até rico que não precisava foi rece 

ber, segurar tudo. Por isso é que eu digo, quando 

mandam coisa pro Índio, uma aldeia precisa de um 

chefe. Os prefeitos da cidade são contra o Índio. 

Tudo contra Índio, os branco contra o Índio. Che 

guei em Pão de Açúcar, não tinha quem dava notícia 

da reunião e é bem pertinho. Mas Deus deu a luz, 

contei deu de encontrar. Então, meus irmão, eu jã 

muita coisa, jã falei bastante e viva Sr. São Pedro. 

Deodato (Trukâ): 

Eu vim aqui na reunião, não foi em vista. Eu 

vi porque em reunião tem muita gente sabida e eu nun 

cative em reunião. Tem muito que a FUNAI promete, 

tâ com cerca de tempo que a gente andou por lâ na 

FUNAI, Brasília. Mas, eles - dá em nao uma passagem - - pessoal. E daí - mais veio pra ca pro pra ca, nunca 

pessoal, tâ com três anos. Tá sem solução. NÕs tá 
precisando terra demarcada. Por de - nossa causa nos 

nao ter a terra, nos tamo passando fome. Uma parte 

dessas terra tã ocupada por uma companhia DPV, D~ 

partamente do Estado. Outra parte tã ocupada pelo 

civilizado. 

zado come. 

O que a gente planta, o gado do civili 

Então, nós queremo nossa terra. Queremo 

uma igreja, para rezar novena. Queremo um posto i~ 

dÍgena pra nõs ter direito. E queremo também uma 

chave de portaria pra ficâ mais garantido nosso di 

reito nas nossa terra. E só isso que tenho a dizer." 
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No segundo dia da Assembléia foi admitida a preseg 

ça do Coronel Hércio Gomes, chefe da Divisão de Segurança e 

Informação do Ministério do Interior, que se fez 

por dois antropólogos da FUNAI, Delvair Melatti e 

acompanhar 

Sidney Pos 

suelo. Sendo que a última intervenção do seu Deodato se fez 

enquanto uma pergunta dirigida ao Cel Hércio, que tentou res 

pendê-la. 

Não desejamos destacar o ponto, que é a eleição de 

um outro cacique para os Truká. O que nos interessa ressaltar 

e que ao se referir às duas visitas de subequipes da FUNAI, 

seu Deodato destaca a atuação de cada equipe como tendo sido 

objetiva, isto é, chegou a conversar com (todos) os moradore~ 

Não coloca nenhuma vez de que forma se procedeu para identifi 

caros Truká, separando-os dos não-Truká. Como decorrência 

de tal procedimento, visto por Deodato como natural, pode-se 

perceber que não existe espaço para colocar-se a questão da 

identidade.étnica - 11ser Truká" - que se constitui no inte 

rior de um sistema de relações. O "ser Truká" passou neces 

sariamente pela auto-reivindicação dessa identidade, pela re! 

vindicação da comunidade enquanto um grupo étnico e principa! 

mente pelo reconhecimento disso pela equipe da FUNAI. 

Ser reconhecido enquanto Truká, remanescente ou não 

da ºtribo dos Truká", era e é elemento fundamental 

so de reivindicação das terras da ilha de Assunção. 

no proce~ 

Tudo o 

que diz Deodato em nada revela tal problemática, pois a sua 

situação é comum àqueles que detiveram uma mudança na sua in 

serçao no acesso à terra a partir da entrada da FUNAI no pro 

cesso. 
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Faz-se necessário descrever como o grupo representa 

o espaço da ilha de Assunção. Primeiramente pode-se notar. que 

a ilha como um todo não é mais a referência do grupo. O po~ 

to que demarca o espaço sobre o qual se faz uma demanda pela 

demarcação é reconhecido como o da "Bomba L" , que coincide com 

a construção do Posto. O que chama-se de bomba (1, 2 e 3) - e 
efetivamente o lugar onde anteriormente a companhia de Semen 

tes (SEMEMPE) tinha instalado potentes motores que possibili 

tavam a retirada de água do rio são Francisco e o seu uso p~ 

ra irrigação. A saída da SEMEMPE implicou na perda dessas bom 

bas, mas não das instalações elétricas e transformadores que 

possibilitaram o uso de motores menos potentes e individuali 

zados. No entanto, quando o grupo se refere ao espaço terri 

ra nós, enquanto um rascunho bastante impreciso. Sabemos que 

torial faz uso de tais demarcações. Essa é uma questão sobre 

a qual faz-se necessário encetar maiores investigações, pois 

o mapa das representações sociais do espaço só.se configura, p~ 

a FUNAI fez urna demarcação em termos de lotes e que tal pro 

cesso se acha ligado aos espaços identificados nelas bombas. 

De tal forma que seu Deodato, ao se referir à demarcação, co 

locou na Bomba 1, 10 lotes distribuídos, totalizando 70 

Ora, sabemos através de tal informante que a 

n 
ha, 

~ 
na 

~ moran 

l -~. 
FUNAI, 

dis 

na Bomba 2, 22 lotes distribuídos, totalizando 154 ha, 

Bomba 3 nenhum lote distribuído, embora existam Índios 

do e esperando a liberação por parte da FUNAI. 

na açao promovida em 1984 de identificação e delimitação 

tribuiu 32 lotes, num total de 22·4 ha, sendo que o critério ~ 

dotado foi de um lote para cada família, constituindo-se cada 
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lote de 7, O ha. Aqui surge uma discrepância quando cruzamos, 

não só com outros informantes, como também com o "Quadro de 

Acompanhamento das Áreas Indígenas, Área Indígena .Nossa Senho 

ra de Assunção, data da revisão: 14/04/88". Pois o que se 

pode ler em tal documento cria uma falha na totalização de ter 

ras identificadas, demarcadas e distribuídas. são 116 ha que 

nenhum informante Truká conseguiu apontar. Faremos a trans 

crição da ficha, ressalvando que os grifos sao nossos: 

11Resumo: As referências aos Trukâ remontam ao 

sêculo XVII, sempre localizados na região meridio 

nal do São Francisco, ârea de intenso trânsito (ci 

elo do gado) e povoamento. O aldeamento da Ilha de 

Assunção foi estabelecido na primeira metade do se 

culo XVIII. Os terrenos dessa aldeia foram compl~ 

tamente usurpados. Um juiz de Capellas, a pretexto 

de que os terrenos da aldeia eram patrimônio da M~ 

triz, arrendou em praça a Ilha por nove anos e ve~ 

deu o gado. Ao findar o ano de 1872, o Juiz Munici 

pal de CabrobÕ colocou em hasta pública, não soas 

pequenas ilhas da aldeia em que plantavam os Índios 

como a parte em que está colocada a própria aldeia 

hâ 150. A extinção da aldeia deu-se a 21.02.1879, 

destribalizando os Índios. Mas o esbulho contra o 

Trukâ não parou aí, em 1920 o Bispo de Pesqueira se 

intitulando dono, vendeu a Ilha da Assunção ao Tte. 

Coronel João Parente de Sâ. Em 1950, o SPI promove 

uma ação de Nulidade de Venda, cumulativa com a de 

Reivindicação das Terras da Ilha da Assunção. Atua! 

mente o processo tramita no TFR, com recurso cham~ 

do "Ernb a r g o s ·de De c La r a ç a o " movido pela União Fede 

ral. Em 1960/70, a CRC, mais tarde DPV, e finalme~ 

te SEMEMPE, Õrgao vinculado ao governo do Estado de 

Pernambuco, reservou para seus projetos, uma are a 
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dentro da Ilha, com 1.218 ha, transformando os 

dios de donos, em colonos sem terra, meeiros ou ar 

rendatârios. Essa situação começou a se reverter 

em 1981 quando os Trukâ num processo de reconquista, 

recuperaram parte de seu territôdo primitivo (6.000 ha) 

e, hoje já estão de posse de ~O ha, aí situados o 

Cemitério, a antiga e nova Igreja. A área foi iden 

tificada e delimitada em 1984, com 1.650 ha 
.•. 

a l. in 

cluÍdos os 350 ha jã ocupados pelo grupo. Vivem da 

agricultura de subsistência com lavouras irrigadas, 

plantam arroz e cebola. Hâ conflitos pela posse 

totali da terra, existem 52 famílias de posseiros, 

zando 354 pessoas. O levantamento fundiário execu 

tado em 1984, não atendeu ãs normas vigentes, hã ne 

cessidade de novo levantamento, para que a ãrea po~ 

sa ser apreciada pelo GT 94.945·/87. A principal 

manifestação cultural do grupo ê a dança do Tore. 

Em fase de conclusão a Oca Comunitária onde funcio 

na a escola, enfermaria e a sede do Posto. Há pe~ 

soal da FUNAI. 

A ârea dista 18 km de Cabrobo, 558 km de Reci 

fe e 411 km de Garanhuns. 

População: 909. 

Situação Fundiária: Identificada/Delimitada." 

Voltando-se à divisão espacial utilizada pelo grup~ 

ao se percorrer o trecho da Bomba 1, vai-se encontrar não - so 

o Posto como também a casa e a roça do seu Deodato, do seu fi 

lho Manoel, do seu Joaquim e a casa do atual cacique seu Quin 

ca. são todos os informantes que jamais revelaram qualquer 

queixa em termos do processo de demarcação das terras. Todos 

eles trabalham na agricultura, sem necessitar do aluguel da 

própria força de trabalho. são pessoas que obtiveram os lo 

tes quando da distribuição efetuada pela FUNAI, o que nos le 
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va a pensar que a partir de tal momento (1984) se introduz u 

ma divisão que permanece até hoje, tendo talvez se desdobrado 

de forma a acentuar duas facções: aqueles que obtiveram ter 

ra (não importando nesse contexto o tamanho e a localização), 

e os outros que permanecem aguardando. 

Os que não obtiveram nenhum lote, não só se ressen 

tem da FUNAI, como também atribuem tal situação ao desempenho 

do antigo cacique, pois o infortúnio (não ter acesso ã terra) 

foi seletivo, eximindo os amigos e vizinhos, isto é, a rede 

de parentesco e afins do seu Deodato. De forma idêntica pode 

mos perceber que mesmo aqueles que obtiveram um lote, podem 

se sentir destratados, quando vai-se examinar o segundo atri 

buto ~ rede de vizinhança~ pois como foi dito, a ~ - area nao 

so é dividida em três localidades: Bomba 1 (o Posto), Bomba 2 

(a Sede) e Bomba 3 (o Gavião). Como também este último apr~ 

senta aos olhos dos moradores as qualidades negativas: a dis 

tância que estão do início da ilha e do Posto, o não acesso a 

energia elétrica e a rarefação em termos de vizinhaça. O últi 

mo aspecto não se confirma numa observação pouco acurad~ pois 

as habitações não são isoladas, servindo de pista para pensar 

que o que é dito se refere à perda de uma rede de parentesco 

e vizinhança, daí o sentimento de isolamento. Na Sede· recla 

ma-se da falta de energia, pois o transformador foi retirado, 

mas nao da falta de vizinhos, pois as residências se locali 

zam num arruamento. 

Em tal classificação espacial tornam:-se patentes os 

elementos que sao operados: a presença ou ausência de trans 

formadores/bombas em.funcionamento; a localização da terra, 
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se mais próxima ou mais distante do Posto e a presença ou au 

sência de uma rede de parentesco ou vizinhaça, pois entre a 

Bomba 2 e a 3 tem-se que passar necessariamente por propried~ 

des não-Truká. O primeiro ponto colocado corresponde ao aces 

so à água do rio são Francisco para irrigar as roças, o que 

implica na possibilidade do uso da terra. Segundo nossos in 

formantes, como as chuvas são muito incertas, só se planta cem 

garantia de colheita quando faz-se uso da irrigação. Aliado a 

isso, pode-se também plantar todo o ano, combinando diferen 

tes cultivas. Olhando-se os mapas da ilha e da área indígena, 

pode-se notar a distância entre Sede/Gavião e o Posto Indíge 

na. Os moradores do Gavião, caso de dona Margarida, ressen 

tem-se duplamente, pois não só não obtiveram terra para o tra 

balho, como também moram num trecho identificado por eles co 

mo sendo de caatinga, o que por si só inviabiliza qualquer 

demanda por terras agricultáveis e inseridas no espaço da mo 

radia. O que pode-se perceber é que a demanda passa por ter - - 
rasem outro lugar da ilha, que sejam mais férteis. O que co 

loca uma pergunta, talvez uma pista, onde? Na área do Posto, 

por exemplo. 

Os moradores do Gavião reclamam da situação de infe 

rioridade em relação aos outros Truká. Por isso da pergunta/ 

/afirmação de dona Margarida, onde diz que todos são Índios, 

embora nenhum (não só da ilha de Assunção, mas de todo o Bra 

sil), possa reivindicar uma pureza de sangue 100%: 11Todos os 

sangues sao [lioj e em diaJ misturados 11, e tal homogeneidade de 

veria conduzir a um destino similar: ou todos (os Truká) po~ 

suem (a terra) ou ninguém deve possuir. to que se pode de 
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preender no discurso de dona Margarida. Ela nos foi aprese~ 

tada pelo cacique Quinca como sua prima que gosta de falar e 

não se fez de rogada. Diante do gravador reagiu como todos 

os nossos outros informantes, "deliciada". Encantada por p~ 

<ler ouvir depois a própria voz gravada na fita e bastante cons 

ciente de que fala ã respeito, nio só da sua situaçio pessoaL 

mas também de um grupo que ficou à margem da atuação da FUNAI. 

Falou que tinha muito gosto de estar contando sua história, 

toda ela verdade, para nós duas e que era para levarmos, de 

forma que todo o resto do Brasil soubesse a vida dura que eles 

levavam. Mas que ela não desistia de lutar, e que ia perman~ 

cerna ilha onde tinha nascido, como seu pai e seu avô. SÓ de 

sejando saber o porque de tanto sofrimento. Embora não tenha 

mencionado em nenhum momento o nome do antigo cacique, refe 

riu-se ao atual, seu Quinca, como sendo um homem bom, como e 

les, e ressaltou que o apoiou e o apoiava, embora se 

bastante descrente das "promessas" feitas pela FUNAI. 

Quanto a seu D.ermindo, na nossa conversa, ele colo 

cou em primeiro plano a sua identidade de não-Truká, destacan 

do assim a situação da sua companheira~ uma índia Truká ~ 

e das suas duas filhas. Tal abordagem permite-lhe destacar 

revele 

a história do trabalho da subequipe da FUNAI na ilha. Nesse 

caso seu Deodato e sua atuação saltam para o primeiro plano, 

pois ele funcionou (segundo o informante) como o elemento na 

tivo que "traduziu" as verdades daquela população, tornando 

-se o intérprete privilegiado da origem de cada um dos morado 

res, que se apresentava diante da "moça da FUNAIA"/ou da "fo 

tografa" (Diana, antropóloga) para contar sua história. Der 
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mindo revela a ponta de um segmento ainda desconhecido por 

nós, aqueles que quase foram alijados do processo (ou foram 

mesmo), segundo alegações étnicas, isto é, ser ou nao ser um 

Truká. Quando ele fala percebe-se a presença àe um registro 

fundamental para se tentar compreender o grupo nas suas dife 

renças. Existe em tal caso um sentimento pouco preciso para 

nós, que parece ser de ressentimento e medo. Talvez possa-se 

compreender a eleição de um novo cacique como um momento em 

que tal sentimento latente pode ser atualizado. 

É importante destacar como tivemos acesso a seu Der 

mindo e seu depoimento. No penúltimo dia da nossa visita à i 

lha fomos com o cacique conhecer a Sede e o Gavião, pois já 

tinhamos tido contato com alguns moradores dali, e .•. 
queriamas 

vê-los em suas respectivas habitações. Nosso pedido foi fei 

to no sentido também de conversarmos com o pajé, que é um mo 

rador do Gavião, e que não costuma sair muito da sua casa. 

o espaço chamado Sede possui tal denominação porque 

na época da CRC construiu-se algo como uma vila de casas obje 

tivando a acomodação dos seus funcionários mais graduados,que 

deveriam residir na ilha. Era para lá que se dirigiam todos 

os que desejassem tratar de qualquer questão junto à chefia e 

também era para lá que todos os colonos acorriam aos sábados 

para receberem os pagamentos relativos a serviços prestados. 

Com a saida da CRC e o fim do projeto de colonização, alguns 

Truká se instalaram nas casas, onde muitos permanecem até ho 

je. 

Fomos de carro até a Sede para encontrarmos com seu 

Docarmo compadre do cacique. E caminhamos até o Gavião, que 
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é o nome dado a uma ponta da ilha, que faz divisa com Pernam 

buco e apresenta características bem distintas do outro tre 

cho chamado de Posto ou Bomba 1. Os moradores identificam o 

lugar como sendo uma caatinga. Nosso conhecimento nao nos 

permite confirmar tal coisa. O que faremos é uma descrição: 

é um solo bastante seco, de uma tonalidade amarelo claro, fre 

qüentemente marcado por grandes blocos de pedra que afloram 

na terra, pouca vegetação de pequeno porte. A presença de ro 

ças é bastante esparsa e passamos por pés de algodão espalh~ 

dos por terrenos não cultivados. Existem também algumas cabe 

ças. de gado soltas. Através de informações dos moradores sou 

bemos que esse gado pertence ao fazendeiro, identificado por 

eles como sendo posseiro, chamado de Xinxa. 

No Gavião soubemos que o pajé estava na cidade por 

causa do estado de saúde de um dos seus filhos. Diante disso 

fomos conhecer outros moradores. Seu Quinca nos levou para 

conhecer cinco famílias que pertencem à sua rede de parente~ 

co. Entre eles estava dona Margarida, sobre a qual já fala 

mos, um homem chamado Miguel que está de posse de um terreno, 

mesmo reconhecendo não ser um Truká. Foi interessante tal vi 

sita ao Miguel porque o grupo que se reuniu ao nosso redor en 

fatizou o fato dele ser um amigo, o que desqualificaria qual 

quer questão de ser "concretamente11 Truká. Almoçamos na casa 

de dona Soledade, prima do seu Quinca, e depois começamos a 

caminhada de volta para a Sede, onde paramos rapidamente na 

casa de uma prima, quando fomos solicitadas a tirar algumas 

fotos da familia. 

Na Sede ficamos na casa do seu Docarmo, onde nosso 
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licitaram várias fotografias dos moradores, das crianças e en 

tão começamos a conversar sobre o lugar, as dificuldades. Uma 

das moradoras solicitou que fôssemos até a sua casa para ti 

rar uma foto do seu marido. De onde estávamos podíamos ver o 

senhor identificado como Dermindo, sentado nos degraus que 

dão acesso à varanda da casa. Perguntamos porque ele não vi 

nha se juntar ao alegre grupo reunido na varanda da casa do 

seu Docarmo. Sorrindo ela disse que não: "vamos até lá, 
~ 

so 

um instantinho". Atendemos, atiçados pela curiosidade. Che 

gamos, nos apresentamos e tiramos algumas fotos. Seu Dermin 

do ofereceu um cafezinho, água, leite, recusamos polidamente. 

Ele insistiu para que nós entrássemos, pois era uma "casa de 

pobre porém limpa"; de tal forma insistiu que seria indelica 

deza recusar. Alegamos a dificuldade de nos afastarmos por 

muito tempo da casa do seu Docarmo e dissemos que entraríamos 

só por um instante. Foi então na sala, com a porta encostada 

e um público seleto~ o casal e nós~ que nossa conversa se 

encaminhou para a figura do seu Deodato. O trecho por nós se 

lecionado é bastante explícito e é interessante notar que não 

tínhamos colocado tal assunto em pauta. 

Seu Dermindo operou com nossa presença de uma forma 

tão clara, que se tornou ilustrativo para nossa reflexão, po~ 

sibilitando-nos abordar como os outros elementos integrantes 

daquele conjunto devem nos ter percebido. Como chegamos lá 

acompanhados do seu Quinca, isto queria dizer que estávamos 

do "lado dele"; ao mesmo tempo como demonstrávamos muito in 

teresse por todos, querendo conhecer e ouvir a todos, nao po 

<leríamos ser identificados à FUNAI. Quando fàzíamos referên 
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eia ao nosso estudo, calculamos que terminamos sendo alocados 

no espaço guardado para figuras como a dona Diana, que é par 

ticularmente querida por todos com que conversamos. Ela sim 

baliza alguém que ouve as coisas, registra-as e a partir daí 

expectativas são criadas e atendidas. A nossa impressão - e 
que não se relaciona os problemas da má distribuição da terra 

com a sua atuação. E sim à FUNAI (ou como muitos falam, a 

FUNAIA) ou seu Deodato, dependendo da facção do informante. 

Utilizando as informações dos diversos elementos can 

tactados nesse curto período de trabalho em área vamos tentar 

reconstruir a história do grupo na ilha de Assunção. Não ·es 

tamos preocupados aqui com a veracidade histórica, mas sim em 

perceber quais são os elementos destacados e de que maneira 

se articulam. A proposta aqui é fazer uma composição onde to 

dos os informantes falam. 

:E: acentuado o fato de que com a transformação da CRC 

em SEMEMPE a situação dentro da ilha para os seus moradores 

foi modificada de forma substancial. Pois a CRC comprou as 

terras de um proprietário anterior chamado Pereira Dum, genro 

do Coronel Dom João, considerado o primeiro proprietário da~ 

lha, segundo os depoimentos ouvidos. Na reconstituição da his 

tória do grupo é colocado um momento inicial quando não exis 

tia a ilha, era tudo terra ligada "ao Pernambuco"; depois a 

conteceu o dilúvio e corno resultado surgiu a ilha que não era 

ainda de Assunção. Esse é o tempo anterior ao dos antigos, e 

so então se começa a falar dos primeiros Índios que moravam 

na ilha. Nessa época o mato era muito alto e os "brabios" 

(indios selvagens) viviam sem contato, pois eram selvagens.E~ 
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tão apareceu uma mulher branca muito dedicada à religião e 

aos padres. Seu nome é Brígida, a dona Erigida famosa porque 

conseguiu 11amansar os índios" e com a sua ajuda se construiu 

a igreja dedicada a Nossa Senhora da Assunção, que se tornou 

a protetora dos índios e a ilha (de Assunção) passou a ser sua 

"propriedade". f: a "terra do Santo" que reaparece aqui na 

história dos Truká. A partir dai a narrativa nao consegue 

guardar muita coerência, pois não se consegue explicar de que 

forma a terra deixou de ser da Santa e os índios Truká, seus 

protegidos, perderam o direito de viver na ilha. 

No resumo feito pela FUNAI sobre a história dos Tru 

ká fala-se da venda realizada pelo Bispo de Pesqueira (1920) 

e de como a partir daí os índios passam a viver na situação 

de errantes, embora em nenhum momento qualquer informante te 

nha feito referência a algo parecido. t outro ponto que mer~ 

ce ser melhor investig~do. Hoje, dentro da ilha não se encon 

tra nenhuma construção que se preste para a celebração do cul 

to católico, ou mesmo a visita regular ou irregular de qual 

quer agente religioso. 

f: colocada a presença desses dois proprietários que 

mantinham os índios como rendeiros; após a venda para a CRC 

ela manteve tal prática. Nessa época, década de 60, os índios 

pagavam 30% da produção, plantando algodão, feijão, milho e 

arroz. A punição para o não pagamento da renda era o corte 

da água necessária para o plantio. Foi a CRC que introduziu 

a irrigação, com uso de energia elétrica, dentro da ilha. To 

dos falam que a CRC era uma firma muito boa e que a situação 

ficou ruim porque ela arruinou (faliu). Embora concreta ele 
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galmente a CRC fosse uma companhia estatal, os Truká identif~ 

cama SEMEMPE como sendo do Estado e não a primeira. A poli 

tica da "Sementeira", que é como os Truká identificam até ho 

je a SEMEMPE, foi bastante diferente, pois ela não desejou es 

tabelecer nenhum contrato de arrendamento/parceria, nem de ne 

nhuma outra forma. Ela "só queria trabalhando no estilo du 

ro11, isto é, os Truká poderiam continuar morando ·na ilha e tra 

balhando para a companhia, mas nunca se admitiria algum tipo 

de relação mais autônoma. :E: algo que faz sentido se se perc~ 

ber que a troca entre CRC e SEMEMPE [entre as duas companhias 

existiu a DPV (Departamento de Produção Vegetal) que nao apa 

rece na memória do grupo] significa bem mais do que uma sim 

ples troca de siglas. Pelo que se pode depreender dos rela 

tos ouvidos a proposta da CRC era a de colonização com os mo 

radares de ilha, isto é, os Truká, enquanto que a SEMEMPE de 

sejava produzir sementes e mudas selecionadas. Tal mudança 

pode estar correlacionada com o processo político de mudança 

ocorrido no Brasil em 1968. Algo que deve ser melhor examina 

do através de pesquisa. 

A partir da instalação da SEMEMPE na ilha, as exigê~ 

cias feitas tiveram como resultado a impossibilidade de se f~ 

zer roçados e a ilha foi ficando desabitada, porque os Truká 

nao se 11submeteram11• Então "a FUNAI deu asas para os cabo 

elos" e eles começaram a enfrentar a Sementeira, o que resul 

tou "no dia da agonia, quando a polícia bateu nos índios e a 

companhia retomou as terras, passando trator por cima das ro 

ças plantadas, graças ao apoio recebido da Polícia". :E: nesse 

momento que alguém corre até Recife e aciona a FUNAI, que de 
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fendeu o direito dos caboclos. 

Da mesma forma em que falam da CRC que repentinamen 

te aparece e se instala na ilha, os nossos informantes falam 

de Antonio Sampaio, que comprou a posse da terra e acabou com 

o festejo da capelinha. Tal construção serviu como um substi 

tuto após a ruína completa da igreja, que pode-se ver que foi 

uma construção bastante grande e imponente. Essa primeira 

construção foi empreendida por dona Brígida e os Índios Truká. 

Ela era consagrada a Nossa Senhora de Assunção e nenhum infor 

mante consegue resgatar a época em que tal construção era efe 

tivamente utilizada. Hoje em dia o terreno ao redor é utili 

zado como um cemitério para os Truká. As duas construções fi 

cam relativamente próximas e estão situadas dentro dos 350 ha 

identificados e delimitados pela FUNAI. Os moradores identi 

ficam a primeira.construção como "a ruína da igreja" e a se 

gunda é a "capelinha" que está em ruínas também. Essa cons 

trução é bastante simples, tendo sido realizada pelos esfor 

ços dos Truká. De forma nebulosa os moradores relembram das 

festas de Nossa Senhora de Assunção onde acorria um grande p~ 

blico vindo de fora da ilha. Em algum momento a "capelinha" 

caiu em desuso, motivado segundo alguns relatos ouvidos, por 

uma grande briga que resultou em morte. E nesse contexto que 

se coloca a perda de imagens religiosas, a ausência de padres 

na ilha mesmo que em visitas esporádicas. Embora continue a 

existir a devoção a São Gonçalo, expressada na dança ao santo, 

que ocorre todas as segundas-ferias, percorrendo as casas dos 

devotos. 

O que se diz é que Antonio Sampaio passou a usar to 
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do o terreno para plantio, o que impossibilitava a realização 

de qualquer encontro na "capelinha11, pois este implicaria na 

reunião de Truká e o 11proprietário11 alegava que se iria pisar 

e estragar a roça. Segundo os informantes tal atitude eram~ 

tivada pela sua falta de sentimentos religiosos, demonstrada 

na utilização da construção da capela corno sala de jogos de 

azar. Dessa forma se justifica a apropriação feita por duas 

Truká das cinco imagens santas (entre elas a de Nossa Senhora 

de Assunção) que pertencendo à capelinha passaram à guarda do 

Antonio Sampaio. 

Seguindo as indicações dadas pelos informantes pode 

-se dizer que foi dele que a CRC comprou as terras na ilha. 

Com a "entrada" da CRC na ilha, os Truká continuaram sem aces 

so à capelinha e, conseqüentemente, sem possibilidade de pre~ 

tar devoção à santa pnotetora. 

Hoje existem dois grandes proprietários não-Truká, 

que são identificados corno "posseiros" pelos Truká: o Xin.xa, 

que é chamado do "cabeçudo daqui." - expressão que pode ser 

traduzida corno o homem poderoso e intocável - e Luiz Russo, 

que recentemente se envolveu numa querela com os Truká. 

Segundo as informações do Truká, posteriormente con 

firmadas pelo chefe do Posto Indígena Truká, com o qual con 

versamos rapidamente na Sede da FUNAI em Recife, Luiz Russo a 

cusou os Truká de terem roubado, matado e comido uma cabeça 

de gado de sua propriedade. Tal acusação foi feita de forma 

ameaçadora, pois foi dito que da próxima vez que qualquer um 

deles se atrevesse a encostar em qualquer animal seu, seria 

recebido à bala. A reação foi imediata, pois um grupo de ho 
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mens Truká reuniu-se e decidiu colocar abaixo um trecho da 

cerca de arame farpado do sítio onde tinha ocorrido o inciden 

te. 

A reaçao de Luiz Russo foi prestar queixa na Deleg~ 

eia de Policia de Cabrobó, que encaminhou o problema para o 

chefe do PIT; a tentativa de solução por parte do encarregado 

do PIT foi a de se fazer uma reunião com todos os envolvidos. 

Durante a reunião houve uma pesada troca de acusações entre 

as duas partes envolvidas, não só não se obtendo nenhuma solu 

çao, como tendo por parte dos Truká urna reação negativa qua~ 

to à 11fraqueza" do chefe do PIT em defender os índios. 

De urna forma inexplicável o Luiz Russo vendeu este 

trecho para Xinxa e os Truká estão em expectativa, aguardando 

sua reaçao e ocupação do terreno. 

Na nossa conversa com o chefe do PIT ficou claro que 

este considerava a atitude dos Truká como tendo sido errada~ 

Dai a J?2rcepção dos Truká caro sendo "fraca11 a atitude do chefe do PIT. 

t importante voltar a colocar que a situação legal 

das terras da ilha de Assunção está em processo de j u.Lqamen co 

no Tribunal de Recursos Federal, o que implica numa situação 

indefinida. 

Por outro lado, quando do nosso contato com pessoas 

que nao se identificam com o grupo que vive na ilha, a situa 

çao legal das terras foi levantada, só que ressaltando-se o 

ponto de vista da SEMEMPE. No nosso Último dia na cidade de 

Cabrobó fomos até a Prefeitura perguntar à respeito de alguma 

biblioteca ou arquivo; tivemos então a oportunidade de conver 

sar rapidamente com o Presidente da câmara de Vereadores e o 
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Vice-Prefeito. Falamos do nosso interesse em pesquisar o fol 

clore (pois decidimos não enfatizar nosso interesse nos Tru 

ká) da região e a conversa foi conduzida ao assunto: 11indios 

da ilha", tendo surgido a oportunidade de ouvir sua opinião: 

segundo eles não se pode falar da existência de índios viven 

do na ilha, o que se tem é um "bando de vagabundos" que "rou 

baram as terras da SEMEMPE". Porém, a justiça ainda vai de 

volvê-las ao seu legítimo dono, reparando assim uma injustiç~ 

pois uma terra que é tão fértil, que era tão produtiva está 

agora sendo estragada pela falta de cultivo. 

Quando colocamos a questão do folclore, das tradi 

çoes culturais conservadas em Cabrobó a resposta esclareceu a 

percepção (negativa) com relação aos Truká. O que aparece e~ 

mo folclórico é a vaquejada, motivo de orgulho pois atrai mui 

ta "gente boa" até a cidade e uma certa manifestação religio 

sa, que nao parece ser bem vista pelos entrevistados, qual s~ 

ja, a dança de são Gonçalo, segundo eles motivo para 11vagabu!! 

do beber e não trabalhar". 

t interessante destacar que o Toré é dançado reg~ 

larmente pelos Truká, nos tendo sido informado que tal ocorre, 

normalmente, às quartas-feiras, na casa do atual cacique.Qua~ 

do da nossa visita, numa quarta-feira, a esposa do caciqu~ um 

dos filhos, urna senhora moradora da Sede e seu filho, começ~ 

rama entoar algumas canções do Toré, e diante da nossa curio 

sidade manifestada, terminaram por nos mostrar os adornos uti 

lizados durante a dança. Usam uma espécie de saia feita de 

fibras de caroá, e um adorno para os ombros utilizando o mes 

mo material. Eles vestiram as roupas, dizendo que essa - e a 
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"farda II usada para se dançar -o Toré. Cantaram dançaram aco!!! 

panhados pelo maracá e apito. Disseram que bebem a jurema 

que serve para abrir a cabeça dos Índios. Não conseguimos 

maiores informações com relação a tal aspecto até conve:irsarmos 

com dona Margarida, moradora do Gavião. Ela disse que quando 

se bebe a jurema/juremeira pode-se entrar em contato com os 

antigos, aqueles que viveram há muito tempo atrás. Disse que 

é corno se está morta, pois não se vê, ouve, ou sente-se nada, 

ao mesmo tempo que o antepassado fala para os outros. Ades 

crição dada lembra muito a que é feita dos rituais de posse~ 

são afro-brasileiros. 

Dona Margarida disse que deveríamos assistir a um 

Toré para tentarmos compreender o que estava sendo dito,o que 

nos leva a pensar que não é proibida a presença de não-Truká. 

No entanto, o pessoal da cidade não faz nenhuma referência a 

qualquer coisa nesse sentido. 

Voltando ã nossa conversa na Prefeitura, foi feita 

uma alusão ao fato de Cabrobó ter se tornado um lugar nacio 

nalmente conhecido. por causa das plantações de maconha 

(Cannabis sativa) que se estendem por toda aquela região. Tal 

questão tem motivado ações conjuntas efetuadas pela Polícia 

Federal e o Órgão norte-americano encarregado de combater a 

proliferação de plantações de tóxicos. Sendo então resgatada 

a presença do Dr. Romeu Turna por duas vezes coordenando tais 

ações em Cabrobó. Esta notoriedade aparentemente não incomo 

da nem ao Vice-Prefeito de Cabrobó, ou os Secretários Munici 

pais, que estavam presentes à nossa conversa. 

Houve algo parecido com ameaças veladas a permane~ 
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eia das duas pesquisadoras, pois se disse que antigamente e~ 
brobó era conhecida como a "terra da cebola" e hoje é a 11ter 

ra da maconha11, não se passando um dia em que nao apareça um 

corpo de um carioca morto. Brincou-se um pouco com o fato de 

nós duas serrros cariocas, o que obteve uma pronta resposta da 

nossa parte: ora, tal fato só pode ocorrer com pessoas que se 

encontram envolvidas com o tráfico de drogas, o que não é o 

nosso caso. 

O Presidente da câmara de Vereadores respondeu que 

sim, tinhamas razão, só que deveríamos usar da sua 11ajuda", 

quando voltássemos à cidade. O que foi reforçado pelo Vice- 

-Prefeito. 

~ interessante destacar que as plantações de maca 

nha constituem-se em assunto cuidadosamente evitado pelos Tru 

ká, e quando tal assunto é colocado, sempre por alguém de fo 

ra, a resposta é de que se reconhece a existência de tal pr~ 

blema, o que felizmente ocorre fora da ilha de Assunção. 

Nós tivemos oportunidade de reencontrar tal situa 

ção quando da nossa rápida visita ao grupo Atikum da Serra do 

Umá, município de Floresta. Através de contatos estabeleci 

dos entre os Truk.ã ficamos sabendo da presença, dentre eles, 

de alguns Atikum. E terminamos fazendo a curta viagem até a 

Serra do Umã tendo por guia um Atikum que está morando na i 

lha hã pouco mais de um ano. Ficamos sabendo do "problema 

das plantações de maconha" de forma bastante parecida, pois 

dentro da área nenhum Atikurn tocou em tal questão. Tal que~ 

tão deve ser investigada, sendo necessário permanecer em cada 

grupo tempo suficiente, de forma a obter a confiança dos mora 
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dores. A impressão que se guarda é de que o terreno é bas 

tante escorregadio, gerando-se uma desconfiança por parte do 

grupo. 

Uma questão que permaneceu em aberto, é a que se 

prende ã presença de Atikum morando na área Truká. Em primei 

ro lugar não se registra o caso inverso, embora os Truká qua~ 

do falam da serra do umã destaquem a fertilidade dos solos e 

a amenidade do clima; informação obtida em viagem ou baseando 

-se em relatos ouvidos. Em segundo lugar não se percebeu ne 

nhum caso de alianças matrimoniais entre Atikum e Truká, o 

que permitiria explicar a mudança de residência de um dos in 

tegrantes do novo casal para a ilha de Assunção. Em terceiro 

lugar o nosso guia Atikum está instalado na ilha, possuindo u 

ma roça plantada. Não conseguimos saber qual é a situação de~ 

sa terra, questão que se complica quando se adiciona à que~ 

tão da outra roça mantida por ele na área Atikum. Quando tal 

assunto foi encaminhado por nós, o que surgiu de forma confu 

sa foi o fato de se ter vivido momentos muito difíceis - nas a 

reas Atikum, com tiroteios, mortes entre eles, o assassinato 

do chefe do Posto Atikum e um grande clima de insegurança. ~ 

um assunto sobre o qual só podemos tecer observações inconclu 

sas. 

Os Trukã falam dos Atikum que estão morando na i 

lha de forma bastante sintética. Tudo isto deverá ser escla 

recido quando da nossa volta à área. Esse primeiro momento 

serviu para destacar aspectos desta realidade que deverão ser 

melhor investigados se desejamos o::mpreendê-la. Certamente a 

questão do acesso à terra se articula à da identidade étnica. 
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O fato de se ser ou não Truk.á colocou-se, num determinado mo 

rnento, corno elemento crucial. O que não se tornou percepti 

vel à nossa observação é de que forma tal identidade se cons 

truiu, que elementos foram acionados, quais foram abandonados, 

à partir de quais critérios. Até onde a cidade de Cabrobó e 

seus noradores entraram em tal processo. Como a FUNAI apareceu, 

para os atuais moradores da ilha, para os moradores de Cabro 

bó. Corno o grupo Truká estava articulado na época da CRC, da 

DPV e da SEMEMPE? O que se está identificando como duas fac 

ções já se delineava no período anterior à FUNAI? A memória 

do grupo quanto ao 11Capitão Rondon" se articula a alguma de 

manda por terra na época do SPI? Ou será que tal registro se 

faz a partir da entrada da FUNAI na ilha de Assunção em 1984? 

Tais questões e algumas outras só poderão ser res 

pondidas com um levantamento detalhado dos arquivos identifi 

cados, da nossa volta à área e de uma reflexão teórica, que 

possibilitará articular os diferentes atores errvo Lv í.doa num 

processo de retomada da ·identidade étnica dum grupo indígena 

corno os Truká. 

Na medida do possível, tentaremos perceber tais ques 

tões levantadas sem ignorar que os Truk.á estão geograficarneg 

te próximos dos Tuxá, em Rodelas, Estado da Bahia, e dos Ati 

kum. 



PARTE II 

OS XUKURU DA SERRA DO ORORUBA, PESQUEIRA 

ANGELA MARIA DE SOUZA TORRESAN 
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1. ROTEIRO DE VIAGEM AOS XUKURU 

Faremos um rápido relato de nosso trajeto entre os 

Xukuru para que quando estivermos nos referindo a alguma sit~ 

ção no decorrer do relatório seja possível localizá-la dentro 

desse roteiro, em termos de tempo e lugar. 

Chegamos a Pesqueira na noite do dia 10 de janeiro 

com Paulinho Pankararu e seu primo Cosme. Não encontramos o 

Xukuru Ivo, amigo de Paulinho, na casa de quem prevíamos nos 

hospedar. Ivo mora durante a semana no Bairro dos Xukuru que 

fica numa parte alta da cidade e onde moram outros Xukuru.Nos 

fins-de-semana Ivo sobe a serra do Ororubá onde tem uma casa 

em Cana Brava. Como um dos motivos que o levam a passar a se 

mana em Pesqueira são os estudos, nas férias escolares, peri~ 

do no qual nos encontrávamos, passa mais tempo em Cana Brava, 

por isso não o encontramos. Outro motivo de sua permanência 

na cidade é o trabalho na pastoral de Pesqueira com o Bispo 

Don Manoel Palmeira. 

Foi nesta noite que conhecemos o vice-cacique Chi 

cao e sua esposa Zenilda. Como apontaremos estavam subindo o 

Bairro Xukuru em direção à casa da irmã de Chicão,Maria das 

Montanhas quando Paulinho os encontrou. 

Já havíamos conseguido hospedagem com a vizinha de 

Ivo, D. Maria do Carmo que, gentilmente, nos ofereceu a casa 

de outra vizinha cuja guarda estava sob sua responsabilidade 

enquanto esta viajava. Ficamos conv.ersando aí durante um bom 

tempo e Chicão nos chamou para subirmos a serra, no dia seguig 
, 

te, com eles e ficarmos em sua casa. 
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No dia 11 pela manhã fomos à casa dos missionários 

do CIMI, o casal Kiko e Ria onde houve uma reunião da qual f~ 

laremos. Â tarde nos encontramos com Zenilda que nos levou 

até o caminhão de frete da feira, dirigido por Chicão. O cami 

nhão estava lotado então subimos a serra em outro carro, uma 

Rural de um índio Xukuru que também fazia frete. 

Chegamos em Cana Brava 40 minutos depois, mas isso 

porque a Rural teve problemas, o tempo de subida é de meia hQ 

ra. Chicão e Zenilda nos acomodaram num dos quartos da casa, 

onde dorme sua filha Zenaide de 14 anos. Zenilda preparou o 

jantar enquanto conversamos com Chicão. Conforme a noite caia 

algumas pessoas foram chegando. Primeiro seu Cícero, pai de 

Chicão, logo depois seu Saturnino (Satu) e em seguida cheg~ 

raro juntos seu Totonho, representante de Pé-de-Serra, seu Da 

mião e seu Antônio (Tinho}. Foram embora tarde da noite de 

pois de termos conversado bastante. 

No dia seguinte Zenilda nos acompanhou até Pé-de- 

-Serra onde havíamos combinado de nos encontrar com seu Toto 

nho. Passamos todo o dia conhecendo essa aldeia e conversan 

do com pessoas que moram aí. 

Na sexta-feira fomos com Zenilda até a aldeia Bre 

jinho, passando por um grupamento de casas chamado Tiamontes. 

Neste dia, à noite, o pajé, seu Pedro Rodrigues Bispo, foi a 

té a casa de Chicão e conversamos durante longo tempo. 

Dia 14, sábado, voltamos ao Recife, antes porem,co~ 

firmamos que no próximo domingo, dia 22 de janeiro, voltaria 

mos a Cana Brava para assistir à festa de N.S~ da Conceição. 

0e fato, dia 21 chegávamos em Pesqueira e assitimos à festa 
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no dia seguinte. 

Devemos esclarecer que apenas uma vez tentamos fa 

zer uma entrevista formal, com seu Ventura Leite na terceira 

viagem que fizemos a Pesqueira durante o Carnaval, quando não 

conseguimos subir a serra do Ororubá pois Chicão e Zenilda es 

tavam viajando e não tínhamos garantias de hospedagem. Fica 

mos em Pesqueira apenas dois dias. Porém essa tentativa - nao 

foi bem sucedida, talvez pelo incômodo de seu Ventura Leite 

em ser estrevistado formalmente e com a presença do gravador. 

Os dados que obtivemos partiram de conversas informais e da 

nossa observação direta dos acontecimentos. 

Algumas informações sobre esse grupo ainda 

ser acrescentadas aqui: os Xukuru estão lo~alizados na serra 

devem 

do Ororubá, a 7 km da cidade de Pesqueira e a 204 km do Reci 

fe. O município de Pesqueira, onde se encontra a serra, está 

na zona fisiográfica do agreste pernambucano. Nesta serra es 

tão as dezesseis aldeias (que alguns Xukuru chamam de sítios); 

Cana Brava; Brejinho, GilÓ; Boa Vista; Goiabeira; Afetos; San 

tana; Lagoa; Trincheirinha; Matinha; Caetano; Caldeirão; Re 

tiro; São Brás; Canivete e Pé-de-Serra. A aldeia de Cimbres 

ou melhor, a vila de Cirnbres se encontra mais abaixo da serra 

e um pouco distante das outras. 

Segundo dados de 1989 da 3~ Superintendência RegiQ 

nal - Recife (FUNAI) existem 3.445 na serra do Ororubá porém, 

confor.me informações dos próprios, o número ultrapassa 4.000. 

Dispõem de um Posto IndI,gena criado em 1954 na aldeia de são 

José, com o nome de PI de tratamento Xukuru. Anexo ao PI e 

xiste uma enfermaria e uma farmácia, existe ainda um posto de 
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saúde em Cana Brava. Há três unidades de ensino de 19 grau, 

uma em Cana Brava, urna em Brejinho e outra em São José. As 

duas primeiras são obra da gestão anterior da Prefeitura de 

Pesqueira. Ainda segundo os dados da 3~ SUER a ãrea destina 

da a esse grupo indígena corresponde a 6 ha, porém esse cálc~ 

lo só leva em consideração a área da aldeia São José onde es 

tá o Posto Indígena e não a totalidade das aldeias. ~ essa á 

rea, que abrange as 17 aldeias,que está sendo reivindicada pe 

los Xukuru que não souberam afirmar seu tamanho em relação a 

hectares. 

2. SOBRE NOSSA ENTRADA NO GRUPO ~TNICO XUKURU 

Antes de mais nada, convém tecermos algumas conside 

raçoes a respeito de nossa aproximação dos Xukuru. Existem 

algumas questões importantes a serem colocadas a esse respei 

to, inclusive porque os demais dados tratados aqui devem ser 

encarados tendo-se em vista essas questões. De certo modo e 

las são esclarecedoras da forma pela qual apresentamos essa 

primeira parte do relatório. Deve-se ter em mente que esta 

mos baseando o relato que se segue, acerca dos Xukuru, naco~ 

vivência durante quatro dias com certas pessoas. Não conhece 

mos a área toda (as dezessete aldeias) e sim três aldeias: 

Cana Brava, onde mora o casal que nos hospedou, Chicão e Zenil 

da, do qual falaremos extensamente; Pé-de-Serra, talvez a al 

deia que melhor conhecemos e Brejinho. Tentaremos mapear as 

pessoas com as quais tivemos maior contato, a relação entre~ 

las e o mouo pelo qual as conhecemos. 



56 

O Conselho Missionário Indigenista, o CIMI, possui 

dois missionários morando há seis meses em Pesqueira, . ~ mun1.c1. 

pio onde fica a serra do Ororubá, e trabalhando junto aos Xu 

kuru. são eles Jeferson Borges (Kiko) e Maria Martina Kerkx 

(Ria que ê holandesa). Apesar de termos procurado o CIMI em 

Recife e conversado com alguns de seus integrantes que nos fa 

!aram sobre a possibilidade de conhecermos os Xukuru através 

de Kiko e Ria, acabamos por entrar em contato com esses in 

dios através de outro Índio, um Pankararu. Encontramos Pauli 

nho Pankararu na primeira visita que fizemos ao CIMI e, saben 

do de nosso interesse pelos Xukuru, chamou-nos para acompanh~ 

-lo numa viagem a Pesqueira onde ia resolver alguns problemas. 

Em Pesqueira Paulinho nos apresentou a Chicão, que é vice-ca 

cique dos Xukuru, e a sua esposa Zenilda, que nos receberam 

muito bem e nos convidaram a ficar por alguns dias em sua ca 

sana aldeia Cana Brava. Os dois estavam na cidade por dois 

motivos: a feira que acontece todas as quartas· e a reunião na 

casa dos missionários Kiko e Ria que também acontece nesses 

dias. Este casal havia chegado de viagem na mesma noite em 

que chegamos em Pesque~ra. Na reunião de quarta, dia segui~ 

te, conhecemos Kiko, Ria e outros Xukuru. 

O que pretendemos esclarecer aqui é o fato de ter 

mos sido apresentadas a Chicão e Zenilda por Paulinho e nao 

pelo CIMI. Este fato nos proporcionou certa autonomia em re 

lação ao casal do CIMI e ao tipo de trabalho desenvolvido por 

essa agência de forma mais geral. Do mesmo modo, nenhum vín 

culo mais forte foi criado entre nossa imagem e a de Paulinho 

Pankararu porque logo após a reunião de quarta-feira, quando 
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resolveu as questões que o levara a Pesqueira, foi embora.Pau 

linho não subiu a serra do Ororubá conosco. 

Entretanto, durante todo o tempo em que estiverros na 

serra Zenilda nos acompanhou. Quando não caminhávamos jun 

tas conhecendo as outras aldeias, ficávamos em sua casa, onde 

recebiam outros Xukuru que vinham conversar conosco, pessoas 

conhecidas e de suas relações. Ou seja, estivemos acompanh~ 

das o tempo inteiro seja por Chicão ou por Zenilda e conhece 

mos os Xukuru que mantêm relações com eles. O ponto aqui, é 

o fato de que Kiko e Ria estão estreitamente ligados ao Chi 

cão e à Zenilda. O seu trabalho passa fundamentalmente pela 

atuação do vice-cacique Chicão. O que quer dizer que, apesar 

de não termos conhecido os Xukuru através do CIMI, entramos 

em contato com aquelas pessoas que estão ligadas aos missioná 

rios. 

Devemos destacar que não desejamos emitir qualquer 

juízo de valor, e sim contextualizar as relações que tivemos 

entre os Xukuru o que influencia diretamente o ponto de vista 

pelo qual enxergamos os Xukuru durante esse certo espaço de 

tempo. Não queremos dizer que nossa entrada tenha sido boa 

ou ruim; foi UMA entrada específica, que queremos explicitar. 

De qualquer forma, vinculado ao CIMI ou não, Chicão represe~ 

ta uma liderança, recente mas forte, e as pessoas que conhece 

mos através deles formam, se assim podemos dizer, uma "frente 

de liderança Xukuru". 

Paulinho Pankararu tem visão crítica em relação à a 

tuação do CIMI o que não impede que colaborem, uma vez que 

11lutam pelas mesmas causas e estão do mesmo lado", segundo e 
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le mesmo. Mas quem é Paulinho Pankararu? Para responder es 

sa pergunta dispomos de informações dadas pelo próprio duran 

te o curto tempo que conversamos. ~ um índio Pankararu de de 

zoito anos; há algum tempo (não sabemos precisar quanto) tra 

balha 11pela causa indígena" (palavras suas). A principio a 

tuava através do CIMI e hoje está ligado à União das Nações 

Indígenas (UNI). Defende a idéia de atuação política dos ín 

dios sem intermediários e nesse sentido critica o trabalho do 

CIMI que segundo ele cria a dependência dos índios em relação 

aos missionários. Critica também o fato da estratégia de rei 

vindicação do CIMI estar situada em protestos sobre a atuação 

da FUNAI, ao invés de procurar construir outros canais que for 

neçam maior independência aos Índios. Paulinho prestou ves 

tibular para o curso de Ciências Sociais na Universidade Fede 

ral de Pernambuco, mas está mais interessado em cursar Direi 

to em Goiânia, através do convênio entre a universidade fede 

ral desse Estado e a UNI. Acredita que assim poderá se ins 

trumentalizar melhor para "lutar pela causa indígena". 

Talvez possamos mapear melhor as relações que fla 

grarnos nesse nosso primeiro contato com os Xukuru, com os mis 

sionários e mesmo com Paulinho~ visto que nos falamos ap~ 

nas urna vez antes de viajarmos a Pesqueira~ descrevendo ra 

pidamente a reunião de quarta-feira na casa de Kiko e Ria. 

Paulinho Pankararu fora a Pesqueira convidar o vic~ 

-cacique Chicão a fazer uma viagem até a Bahia. Explicamos. 

No ppóximo dia 15 de janeiro, domingo, haveria uma missa de 

trinta dias da morte de um líder Pataxó em Itabuna. Segundo 

Paulinho esse líder foi assassinado por outro índio Pataxó a 
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mando de um fazendeiro da região. Nessa missa reuniriam-se 

várias representações indígenas de outras partes do país, num 

ato de desagravo àquele assassinato. Paulinho estava se mobi 

lizando para levar representantes de alguns grupos indígenas 

de Pernambuco. O CIMI financiaria a viagem desses índios - a 
Bahia: Paulinho e seu primo Cosme; um Xukuru; um Kambiwá e 

um Kapinawã. Na noite que chegamos em Pesqueira, terça dia 

10 de janeiro, Paulinho perguntou ao vice-cacique Chicão se 

gostaria de ir àquela missa e falou da importância desse even 

to principalmente para os Índios do Nordeste. Chicão não lhe 

deu nenhuma resposta e pediu que fosse expor sua proposta na 

reunião do dia seguinte onde decidiria com os outros Xukuru. 

Chamou-nos, também, para conhecermos Kiko e Ria. t interessan 

te chamarmos atenção para o fato que quando nós duas fomos a 

presentadas a Chicão·e Zenilda por Paulinho, depois de darmos 

uma explicação sobre nosso trabalho, nos receberam bem e qua~ 

do Paulinho lhes disse ·que-gostaríamos de ficar uns dias na 

serra ofereceram sua casa. Essa questão não foi deixada para 

ser discutida na reunião, muito pelo contrário, quando cheg~ 

mos à casa de Kiko e Ria no dia seguinte já estava combinado 

que subiríamos a serra com Chicão e Zenilda naquela tarde. 

Na reunião: quando chegamos a sala já estava cheia. 

Estavam presentes os donos da casa; Chicão; Zenilda; Totonho 

representante da aldeia Pé-de-Serra; seu irmão Damião; seu 

~rimo Antônio; o cacique José Pereira com sua esposa e LÍdio 

com sua esposa (ambos Xukuru). Depois que Paulinho expôs sua 

proposta detalhadamente, criou-se um impasse. Não se canse 

guia decidir quem iria e se iriam um Índio ou dois. Para Pau 
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linho a solução era simples: a ida de Chicão, que e uma pes 

soa experiente pois já havia morado em São Paulo e por isso 

não precisaria ir acompanhado pois certamente "não se perde 

ria" (suposição colocada pelos missionários). Porém essa hi 

pótese foi descartada devido a outra reunião na casa de Kiko 

e Ria marcada para o mesmo dia da missa e Chicão precisava par 

ticipar. Desse modo Kiko propôs a ida de dois Índios. Pauli 

nho retrucou dizendo que a verba dada pelo CIMI não era sufi 

ciente para financiar a viagem de dois índios Xukuru, a - nao 

ser em detrimento da ida do Índio Kambiwá. Isso tinha pouco 

sentido pois o mais importante era a presença do maior número 

de representantes de grupos distintos. Kiko ligou para o CIMI 

em Recife pedindo mais verba para poderem ir dois Xukuru. O 

casal do CIMI estava preocupado que indo um se perdesse. Por 

fim, decidiram, também por sugestão de Kiko, que iriam Toto 

nho e Lídio. 

Não nos pareceu que essa reunião agradara Paulinho, 

ele esperava uma decisão direta do próprio Chicão e esperava 

que este se prontificasse a ir para a missa do líder Pataxó na 

Bahia. Segundo Paulinho,Chicão está se deixando influenciar 

muito por Kiko e Ria e teme que se crie aí uma relação de de 

pendência. De fato pelo que percebemos a direção da reunião 

foi dada basicamente por Kiko pois ele ofereceu soluções ace! 

tas pelos Xukuru sem contrariedades, a não ser a do próprio 

Paulinho. Por outro lado fica-nos a questão, será que uma 1~ 

derança que é dependente e manipulada por terceiros decidiria, 

sem inconvenientes, hospedar duas estudantes em sua própria 

casa sem antes consultar esses terceiros? Por onde passa a 
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,1uestão da dependência? Na conversa que ti vemos na noite da nos 

sa chegada em Pesqueira, Paulinho nos apresentou a Chicão e 

Zenilda como duas estudantes de Antropologia que desejavam es 

crever um trabalho sobre os "Índios Xukuru" (as aspas - ser ao 

explicadas), sem qualquer vínculo seja com a FUNAI seja com o 

CIMI, ou qualquer outra agência ligada à Igreja. Deixarros bem 

claro que nosso trabalho é acadêmico e não político. Pauli 

nho lhes falou da importância que esse tipo de trabalho teria 

para o processo pelo qual os Xukuru estão passando; o de rei 

vindicação por suas terras. Explicamos agora as aspas acima: 

é de se pressupor que o objeto de pesquisa primordial de um 

etnólogo sejam sociedades indígenas. Estudar o modo de vida 

de um grupo, sua organização social, etc ..• , enquanto um gru 

po considerado indígena tanto pelos próprios quanto pelo etnó 

logo, significa marcar, reforçar e divulgar~ principalmente 

para aqueles que acreditam que "no Nordeste não existe mais 

índio" ou que querem acreditar - que esse grupo possui as 

prerrogativas necessárias para a regulamentação da situação de 

suas terras pelo órgão tutor: a indianidade, ou, a identida 

de étnica. Essa questão parece clara tanto para Paulinho quan 

to para Chicão. Para o primeiro, inclusive, essa é uma das 

poucas condições legítimas para a presença de um Antropólogo 

numa área indígena. No nosso entender é ai que paira a tão 

polemizada "troca" entre o pesquisador e o pesquisado, neste 

caso específico da nossa relação com os Xukuru. Se com o nos 

so trabalho podemos ajudar na "luta" pela legalização,de suas 

terras então "somos bem vindas", "estamos do mesmo lado". 

Voltemos ã questão da dependência. Para tratar me 
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lhor dessa questão é importante situar a pessoa do vice-caci 
0 

que Chicão, esse lider carismático, segundo avaliação de Pau 

linho. A trajetória de liderança de Chicão está diretamente 

ligada à entrada dos missionários do CIMI na vida dos Xukuru, 

dessa forma, tratar dessa trajetória significa lidar, também, 

com a investida do CIMI nas questões que estão na ordem do dia 

dos Xukuru, quais sejam: a garantia das terras da serra do O 

rorubá e a reafirmação da identidade do grupo. 

Segundo vários depoimentos espontâneos de Chicão so 

bre sua vida~ falava desse assunto com muita facilidade, sem 

que lhe fizéssemos perguntas diretas podemos mapear rap! 

damente o caminho percorrido, aliás, mapa este que ele mesmo 

constrói. Chicão nos conta que aos 18 anos~ hoje tem 39 a 

nos~ se alistou no Exército por vontade própria, una vez que 

podia se isentar do serviço obrigatório porque morava em área 

rural, inventando um endereço na cidade de Pesqueira para ser 

aceito. Um ano depois deixou o serviço militar e pediu Zenil 

da em casamento, já eram noivos antes de se alistar. Ela se 

casou embora sua familia não aprovasse a união, alegando que 

Chicão não apresentava muita disposição para trabalhar na ter 

ra, de qualquer forma, o fato nao chegou a provocar um confli 

to familiar. No início do casamento Chicão se dedicou ao tra 

balho com gado (de seu pai) e com agricultura, sem demonstrar 

muito entusiasmo por nenhuma dessas atividades. Sempre se sen 

tiu atraido por automóveis e assim começou a se interessar por 

mecânica (de carros) e conseguiu um emprego numa oficina em 

Pesqueira, onde ficou por seis anos. Zenilda lembra dessa é 

poca como uma fase tranqüila de suas vidas. Depois desse tem 
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po, Chicão resolveu ir para São Paulo onde trabalhou corno ca 

minhoneiro em várias empresas e começou a consumir bebidas al 

coólicas mais freqüentemente. Voltava esporadicamente para 

casa. Durante esse período Zenilda morou com seus filhos na 

casa dos pais de Chicão, seu Cícero Pereira de Araújo e D. 

Quitéria Pereira de Araújo~ esta faleceu em maio de 1985. 

Seu retorno à Cana Brava tem duas versões, uma de Zenilda e 

outra de Chicão. A primeira, de Zenilda, foi o ultimato que 

ela fez a Chicão, que deixasse a vida aventuresca e voltasse 

para casa ou "sumisse de vez11, ato continuo Zenilda embarcou 

para São Paulo ficando lá um mes. Quando retornou encontrou 

Chicão em casa mas ainda com problemas com bebidas alcoólicas. 

Tempos depois ele entrou para os Alcoólatras Anônimos. A ver 

são de Chicão difere: voltou para Pernambuco certa época 

no mesmo ano da versão de Zenilda, 1982 ~ muito doente. Um 

médico em Recife não diagnosticou sua doença e o internou num 

hospital. Chicão rezou para Mãe Tamainha ~ N.S~ das Monta 

nhas padroeira dos Xukuru ~ e fez uma promessa; se ficasse 

bom se dedicaria até o fim da vida à familia em Cana Brava. 

Foi curado e se instalou, até hoje, em Cana Brava com Zenilda 

e seus filhos. Afirma que quem lhe deu forças para voltar pa 

ra casa e largar tanto o cigarro quanto a bebida fora a Mãe 

Tamainha, o que entendemos como sendo sua fé na santa que lhe 

11curou11 e o incentivou a "mudar de vida11 e procurar o AA. Chi 

cão fala em termos de milagre sobre sua mudança e sua cura 

(mais tarde, outro médico descobriu que tinha uma Úlcera). P~ 

rem, existe um lapso de tempo entre sua volta para casa e a é 

poca em que procurou o AA de aproximadamente quatro anos. 
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Chicão possui uma irmã mais nova, a única, apesar 

de seus pais terem concebido 10 filhos apenas os dois sobrevi 

veram. Sua irmã Maria das Montanhas trabalha na câmara dos 

Vereadores de Pesqueira e mora numa casa do Bairro Xukuru. 

Segundo Zenilda, Maria a ajudou muito a criar seus filhos en 

quanto Chicão estava fora. Hoje duas de suas filhas moram 

com ela em Pesqueira e a ajudam no trabalho da casa. Outra fi 

lha está casada e também mora em Pesqueira. São ao todo sete 

filhos, os outros quatro estão em Cana Brava com Chicão e Ze 

nilda. o pai de Chicão, seu cícero está casado pela segunda 

vez, não conhecemos sua esposa. A casa na qual moram Chicão 

e Zenilda 
~ e que seu cícero morou com D. Quitéria, mae de 

Chicão. Quando D. Quitéria faleceu seu cícero repartiu suas 

terras entre ele e seus filhos, deixou a casa para a família 

de Chicão e construiu outra para morar com a nova esposa. Co 

mo Maria mora em Pesqueira e é solteira, seu Cícero é quem 

cuida da sua porção de terra. 

Não sabemos como se deu o encontro entre o Chicão e 

o casal do CIMI mas, segundo Chicão, foi apenas quando os dois 

surgiram no cenário dos Xukuru que ele começou a se envolver 

na 11luta11 pelos direitos de seu grupo, ou seja, parece então 

que Chicão enquanto líder, enquanto vice-cacique, é produto 

do investimento feito pelo CIMI, é claro que com apoio de ou 

tros Xukuru. Chicão encara positivamente a aproximação do 

CIMI afirmando que devido a orientação de Kiko e Ria os Xuku 

ru puderam dar início à "Luca " colocamos sempre a 

palavra luta entre aspas porque tem a conotação específica de um 

movimento político indígena de reivindicação que, durante es 
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sa viagem, ouvimos pronunciada pela maior parte das pessoas 

não índias que estão na cena indígena, principalmente aquelas 

ligadas ao CIMI. 

Existe, entre Chicão e os missionários, uma relação 

de reciprocidade, de apoio mútuo e não de dependência. ~ im 

portante ressaltar que Chicão não constitui a única liderança 

Xukuru, há outros índios que o acompanham nas suas viagens ao 

Recife, a Garanhuns e até mesmo a Brasília sempre indo reivi~ 

dicar junto à FUNAI. são eles Totonho, representante de Pé- 

-de-Serra, seu primo Tinho e o cacique José Pereira, princi 

palmente. Voltando à questão anterior, não percebemos uma po 

sição dependente de Chícão em relação a CIMI, como Paulinho 

ressaltou. Chicão tem qualidades pessoais bem adequadas a u 

ma posição de chefia de acordo com os preceitos do CIMI. Tem 

carisma, "é bom falador", "é viajado". !: a liderança ideal 

através da qual o CIMI atua entre os Xuk.uru. Por outro lado 

Chicão e os outros Xukuru se interessam pelas estratégias de 

luta trazidas pelo CIMI, a orientação dada por Kiko e Ria - e 
considerada importante e mesmo fundamental para a aceleração 

do processo de legalização de suas terras, segundo os pró 

prios. A liderança de Chicão é muito recente, tanto quanto a 

presença do CIMI em Pesqueira e é óbvio, a relação entre ele e 

o casal de missionários também é muito recente, podemos dizer 

que ambas as coisas estão em formação porém, a aceitação do 

CIMI por parte dos Xukuru, ou pelo menos daqueles Xukuru com 

os quais mantivemos contato, foi tal que engendrou um entrosa 

menta como se fossem pessoas há muito conhecidas. 

Foi neste contexto que conhecemos os Xukuru. Fomos 
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apresentadas ao seu vice-cacique por Paulinho o que nos pro 

porcionou relativo distanciamento do CIMI. Nessa apresenta 

çao nossa presença ali foi explicada por Paulinho corno duas 

estudantes de antropologia do Rio de Janeiro que queriam "es 

crever um livro sobre os Xukuru" e o assunto desse livro foi 

entendido por Chicão como um resgate da história da vida dos 

Xukuru de "antigamente", baseado em documentos escritos e nas 

tradições contadas pelos parentes mais velhos. Para Chicão 

nossa intenção era absolutamente legítima, e ainda, era váli 

da como mais um instrumento de 11luta11 pelas suas terras po,;: 

que constituíam·dados sobre os quais também poderiam se pa~ 

tarem relação à sua identidade indígena "verdadeira". A nos 

sa aceitação por parte de Chicão, indivíduo-chave na relação 

entre os Xukuru e o CIMI, e seu apoio ao nosso trabalho foi 

mui to importante para as relações que estabelecemos com outros 

Xukuru e com Kiko e Ria. A explicação que demos, ou melhor, 

dada por Paulinho, sobre nosso trabalho eram repassadas por 

Chicão e por Zenilda às outras pessoas, com algumas reinter 

pretações como o fato de que nosso principal interesse era ou 

vir as histórias que os Xukuru mais idosos podiam nos contar 

sobre como era a vida na serra do Ororubá 11antigamente11 
- es 

sa foi uma palavra usada por eles. 

De qualquer forma, fazer uma interpretação mais a 

profundada a respeito de todas as relações que acabamos dele 

vantar, exige, sem sombra de dúvida, um contato mais aprofun 

dado com essas pessoas e suas questões. Pretendemos deixar 

claro que o que se segue ê um exercício de interpretação onde 

serao construídas apenas hipóteses que ficarão em sua maioria 
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(senão no total) abertas. Levantaremos questões e faremos 

conjecturas baseadas, como já dissemos, no contato de quatro 

dias com os Xukuru na serra do Ororubá e de três dias na cida 

de de Pesqueira, com determinadas pessoas que estão comprometi 

das com o processo de reivindicação por seus direitos indig~ 

nas ou no contato com outros Xukuru não tão diretamente lig~ 

dos a esse processo mas sempre mediado por aqueles. 

3 • UMA ABORDAGEM EM TERMOS DE SITUAÇÃO SOCIAL 

t nossa intenção desenvolver as linhas que se se 

guem através da descrição de uma situação social nos termos 

de Gluckman (1987) corno estratégia de apresentação dos dados 

que possuímos. Apesar de escassos nos permitem urna abordagem 

nos moldes do conceito de situação social. 

Faremos a descrição da festa de N.S~ da Conceição 

do dia 22 de janeiro na aldeia de Cana Brava. Esta festa nos 

fornece um quadro privilegiado das relações entre certos ele 

mentas com os quais mantivemos contato nesses poucos dias. E~ 

se evento explicita uma questão fundamental que perpassa aqu~ 

las relações: a construção ou reconstrução da identidade étni 

ca Xukuru, diferenciada. Essa questão é colocada em pauta p~ 

lo esforço de certos indivíduos, é dela que pretendemos nos~ 

cupar no presente relatório. 

Antes porém, devemos realizar algumas considerações 

a respeito do método utilizado por Gluckman. ~ óbvio que e 

xistem diferenças fundamentais entre a análise de situação so 

cial operada por Gluckman e a que vamos desenvolver a seguir. 
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Primeiramente seu trabalho é fruto de uma pesquisa de campo 

realizada durante dezesseis meses no norte da Zululândia Mo 

derna, África do Sul, o que o permite delinear, a partir da 

comparação de diversas situações, a estrutura social daquela 

comunidade, isto é, o equilíbrio da sua estrutura. Enquanto 

equilíbrio entende como sendo "as relações interdependentes~ 

tre partes diferentes da estrutura social de uma comunidade,num 

período particular" (1987:260): equilíbrio temporário. Num 

segundo momento examina processos históricos que fundaram es 

se equilíbrio e que se constituem em períodos de estabilidade 

seguidos por períodos de rápidas mudanças. Desse modo opera 

tanto uma análise comparativa de diferentes situações sociais 

quanto, associada a isso, uma investigação da mudança social 

da Zululândia Moderna, levando sempre em conta a inter-rela 

ção entre brancos e zulus. Estas são outras diferenças funda 

mentais; não estamos capacitados a apreender a "estrutura so 

cial da comunidade Xukuru" e nem é nossa pretensão no momento~ 

do mesmo modo se faz praticamente impossível lidarmos com pro 

cesses históricos neste estágio da pesquisa, o que nao signi 

fica desprezo pelos dados históricos, muito pelo contrário. 

Quer dizer sim que estamos num momento preliminar da pesquisa 

onde muitas etapas ainda estão por serem cumpridas até que te 

nhamos possibilidade de tratar desse tipo de dado de forma 

mais rigorosa. Alguns elementos históricos serão inseridos a 

penas na medida em que surgiram no discurso dos próprios Xuku 

ru e se mostram importantes para os mesmos em relação ao pr~ 

ceso que estão vivendo. 

Existe um fator primordial na análise de Gluckman, 



69 

qual seja, o papel do conflito e com ele da cooperaçao na cons 

tituição de um padrão de equilíbrio. o conflito não possui 

sentido negativo, destruidor. Pelo contrário, juntamente com 

a cooperação viabiliza a estabilidade do padrão, ambos fazem 

parte do padrão construindo as próprias relações entre aspa~ 

tes da estrutura social. A mudança do padrão de equilíbrio 

ocorre justamente quando o conflito supera a possível coopera 

ção entre os elementos da comunidade quer dizer, apesar de ser 

constituidor do padrão, o conflito oferece a direção de sua 

mudança. Há sempre urna clivagem principal, no caso da Zulu 

lândia Moderna entre brancos e negros, que coordena todos os 

outros conflitos desenrolados naquela comunidade. Sendo as 

sim, essa clivagem acaba por levar à mudança do padrão de e 

quilíbrio, a partir daí novos padrões serão engendrados, no 

vas clivagens entrarão em jogo. 

t mais ou menos sob a luz desses termos que tenta 

mos pensar os dados levantados durante nossa permanência entre 

os Xukuru. Existe um conflito que passa pela competição por 

terras entre os Xukuru e fazendeiros locais que ocupam parte 

do território reivindicado por eles. Este conflito tem dimen 

sões bem mais amplas que não devemos chamar de extralocais, 

já que são fatores importantes para a realidade daquele grupo 

étnico 1, com os quais não vamos lidar agora. Poderianos di 

zer que a festa de N.S~ da Conceição nos ilustra certo padrão 

Sobre esta questão vide apreciação feita do conceito de 
comunidade de Gluckman por Oliveira Filho (1988:38 
e 39). 



70 

de equilíbrio temporário, uma vez que explicita certas rela 

ções entre elementos (também indivíduos) diferentes daquele 

grupo num periodo determinado. Tendo em vista a análise de 

Gluckman talvez fosse possível afirmar que é um padrão de e 

quilíbrio na iminência de se desdobrar num período de mudança 

rápida, uma vez que o conflito começa a superar as possibili 

dades de cooperação entre as partes conflitantes. Talvez es 

sa afirmação seja muito arriscada porque para tanto devemos 

ter claro aqueles processos que se dão fora do nível local, 

mas que são cruciais, e as mudanças que vierem ocorrer entre 

os Xukuru podem não representar de fato a mudança de um p~ 

drão de interdependência entre os Índios e a sociedade nacio 

nal, se é que esse seria o conflito central, guardadas as de 

vidas especificidades de cada caso. 

No decorrer da análise daquela situação social 

a festa de N.S~ da Conceição~ nos remeteremos a outras si 

tuações sociais ocorridas separadamente mas, que esclarecem e 

complementam a análise. Inclusive, só podemos proceder des 

crevendo e analisando uma situação social na medida em que 

possuímos outras situações fornecedoras de dados fundamentais 

para mapearmos os elementos em pauta na festa. 

3.1 A FESTA DE N.S~ DA CONCEIÇÃO 

No dia anterior ao da festa chegamos em Pesqueira 

e nos dirigimos à casa de Kiko e Ria. Nossa intenção era sa 

bermas como chegar a Cana Brava no dia seguinte, já que nao 

haveria carros de feira fazendo frete para a serra. Kiko e 
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Ria estavam com o carro lotado e nao souberam nos informar se 

veículos de praça nos levariam até lá. 

Foi exatamente dessa forma, num táxi, que no domin 

go dia 22 de janeiro às 9 horas, chegamos em Cana Brava. Não 

houve qualquer problema inclusive porque o motorista conhecia 

Chicão e sabia chegar em sua casa. 

A festa só começava às 14 hs, mas quando chegamos ~ 

via muito movimento na casa de Chicão e Zenilda. Alguns ho 

mens já vestidos para a dança do Toré, uns vindos de aldeias 

mais distantes, outros de Cana Brava mesmo. 

Chicão nos mostrou o andor que havia feito para 1~ 

vara imagem de N.S~ da Conceição durante a procissão. Porém, 

ainda não estava enfeitado com flores, essa tarefa cabia a um 

homem chamado Luiz que mora no município de Poção e é um tipo 

de especialista em adornos com flores de festas religiosa.s.,F~ 

ra chamado à Cana Brava para enfeitar a igreja e o andor e na 

quele momento se encontrava na igreja com Zenilda. 

Fornos apresentadas à irmã de Chicão, Maria das Mon 

tanhas e a um casal de irmãos Iracema e José que moram em Ca 

na Brava. Chicão se referiu a este casal nos perguntando se 

não tinham o "aspecto físico de índios legítimos", d í.z endo-que 

eram 11indios puros nascidos e criados" em Cana Brava. Baseava 

essa afirmação nas suas feições que os aproxima à imagem do 

Índio genérico: olhos amendoados, tom de pele moreno averme 

lhado, formato de rosto oval, cabelos neg~os e muito lisos. Ã 

esta imagem Chicão associa a qualidade de pureza. 

Nos acomodamos na sala da casa de Chicão e ficamos 

conversando com os irmãos Iracerna e José e com Chicão que fa 
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zia um colar de sementes. 

Enquanto Mércia ficou na casa de Chicão, conversando 

com as pessoas, Angela foi até a igreja ver os preparativos 

da festa. Havia dois homens varrendo a porta, entre eles seu 

zé Grande, pai de Zenilda que mora ao lado da igreja, tendo 

corno separaçao apenas algumas bananeiras e a elevação do ter 

reno. Do lado de dentro algumas mulhe~es arranjavam as flo 

res auxiliadas por crianças, quem organizava a arrumação era 

seu Luiz que mora em Poção. A maior parte das pessoas que se 

encontrava na igreja era parente.de Zenilda, havia duas de 

suas irmãs, uma prima, duas filhas, seu pai e seu sogro. 

Os arranjos das flores eram feitos com tronco de ba 

naneiras que eram furados com palitos. Nesse furos encaixa 

vam-se os caules das flores que ao final recobriam o tronco. E 

rarn utilizadas principalmente margaridas e Zenilda enfatizou 

que não havia sido necessário comprá-las pois os moradores que pos 

suíam floriculturas as haviam doado. Havia um grande tronco 

de bananeira ornamentado com margaridas de pé, em cada lado 

do altar, outros dois troncos menores sobre o próprio altar on 

de também se via uma imagem de Jesus Cristo, uma de Santo An 

tonio, urna de São Judas Tadeu e acima dessas uma imagem de N. 

s~ da Conceição. Havia outro tronco de bananeira com margari 

da sobre a mesa do altar e outro na parede do'lado direito do 

altar. Nas paredes internas da igreja, que eram de cor creme 

corno as de fora, enfileiravam-se quadros que contavam a "Via 

Crucis". O chão era verde assim como as janelas e a porta. 

Zenilda afirmou que o andor com a imagem de N.S~ da 

Conceição sairia da casa de D. Quitéria e seu Luiz, juízes da 
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festa e subiria para a igreja. Eles eram designados como ju! 

zes da procissão porque, quando da festa no ano passado, a 

santa havia sido levada da igreja até sua casa para aí ficar 

durante todo o ano até o dia da seguinte procissão, ou seja 

D. Quitéria e seu Luiz tinham guardado a imagem de N.S~ daCon 

ceição por um ano. Para essa festa o casal cumpriu alguns 

compromissos como pagar o carro que traria o bispo da Diocese 

de Pesqueira Dom Manoel Palmeira, para rezar a missa, contra 

tara banda de pífanos que tocaria durante a procissão, com 

prar os fogos, providenciar um lanche, organizar a arrumaçao 

da igreja (pagar os serviços de seu Luiz de Poção), comprar 

flores. Porém, neste ano algumas pessoas ajudaram-nos a ord~ 

nar a festa. Como por exemplo o pai de Chicão, seu Cícero que 

contratou a banda de pífanos e Zenilda, que ofereceria o lan 

che. 

Depois de terminada a arrumação da igreja.Angela foi 

com Maria das Montanhas, irmã de Chicão, e Socorro, irmã de 

Zenilda, até a casa de D. Flora e logo desceram para a casa 

de Chicão e Zenilda. Mércia estava aí, conversando com seu 

Edgar Mestre do Bacural, um cargo do Toré do qual falaremos~ 

diante. 

Fomos apresentadas a um casal idoso, seu Joaquim e~ 
milo de Souza e D. Joaquina Clara da Conceição. Os dois nas 

ceram em Caldeirão, que se localiza ainda no município de Pes 

que~ra, quase divisa com Poção. Casaram-se em 1940 e em 1946 

compraram um terreno em Caípe onde criaram 10 filhos. Estavam 

na sala também uma senhora chamada Iraci, seu filho e seu ne 

to, vieram de Pé-de-Serra para a procissão de N.S~ da Concei 
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çao e para dançar o Toré. D. Iraci nos mostrou duas barreti 

nas (adorno de cabeça usado no Toré) que havia feito para o 

neto e para ela, seu Joaquim e D. Joaquina ficaram admiDados 

com a beleza das peças e as experimentaram dizendo que já não 

dançavam mais o Toré porque estavam muito idosos porém, seu 

Joaquim havia trazido seus apetrechos para a dança. Neste mo 

mento Chicão entrou na sala exibindo o colar que havia feito 

de sementes de meru. o colar também despertou admiração e en 

tão as pessoas começaram a trocar informações acerca dos obj~ 

tos que haviam feito. 

O andor no qual N.S~ da Conceição seria levada já ha 

via sido enfeitado por seu Luiz de Poção. Eram quase 14 hs 

quando o andor foi levado até a casa de D. Quitéria e seu es 

poso seu Luiz, que fica um pouco acima da casa de Chicão, por 

um grupo de pessoas. Lá chegando a imagem foi colocada sobre 

o andor, ao lado do oratório onde estava a imagem de s~a Bár 

bara que também sairia na procissão, e se iniciou a reza dos 

Sete Mistérios. Maria das Montanhas, irmã de Ivo, levava a 

reza. Sobre o oratório, podia-se ver um quadro de Padre CÍ 

cero. As pessoas que rezavam ficavam na sala; já na cozinha, 

por cuja porta havia muito trânsito, algumas pessoas assistiam. 

Na procissão seguiria também uma imagem de N.S~ Aparecida, que 

se encontrava na casa de D. Elvira em Cana Brava. 

Neste momento Kiko e Ria chegaram acompanhados da 

estudante espanhola Inês. Seu filho e sua empregada domésti 

ca não vieram com eles. Ria fora encarregada por Zenilda a 

tirar fotografias das imagens das santas durante a procissão. 

Enquanto a ladainha continuava na casa de D. Quité 
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ria, um grupo de pessoas foi buscar N.S~ Aparecida na casa de 

D. Elvira, formando uma pequena procissão. Retornaram instan 

tes depois, o esposo de D. Elvira trazia a imagem nos braços 

e um copo com lírios brancos. Ao entrarem no terreno de D. 

Quitéria formaram uma fila e deram três voltas em torno da ca 

sa, cantando hinos religiosos. Depois ainda em fila, andaram 

em circulo em frente à casa, esperando as outras duas imagens. 

SSª Bárbara saiu primeiro carregada por Zenilda que esperou o 
andor sair na porta. Este, então, veio para o terreno trazi 

do por duas mulheres. Os componentes da banda de pifanos ta~ 

bém estavam dentro da casa, saíram e se organizaram para come 

çar a tocar. 

Antes de seguir no caminho para a igreja de N.S~ da 

Conceição, a procissão foi ordenada no terreno da casa de D. 

Quitéria pelo vice-cacique Chicão, pelo Mestre do Membi, seu 

Ventura Leite, pelo pajé,seu Zequinha, e pelo cacique, seu Jo 

sé Pereira. Chicão organizou os homens e as crianças que es 

tavam vestidas para dançar o Toré, como ele, em fila no final 

da procissão. D. Quitéria e seu esposo Luiz iam na frente le 

vando a bandeira de N.S~ da Conceição, logo em seguida vinha 

o andor carregado, agora, por quatro mulheres, depois as ima 

gens de N.S~ Aparecida e SSª Bárbara trazidas respectivamente 
por uma parenta de D. Quitéria e pelo esposo de D. Elvira. A 

banda de pifanos estava atrás das duas imagens seguida pelas 

pessoas que acompanhavam a procissão. Muitas tinham vindo de 

várias outras aldeias. Por fim, ía a fila dos homens vestidos 

para o Toré e as crianças, tanto as que estavam com as roupas 

do Toré como as que não estavam, porém estas últimas não se 
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guiam em fila, andavam ao lado. Alguns homens iam bem na frente 

soltando fogos, soltaram-nos desde que o andor saíra da casa 

e continuavam durante todo o evento. 

A igreja ficava acima da casa de D. Quitéria mas pa 

rase chegar até ela deveria se fazer a volta num grande ped~ 

ço de terra que as separavam, pois por aí seguia a estrada. 

Ela descia até a casa de Chicão e depois subia em curva ·para 

a direita. Quando a procissão chegou na igreja, algumas pe~ 

soas haviam se adiantado e esperavam na porta, porém antes 

das imagens serem levadas para o interior a procissão deu três 

voltas em torno da igreja. Ao entrarem, as imagens foram c~ 

locadas sobre uma mesa, juntamente com o andor, ao lado do al 

tar. 

A igreja nao comportava a todos, alguns ficaram do 

lado de fora. No terreno em frente ã igreja havia duas pequ~ 

nas barracas que vendiam as mais diversas guloseimas. Uma fi 

cava debaixo de uma grande pedra e outra sob as bananeiras que 

dividiam o terreno da casa de seu Zé Grande do da igreja. 

O bispo chegou dez minutos depois da procissão,veio 

numa Rural que fora alugada para transportá-lo e ao coroinha. 

Rezou a missa que durou uma hora e seguiu a liturgia católica 

comum. No final da missa Chicão leu para os presentes um ofí 

cio da FUNAI do dia 13 de janeiro dirigido ao delegado fede 

ral Dr. Antônio D'Ernery·Lopes, do Ministério da Agricultura, 

da parte do Dr. Louri Camargo, superintendente da 3~ SUER: O 

oficio demandava a liberação da área de Pedra D'Ãgua na serra 

do Ororubá para o usufruto dos Xukuru. Essa terra está em p~ 

der do governo estadual de Pernambuco. Após ter lido a cart~ 
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todos dentro da igreja bateram palmas. Esse é um pedaço de 

terra que os Xukuru estão esperando com muita ansiedade que 

seja liberado, segundo Chicão. 

Quando acabou a missa a banda de pifanos começou a 

tocar do lado de fora, e fogos foram estourados. Todos 

ram da igreja, assim como o bispo, e começaram a se organizar 

para dançar o Toré e outros para assistir ao Toré. 

No Toré existem alguns indivíduos de destaque. O Mes 

tre do Membi é aquele que toca urna flauta de madeira chamada 

membi enquanto os outros dançam; segundo Chicão o Mestre do 

Membi chama os antepassados para participarem do Toré com sua 

flauta. O Mestre do Bacural é quem lidera a fila de dançar! 

nos, ele "puxa a dança11 e comanda a coreografia. Esses dois 

cargos são hereditários. O pajé e o cacique, no caso o vice- 

-cacique também, organizam a dança de forma mais geral. Aten 

taro para que haja espaço para a dança, afastam as pessoas que 

estão assistindo caso estejam atrapalhando e ordenam a fila. 

Todos fiscalizam o compasso da dança e a batida do gipago. 

As pessoas que dançam o Toré usam uma indumentária 

especifica: a barretina, adorno de cabeça feito com a palha 

do milho ou do coqueiro, geralmente é enfeitado com flores; um 

peitoral e um tacó (saiote), ambos feitos com uma daquelas pa 

lhas, o tacá é usado sobre shorts ou calçasr levam na mão di 

reita um gipago que é um bastão de madeira de pau-ferro, tem 

uma das extremidades em formato mais ou menos cilíndrico com 

a qual se bate no chão; alguns levam na mão esquerda urna lon 

ga palha de cana. Há também braceletes e joelheiras de palh~ 

segunao algumas informações mas ninguém as estava usando. 
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Começou então a dança. Seu Jacinto "puxava a fila~ 

ele é pai de seu Edgar e fora Mestre do Bacural como seu filho 

e agora, porém, por se tratar de uma festa importante, seu Ja 

cinto resolveu retomar o cargo e participar como Mestre do Ba 

cural juntamente com seu Edgar, os dois se revezavam. Seu Ven 

tura Leite permanecia parado numa das extremidades do terreno 

tocando o membi enquanto Chicão, seu Zequinha e seu José Pe 

reira respectivamente vice-cacique, pajé e cacique, moviam-se 

organizando a dança. 

A fila contornou a igreja, homens na frente, mulhe 

res atrás. As pessoas dançavam batendo com o gipago no solo 

ao mesmo tempo em que marcavam com o oé direito, o pé esquer 
- - 

do não completava um passo, avançava arrastando-se no chão a 

penas até onde estava o pé direito, este sim dava um passo ig 

teiro e batia forte no chão com o gipago e sem ser arrastado. 

O corpo ligeiramente inclinado para frente e os joelhos leve 

mente dobrados. Seguia-se assim, num ritmo cadenciado cuja 

melodia era fornecida pelo membi. Certas horas o Mestre do 

Membi parava de tocar e gritava vivas para Tupã, mãe Tamainha 

(N.S~ das Montanhas), para os índios de Cana Brava, para, :os 

Índios Xukuru, as pessoas paravam e gritavam vivas. 

Eram tantas as pessoas que dançavam que o Mestre do 

Bacural devia esperar que o último da fila começasse a contor 

nar a igreja, dando pequenas voltas na frente da mesma até 

que pudesse recomeçar o contorno nela. 

A princípio as pessoas que nao estavam dançando se 

afastavam porém, depois se reaproximavam e a fila do Toré se 

guia por entre elas, era um movimento constante não havia es 
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paços estritamente delimitados para a dança diferenciados da 

queles nos quais as pessoas assistiam. Estavam todos ali, se 

ja conversando, observando, dançando, compartilhavam do mesmo 

lugar. A festa fluía harmonicamente assim como o compasso do 

Toré e do Membi. Havia momentos em que paravam de dançar, pa 

ra beberem água, descansarem e conversarem. Logo após, sem 

muito estardalhaço, alguém iniciava a dança e processava-se 

uma espécie de contágio, o Toré era retomado. Às vezes com 

poucas pessoas, às vezes com muitas. A volta em torno da i 

greja não era obrigatória, quer dizer, nem sempre faziam isso, 

quando o grupo era menor dançavam em frente à igreja ou ao 

lado dela. 

O bispo assistiu ao Toré durante minutos e no meio 

da tarde voltou para Pesqueira no mesmo carro em que haviavin 

do. Alguns homens brincaram com a partida do Bispo perguntél!! 

do-lhe, em tom de ironia, quando o carro onde estava passava 

entre eles: "Já vai seu Bispo? Tá cedo ainda seu Bispo~" A 

festa continuou. 

Estava presente um homem 11branco" que usava uma ca 

misa vermelha e tinha os olhos injetados de quem havia bebi 

do. Seu nome é Beto Zacarias. Havia sido eleito vereador 

nas últimas eleições. Num certo momento da festa, quando Ki 

ko conversava com Chicão e com Totonho, Beto se aproximou do 

grupo e começou a fazer algumas perguntas a Kiko. O tom da 

conversa foi aumentando, principalmente na voz de Beto. Alg~ 

mas pessoas chegaram mais perto para ouvir. O grupo que dan 

çava o Toré foi diminuindo até que se desfez. Em poucos mo 

mentas havia muitas pessoas em torno de Kiko e Beto. Em suma, 
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Beto perguntava a Kiko o motivo de sua presença em Pesqueira, 

queria que explicasse no que consistia seu trabalho ao que 

Kiko respondeu que os Xukuru, principais interessados, já sa 

biamo que ele fazia e estavam de acordo, desse modo nao pre 

cisava repetir essa explicação e não daria satisfações a Beto. 

A discussão foi aumentando, Beto se irritava cada vez mais e 

Kiko mantinha a situação. Até que Ivo resolveu falar a Beto 

o motivo da presença do casal do CIMI em Pesqueira, que, em 

linhas gerais, queriam ajudar os Xukuru no processo de demar 

cação de sua área. Beto se satisfez com a resposta e se afas 

tou. As pessoas se dispersaram e o Toré foi retomado. 

Havia sido providenciado um lanche e estava sendo 

servido por Zenilda no quintal de uma casa que fica atrás da 

igreja. Havia um grupo de crianças e adultos que estavam sen 

do servidos. Zenilda oferecia bolachas e café a algumas cri~ 

ças quando Ria chegou e organizou o grupo em "fila indiana". 

Alegando que as crianças faziam bagunça e demoravam muito, co 

locou-as no final da fila e disse à Zenilda para servir um a 

um na ordem da fi~a, mandando as pessoas que chegavam para o 

final. 

Quase no fim da tarde as pessoas se formaram em pr~ 

cissão novamente para levar o andor com a imagem de N.S~ da 

Conceição para a casa na qual passaria o resto do ano, até a 

próxima procissão. Retiraram-na da igreja que contornaram 

três vezes e se dirigiram para casa de seu zé Grande, ao lado 

da igreja. Seu Zé Grande será o próximo juiz da festa de N. 

s~ da Conceição. 

A procissão nao seguia a ordem anterior de forma ab 
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soluta, a bandeira ia na frente seguida da imagem de N.S~ da 

Conceição no andor e logo após, a banda. Porém, as pessoas 

vestidas para o Toré não formavam mais uma fila que seguia o 

grupo da procissão, 1am todos juntos formando um grupo so. 

Este grupo voltou para o terreno da igreja e continuou a dan 

çar o Toré, depois de entregue a imagem em procissão. 

Chegou a hora de partirmos. Corno o carro de Kiko e 

Ria não estava lotado conforme nos haviam dito na véspera,nos 

ofereceram uma carona até Pesqueira. Porém, deveriam chegar 

em casa antes do anoitecer devido a outros compromissos. Eram 

18 hs e o Toré não continuaria muito mais tempo devido à fal 

ta de energia elétrica que os impede de continuar a festa de 

pois do cair da noite, conforme nos disseram. Nos despedimos 

de Zenilda, de Chicão e de outras pessoas e descemos a serra 

com Kiko e Ria. 

3.2 ANÁLISE DA FESTA E DE OUTRAS SITUAÇÕES 

A partir da descrição desta festa, tentaremos deli 

near as questões que se mostraram importantes neste nosso pr! 

meiro contato com os Xukuru. Devemos salientar antes de tudo 

que a cena Xukuru observada por nós, não se restringe a uma 

unidade local fechada. Não podemos, quando pensamos a respet 

to deste grupo étnico, aliená-lo na serra do Ororubá onde es 

tão suas 16 aldeias e na vila de Cimbres. Devemos seguir a 

rede de relações que mantém e que se estende para além da ser 

ra. Temos limites espaciais delimitados quando nos referimos 

à área Xukuru a qual reivindicam que seja demarcada pela FUNAI 
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e nesses termos, pensar o território e o acesso à terra en~ 

to significativo é fundamental. Entretanto, as inter-rela 

ções estabelecidas extrapolam os limites físicos requerem a 

participação de outros fenômenos. 

A festa de N.S~ da Conceição ocorre todos os anos 

mais ou menos do mesmo modo, pelo que nos contaram alguns Xu 

kuru. Porém, este ano havia muito mais gente participand~ se 

gundo opiniões de várias pessoas e de Kiko e Ria. Principal 

mente, o Toré foi "primorosamente executado", dançado prat! 

camente sem intervalos por muitos homens e mesmo por algumas 

mulheres, fato que não ocorria há muito tempo. Mesmo Ria nos 

disse que não havia visto atê então um Toré tão bonito e tão 

bem organizado. Por que será? 

Os Xukuru estão num processo atual de restauração 

de sua identidade étnica tanto enquanto Xukuru como enquanto 

indios. Reconstruir a identidade Xukuru significa reconstruir 

sua indianidade. O fato dessa festa ter atraído mais pessoas 

do que os anos anteriores pode demonstrar que aquela preocup~ 

ção ultrapassa as pessoas com as quais mantivemos maior conta 

to, mesmo sendo elas que tomam a frente desse movimento de 

restauração do grupo étnico Xukuru, essa questão já está sen 

do levada e foi incorporada por outros Xukuru. Podemos dizer 

que há um movimento de rápida adesão à identidade étnica Xuku 

ru. Essa festa é um fenômeno perfeito para se colocar em prã 

tica, coletivamente, esse "s e.r Xukuru" revigorado, 11re-indian!_ 

zado" e para se mostrar isso àqueles que lhes interessavam,co 

mo ao Bispo,às pessoas de fora da serra como o Beto Zacarias, 

aos amigos da cidade de Pesqueira, aos missionários do CIMI e, 
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por que não, às estudantes de Antropologia. 

A questão da identidade étnica para os Xukuru se 

constitui num elemento estragégico para a conquista de um lu 

gar menos prejudicial na competição por recursos disponíveis, 

principalmente a terra. Segundo Barth (1976), a etnicidade,o 

grupo étnico são categorias organizacionais, isto é, são capa 

zes de organizar as relações sociais; são uma forma de organ! 

zação social segundo a qual os indivíduos vão se identificar 

enquanto portadores de tal ou qual identidade étnica em con 

traste com outros indivíduos que não pertencem ao seu grupo 

étnico. O grupo étnico se estabelece em contraste com outras 

formas de organização (e de outros grupos étnicos). A forma 

ção de um grupo étnico depende de processos de inclusão e ex 

clusão (membro/não-membro) através dos quais se fixam as fron 

teiras étnicas do grupo; pertencer ao mesmo grupo étnico si~ 

nifica compartilhar certos critérios e juízos de valor que e~ 

tabelecem dicotomias em relação aos não-membros, a relação 

com estes pressupõe esferas de comum interesse. 

A inter-relação não provoca a liquidação dos grupos 

étnicos e nem provoca uma 11aculturação11, as diferenças étni 

cas persistem apesar dos contatos interétnicos. Apesar das 

mudanças provocadas, certos elementos cruciais permancem esta 

bebecendo o contraste entre os membros e os não-membros. As 

sim, estar em contato com o não pertencente, é crucial para o 

próprio estabelecimento dos grupos étnicos. são categorias 

constrastivas e não isoladas. 

Pelo que se pode perceber utilizaremos as constru 

çoes de Barth, sobre a geração dos grupos étnicos e a persi~ 
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tência de suas fronteiras, como instrumento para a tentativa 

de analisarmos a situação dos Xukuru. As linhas acima nao es 

gotam os pontos de Barth que pretendenns ressaltar mais claramente 

na medida em que transcorre a análise. 

De quais elementos dispõem os Xukuru p~ra o restab~ 

lecimento de sua identidade étnica? Apesar de poderem ser con 

siderados como camponeses da região, apesar da sua organiz~ 

ção social, econômica e tecnológica ser praticamente idêntica 

à daqueles (essa é uma questão que se deve verificar), os Xu 

kuru dispõem de certos elementos culturais utilizados por eles 

como critérios para afirmação de sua indianidade; a dança re 

ligiosa do Toré; histórias sobre a N.S~ das Montanhas, santa 

padroeira dos Xukuru; as histórias tradicionais do grupo, con 

tadas pelos mais idosos; as duas funções de cacique e pajé 
\ 

também em fase de revigoramento e o território no qual vivem 

(apesar deste estar entrecortado por fazendas de não-Xukuru). 

Estes são os traços principais considerados importantes pelos 

Xukuru para a organização de sua etnicidade. Segundo Barth 

as diferenças entre os grupos não podem ser encaradas apenas 

como diferenças entre traços culturais, a análise da cultura 

deve ser feita levando-se em consideração que o grupo étnico 

não se confunde com uma cultura mas sim levando-se em conta 

os componentes culturais criadores da diferença separando-os 

das outras for~as culturais manifestas. As instituições mani 

festas dos Xukuru vão além desses traços diacríticos escolhi 

dos por eles para afirmarem sua identidade diferenciada, ins 

tituições inclusive compartilhadas pelos regionais. A atuali 

zação do "ser Xukuru" implica a realização de uma identidade 
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básica compartilhada por eles, implica no direito de julgarem 

seus comportamentos conforme as normas de valor instituídas e 

aceitas por todos. Segundo depoimento de Kiko e Ria (cujo papel ne~ 

se processo de revigoramento étnico dos Xukuru é importante), 

Ivo não ganhou as eleições para vereador em Pesqueira porque 

nao correspondia aos padrões renascentes do ser Xukuru, não~ 

sumiu questões básicas, fortes, que lhe confeririam a confian 

ça na sua lealdade pelos Xukuru: Ivo não dança o Toré, está 

muito ligado ao trabalho da pastoral de Pesqueira o que nao 

seria nenhum problema caso se dedicasse mais aos valores indi 

genas dos Xukuru. Porém, esses "valores indígenas11 não sao 

aceitos de forma uniforme, existem alguns depoimentos contrá 

rios como os que ouvimos na casa de D. Ambrósia quando fomos 

atê Pé-de-Serra no dia 12 de janeiro com Zenilda e Totonho. 

D. Ambrósia é uma senhora de 87 anos que nasceu naquela serra. 

Ao se tocar na questão da demarcação das terras Xukuru,um dos 

parentes de D. Ambrósia se manifestou afirmando ser besteira 

"essa história de dizer que nós somos índios e de demarcação 

de terra". Afirmou não lhe agradar a idéia de que a terra 

passasse a ser posse da União, "quem tem terra tem e faz o que 

quiser dela, quem vendeu, vendeu e pronto". Da mesma forma 

D. Ambrósia acreditava que quem havia vendido suas terras,não 

interessa por que preço "pinga; bode; dinheiro ... '', havia fe! 

to por livre e espontânea vontade e deveria se responsabili 

zar por isso. A questão criou um leve mal estar e ienilda a 

justificou por sua senilidade e ao seu parente porque é "meio 

ruim das idéias". Ou seja, aqui podemos flagar um discurso 

que se está criando, próprio daqueles Xukuru empenhados naque 
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le processo. Os que discordam são e Lí.mí.nados por serem in 

corporados em categorias de impotência: senilidade, loucura. 

Criam-se as prerrogativas dessas categorias. 

Devemos enfatizar que essa forma de organização do 

grupo étnico Xukuru não surgiu do nada, nem todos os elemen 

tos diacríticos eleitos por eles foram inventados, pelo con 

trário, sao traços tradicionais que nunca chegaram a desapar~ 

cer mas que estão em franco reavivamento. O grupo éntico Xu 

kuru enquanto estrategicamente engendrado não está sendo inven 

tado de forma absoluta mas construído sobre elementos redesce 

bertos. Durante décadas esteve etnicamente massacrado pelo 

preconceito dos fazendeiros que lhes imputavam um estigma de 

inferioridade. O novo ser Xukuru para ser estratégico enqua~ 

to uma categoria indígena, deve ser etnicamente persuasivo a 

té para os próprios Xukuru. É a criação de uma categoria de 

auto-identificação e identificação pelos outros. 

~ este um grupo de pessoas que chamaremos, conforme 

Barth (1976:43) de inovadoras, estão todas em relação com o 

casal do CIMI que possui um forte papel nesse processo,do qual 

falaremos adiante. Esclarecendo melhor, inovador seria aqu~ 

leque articula esses diacríticos culturais a fim de engendrar 

nova forma de organização social e de buscar adesões do grupo. 

Entre essas pessoas destacamos Chicão. 

Chicão enquanto "inovador étnicon busca o tempo t~ 

do destacar traços que julga serem coerentes com o modo de ser 

indígena, antes de tudo, e depois, vinculado a este, com o m~ 

do de ser Xukuru. Algumas das primeiras pessoas que Chicão 

nos apresentou. quando chegamos em Cana Brava no dia da festa 
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foram os irmãos Iracema e José. Ao nos perguntar se de fato 

não tinham "cara de indios verdadeiros" tencionava mostrar- 

-nos e a si mesmo o quanto alguns Xukuru guardam traços deu 

ma origem genuinamente indígena. Esse casal seria o espelho 

do 11tipo Xukuru aborígene (do passado). Seria, e é para os 

Xukuru, a prova viva, em suas feições, da indianidade Xukuru. 

Da mesma forma, podemos encarar seu interesse na con 

fecção de adornos. No dia em que chegamos pela primeira vez 

em Cana Brava, Chicão nos mostrou alguns artesanatos que ha 

via feito. Um deles era um adorno de cabeça, que chamou de ~ 

car, feito com tiras de palha de coqueiro amarradas por bar 

bante e em cada tira havia uma semente vermelha, que não sou 

be nos dizer o nome, coladas com adesivos industriais {cola). 

Mostrou-nos também uma pulseira feita com sementes de meru, 

fio de nylon e pequenos pedaços de cano PVC, esculpidos em for. 

mato retangular, que imitavam osso. Havia um saiote de palha 

de pinho e outro de fibra de bananeira ressecada ao sol. Dis 

se-nos que antigamente os cocares eram feitos com penas de pa.§_ 

saras como os dos Pataxó e que qualquer dia iria até sua á 

rea pedir-lhes pena para fazer um colar "autêntico". O inte 

resse não parte apenas de Chicão, no dia da festa pela manhã, 

na casa de Chicão, D. Iraci, D. Joaquina e seu Joaquim e ain 

da Chicão trocavam informações acerca dos artesanatos confec 

cionados por cada um. D. Iraci pediu a Chicão que lhe ensi 

nasse a fazer o colar de sementes de meru terminado por ele 

naquele momento. Notamos que havia um movimento de reinven 

ção de artesanatos, principalmente daqueles feitos com semen 

tes. Quando fomos à aldeia de Brejinho na sexta-feira dia 13, 
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Zenilda se deteve algumas vezes durante o percurso para ap~ 

nhar sementes para que Chicão tentasse confeccionar artesana 

tos com elas. t de fato a procura de criar adornos próprios, 

específicos dos Xukuru, feitos em parte com material natural 

da serra, em parte com material industrializado. Esse fenôme 

no está vinculado à questão da reconstrução da identidade Xu 

kuru, podemos dizer que é a retomada de um tipo de cultura ma 

terial ligada a uma tradição dos índios Xukuru de fazerem a 

dornos, se bem que os Xukuru não dispõem do saber tradicional 

da confecção de enfeites a não ser daqueles específicos da~ 

ça do Toré; sendo assim, é necessário reinventá-lo, o saber. 

O uso desses adornos estã de fato ligado à noção de 

uma identidade indígena para Chicão e para outros. Todas as 

vezes que Chicão vai com seus companheiros Xukuru, Totonho, Ti 

nho, seu Zé Pereira, etc ... ao Recife, seja na sede do CIMI, 

na 3~ SUER, ou qualquer outro lugar está sempre usando o co 

car, os braceletes e os colares que fez. E ainda, em algumas 

reportagens veiculadas pela imprensa regional sobre os Xukuru 

onde mostram fotografias suas, também os está usando. São ele 

mentas inovadores da identidade étnica, acionados em momentos 

chaves onde essa identidade deve ser explicitada, tornada 

blica, principalmente em momentos politicamente importantes. 

Noutras ocasiões, menos formais, Chicão não leva consigo os ªE 

tefatos. Interessante notar sua postura entre os motoristas 

de táxi da praça da rodoviária de Pesqueira. Ali a etnicida 

de não é acionada, como Chicão foi motorista durante mui.to tem 

pode sua vida, de caminhão, de táxi e agora guia a carreta 

que faz frete nas feiras semanais de Pesqueira, existe algo 
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que compartilha com esses motoristas de praça. Ali está o Chi 

cão que dirige, que entende de mecânica de carros. Porém, o 

fato de Chicão ser vice-cacique dos Xukuru é conhecido nessa 

roda o que deve lhe conferir um status diferente dos demais 

homens. Não podemos afirmar que a identidade Xukuru tenha a 

tingido o grau de status imperativo, para tanto é necessário 

dominarmos melhor as relações dos Xukuru com os regionais, só 

então seremos capazes de afirmar algo sobre os papéis permiti 

dos aos Xukuru na inter-relação, por sua etnicidade. 

Outro fator claro que perpassa essa questão da re 

construção da etnicidade é a língua. A língua corrente entre 

os Xukuru é o português porém, algumas vezes nos falaram pal~ 

vras numa língua considerada pelos Xukuru como sua original. 

A primeira pessoa a nos falar nesta língua foi Chicão, na no! 

te do dia em que fomos à aldeia de Brejinho com Zenilda. Está 

vamos na sala com Zenilda, Chicão e o pajé, seu Pedro Bispo, 

quando começou a dizer algumas frases e a nos perguntar se en 

tendiamos o significado. são frases cuja construção gramat! 

cal é portuguesa com substantivos e verbos na II língua Xukuru ". 

Chicão e seu Zequinha se divertiam quando não entendíamos o 

significado das frases e não se importavam que nós as anotás 

semos, pelo contrário, davam seu significado em português e 

esperavam terminarmos de anotar para dar o significado de ou 

tras palavras. Entretanto, ao final da noite Chi cão nos pediu 

que não contássemos e não escrevêssemos em nosso trabalho a 

quelas palavras, sem explicar porque, dizendo que eram apenas 

para nosso conhecimento pessoal. Foi a única pessoa a nos p~ 

dir essa discrição. Durante a festa de N.S~ da Conceição al 
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gumas pessoas com as quais conversamos, principalmente dois 

senhores que estavam um pouco alcoolizados, nos diziam algumas 

palavras perguntando se sabíamos seu significado e ficavam ad 

mirados quando demonstrávamos saber o de algumas. Fato notá 

vel ocorreu durante a nossa visita à casa de seu Luiz, um se 

nhor de 64 anos, segundo Zenilda, um dos moradores mais anti 

gos de Brejinho. Assim que chegamos em sua casa seu Luiz nos 

recebeu com certo mal-humor que depois foi se desfazendo e nos 

disse que mesmo se ficássemos ali conversando durante um do 

mingo inteiro não se esgotaria o que ele tem para contar sobre 

os Xukuru. Num certo momento, sem que perguntássemos nada a 

respeito, seu Luiz começou a nos dizer palavras no "idioma do 

índio Xukuru" proferindo seu sinônimo em português logo em se 

guida. Seu Luiz é conhecido, segundo Zenilda, como uma das 

pessoas que mais sabe palavras neste "Ld í.oma " juntamente com 

seu Ventura Leite, o Mestre do Membi. Ao perceber que - nao a 

notávamos (porque não estávamos usando o caderno de anotações 

até então) nos fez a seguinte pergunta: "Vocês não vão anotar 

não é?" Ao que respondemos tirando rapidamente o caderno e a 

caneta da mochila, esforçávamo-nos em guardar o que contava 

na memória, com receio que se incomodasse com nossa caderneta 

de campo e nos surpreendemos quando ele cobrou que a usásse 

mos. Quando seu Luiz perguntou à Zenilda se ela entendia, res 

pondeu que ainda não tivera tempo de aprender com Chicão mas 

que iria fazê-lo. Disse ainda que havia ensinado todas as p~ 

lavras que Chi cão sabia. Seu Luiz nos comunicou urna idéia sua. 

A de organizar escolas bilingües onde ele treinaria monitores 

"no idioma11, assim como fez com Chicão, e estes ensinariam 
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aos professores, mas para tanto precisaria do .apoio de alguém 

ou da FUNAI ou da prefeitura. E ainda, na terceira vez que 

fomos a Pesqueira visitamos o Mestre do Bacural, seu Ventura 

Leite, em sua casa no bairro dos Xukuru e durante nossa con 

versa seu Ventura também disse algumas palavras nesta língua 

dos Xukuru. O que nos pareceu foi o fato de que todas essas 

pessoas desejavam nos mostrar um elemento especificamente li 

gado aos Xukuru. Palavras de uma língua que já foi falada en 

tre eles, desconhecida dos regionais marcando de certa forma 

uma diferença, seja qual for a origem dessas palavras. Não 

observamos que estejam tentando falar entre si esse "idioma", 

o movimento era mais de nos mostrá-lo. A nao ser seu Luiz 

que com sua idéia de organizar uma escola bilingüe exp l.í.c.í t.a 

a importância de que volte a ser usada cotidianamente e aind~ 

a relevância da manutenção desse saber e de sua transmissão 

para os jovens, de forma a não perdê-lo. Há também, se é que 

podemos dizer isso, a criação de um sentimento positivo em re 

lação ao fato de se ser Índio e de tentar incuti-lo nas crian 

ças. Mesmo porque esse fato traz no seu bojo vantagens cru 

ciais para os Xukuru na competição de recursos naturais (ter 

ra) . 

Do mesmo modo podemos raciocinar sobre o Toré, com 

um agravante, ele é, ou nos foi passado como se fosse pelos 

Xukuru, o diacrítico cultural de maior relevância. o Toré 

traz em si a própria tradição religiosa dos Xukuru. Porém, o 

Toré está vinculado à tradição religiosa católica do grupo. A 

festa que assistimos se constituía na procissão de urna santa 

da Igreja Católica, na realização de uma missa católica e en 
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tão na dança do Toré. Nessa festa pudemos perceber a articu 

lação dos elementos da cena religiosa dos Xukuru. Segundo Ch~ 

cao o Toré ocorre todos os domingos, dia oficial da missa c~ 

tólica e também em outros dias santos como no 2 de julho, dia 

de N.S~ das Montanhas, e dia 24 de junho quando da fogueira 

de são João. 

Durante a festa de N.S~ da Conceição notamos as di 

ferentes preocupações entre Chicão e Zenilda. Chicão estava 

vestido com a roupa para dançar o Toré e ficou todo o tempo 

às voltas com sua organização; ordenou os homens que iam dan 

çar em fila no final da procissão; leu a carta do delegado da 

3~ SUER ao final da missa; cuidou para que a dança saísse de 

acordo, sem erros de passos. Zenilda esteve ã frente da arru 

mação da igreja durante toda a manhã; recolheu durante a mis 

sa auxilio das pessoas para manutenção da igreja; serviu o 

lanche e não estava vestida para o Toré como tampouco o dançou. 

A fé católica de Zenilda é antiga assim como a do grupo. são 

papéis diferenciados ligados aos diferentes setores da vida 

religiosa dos Xukuru. Dessa forma a festa abarcou aqueles p~ 

ra quem a fé católica é primordial; aqueles para quem tanto a 

fé católica quanto a dança do Toré ~ enquanto homenagem reli 

giosa à N.S~ da Conceição~ são fatores importantes e aqu~ 

les cuja questão relevante era principalmente o reforço da so 

lidariedade grupal, enquanto um grupo étnico diferenciado, a 

través da dança do Toré (claro que sem deixar de levar em con 

sideração o resto do evento, ou seja, a procissão e a missa) 

e neste Último sentido o fundamento é político. O fator de 

diferenciação, de formação de uma fronteira étnica e o fato 



93 

de nessas festas católicas se dançar o Toré, tirante isto o 

ritual se assemelha a outras festas santas dos regionais. 

Assim como o Toré, há a história a respeito da ap~ 

rição da imagem de N.S~ das Montanhas ou Mãe Tamainha como a 

chamam com mais freqüência. Essa história marca o fato de que 

a santa apareceu para os Índios Xukuru e é sua padroeira, ex 

clusivamente. Marca também, de certa forma na sua memória, a 

entrada da fé católica. Há 750 anos uma Índia foi tirar cipó 

na mata quando viu sobre o tronco de um pau-ferro a imagem de 

N.S~ da Conceição que pensou ser uma criança. Levou-a para 

casa e a deitou numa rede. Tentou lhe dar comida mas ela não 

comia, a deixou na rede foi dormir. No dia seguinte quando 

as pessoas foram ver a criança ela não estava mais ali, tinha 

voltado para o tronco de pau-ferro. Trouxeram-na de volta mas 

ela retornou ao tronco e era sempre assim. Nessa epoca os Xu 

kuru eram "bem diferentes", segundo Totonho que nos contou es 

sa história, dormiam em redes e suas casas eram de palha. A 

notícia do acontecimento se espalhou até chegar aos Jesuítas 

do Recife que foram até lá. Ao veram a imagem afirmaram que 

era uma Nossa Senhora e como havia sido encontrada na monta 

nha teve o nome de N.S~ das Montanhas. Os índios dançaram o 

Toré ao redor do tronco de pau-ferro onde estava. Desde então 

foi considerada a protetora dos Índios Xukuru e chamada de 

mae. Mais tarde os Xukuru construiram uma capela de madeira 

no local onde foi encontrada e ela foi colocada no altar so 

bre seu tronco. Certa vez dois padres quiseram levá-la para 

Roma, disfarçando seu intento dos Índios pelo subterfúgio de 

que a imagem precisava ser restaurada. Chegando ao Recife a 
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guardaram numa igreja. Entretanto, a santa voltou para a ca 

pelinha de Cirnbres numa noite em que o tempo fechou repentin~ 

mente e choveu com trovoadas fortes. N.S~ das Montanhas, que 

se comunicava com os índios, anunciou sua chegada com os tro 

voes,os sinos da capela, suas luzes acesas e janelas abertas. 

Os índios foram à capela e a imagem estava molhada da chuva 

sobre o tronco de pau-ferro e essa água era capaz de fazer mi 

lagres. Os padres não tentaram mais tirá-la de Cimbres. 

Segundo alguns Xukuru que estavam na casa de Chicão 

quando Totonho nos contou essa história e ele mesmo, a imagem 

que se encontra hoje na igreja de Cimbres não é a verdadeira, 

mas nem todos estavam convencidos disso. A atual e uma ima 

gem grande e muito clara enquanto a verdadeira era morena e 

pequenina, ela transcendia a condição de imagem pois era "car 

nal e parecia-se com uma índia". Uma das provas desse fato é 

o caso da coroa da atual santa ter caído durante uma proci~ 

são, isso nunca aconteceria se fosse a verdadeira porque era 

perfeita. Sua cor não desbotava e ela não aceitava ser pinta 

da fazendo com que a nova tinta descascasse. Contam que era u 

ma imagem com muitos poderes. Certa vez fez cair o avião do 

industrial dono da fábrica Peixe, Dr. Jurandir, que queria co 

roar a santa com flores do céu durante uma procissão e descer 

do avião em grande apoteose. Ninguém se machucou com a queda 

do avião mas a santa o fez ver que deveria ser tão "simples 

quanto os Xukurus" e não querer ser superior a eles porque e 

le não o era. Dizem ainda que os "brancos" sempre iam "muito 

bem arrumados" às missas e nas procissões queriam levar o an 

dor de N.S~ das Montanhas mas não tinham força pois o andor 
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pesava. Enquanto os Xukuru o levavam com facilidade, mesmo 

"bêbados e mal arrumados". A santa tinha força para escolher 

as casas nas quais queria entrar. Essas procissões iam até 

Poção, entrando em várias casas pelo caminho que preparavam 

mesas fartas para recebê-la; quando passavam por alguma cujos 

donos eram mal intencionados com relação aos índios, seu andor 

pesava tanto que quem o carregava mal conseguia andar e então 

compreendiam que não se deveria entrar em tal casa. Falaram 

também das riquezas de N.S~ das Montanhas, ela tinha terras e 

animais e os Índios viviam dessas riquezas até que começaram 

(os 11brancos11) a desonrá-la invadindo-lhe as terras. O prime!_ 

roa fazer isso foi seu Bezerra que arrendava a terra em tro 

ca de pedaços de bode, cachaça, por vezes os Xukuru recebiam 

apenas uma cabeça de boi abatido. Nessa época os índios eram 

ingênuos e só pensavam em beber. Em dado momento, todos os 

que estavam na sala concordaram que a imagem atual não era a 

verdadeira e quem iniciou essa questão naquela noite fora To 

tonho. Disseram que se soubessem onde ela estava iriam até 

lá e dançariam o Toré para que ela volte. Explicam esse fato 

devido à negligência dos próprios Xukuru: "os troncos velhos 

não sustentaram a tradição e a rama nova não começou a lutar11 

e por isso ela fugiu, ai se inicia a decadência da vida dos 

Xukuru porque se esqueceram das obrigações para com a Mãe Ta 

mainha. Porém, há algum tempo retomaram a tradição religi~ 

sa e estão tentando parar com o consumo de cachaça e com cer 

teza ela voltará para a igreja de Cimbres ~ Cimbres é tido co 

mo o lugar da tradição, na época em que ainda era aldeiamento. 

Lá a imagem de N.S~ das Montanhas surgiu, foi dançado o pri 
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meiro Toré em sua homenagem, a primeira igreja foi construí 

da. Totonho afirmou ter tido notícia de que a imagem verda 

deira estava em Brasília, numa igreja de lá e se tiverem cer 

teza àisso vão em grupo recuperá-la. 

Tentando fazer urna análise rápida dessa história, 

notamos que a questão da tradição para esses Xukuru se remete 

a esse momento mítico da descoberta da santa, é nesse ponto 

que contam sobre a dança do Toré, associada a essa descoberta 

e a dança se torna urna homenagem ã Mãe Tamainha, padroeira dos 

Xukuru. Não hã nenhuma referência a um momento anterior e 

nao fica claro se o Toré já era dançado ou nao, mas o que p~ 

rece é que ele já existia e a partir da entrada da santa nes 

ta cena ele passa a ocorrer em função dela. A referência an 

terior era de que os Índios era "diferentes 11, "ingênuos", pe!! 

savarn que a imagem da santa fosse uma criança e isso era um 

sinal de que "não compreendiam bem as coisas". A alusão pri 

meira dos antigos costumes religiosos dos índios Xukuru é en 

tão esse acontecimento e a atitude dos índios em relação a e 

le a partir de então. N.S~ das Montanhas é a padroeira desses 

Índios, sua protetora, pediam-lhe tudo de que precisavam: ter 

ra; animais; fartura; paz, tudo o que queriam pediam a ela 

dançando o Toré. Todavia, os índios Xukuru foram se esquece!! 

do de seus hábitos, suas tradições. Perderam sua fé na N.S~ 

das Montanhas, deixaram de dançar Toré, em suma perderam sua 

indianidade, o nodo de ser Xukuru, e a padroeira daqueles que eram 

Índios se foi levando com ela todas as fortunas que a condição 

de índio lhes proporcionava. E mais, ela foi embora, ou leva 

da, para Brasília, não por coincidência lugar de onde eles 
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esperam vir a decisão sobre a situação de suas terras~ o pró 

prio centro do poder e da decisão. Agora, entretanto, eles 

têm confiança de que a imagem verdadeira retornará porque e~ 

tão recuperando os valores que deixaram para trás, trocados 

pelos maus elementos trazidos pelos 11brancos11: a cachaça, a 

ambição, ... Ela vem de Brasília assim como de lá vem aso 

lução dos conflitos locais e da disputa pela terra na medida 

em que os Xukuru recuperem suas tradições indígenas, no momen 

to em que as fronteiras forem restabelecidas. 

Existe entre esse grupo de pessoas que estava na ca 

sa de Chicão naquela noite, o desejo de voltar a fazer uma be 

bida fermentada chamada "cachaça da Jurema11, ou apenas "Jure 

ma11• Esta é uma bebida religiosa que abre a mente e mantém o 

espírito em comunicação com os antepassados, é a bebida permi 

tida pela Mãe Tamainha. Seu Totonho alegou que na 11época" em 

que os Xukuru habitualmente tomavam Jurema era "muito mais di 

fícil que o Índio de convencesse pelo bronco até que eles trou 

xeram a Pitu (cachaça) e ai ficou fácil tomarem tudo do índio, 

até a mente11• Aqueles que bebem a "bebeida dos brancos" aca 

bam por desprezar suas tradições, seus valores e crenças e 

sao dominados por eles. Segundo Totonho a cachaça é a "arma 

mais poderosa do branco contra o índio", por isso Chicão, que 

já teve problemas com bebidas, hoje proibe os homens de bebe 

rem durante o Toré porque "estragam a festa" e ela perde seu 

sentido religioso. De qualquer maneira, durante a festa de 

N.Sê: da Conceição havia algumas garrafas de 11Pitu11 que eram 

passadas de mão em mão em algumas rodas de homens. Essa que~ 

tão do consumo de bebidas é considerada por esses Xukuru um 
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sério problema. A bebida é uma espécie de elemento desinte 

grador da solidariedade grupal, a culpa da perda de muitos v~ 

lares tanto morais quanto materiais é atribuída a ela, quer 

dizer, ao seu consumo. E o introdutor desse "mal" foi o "bran 

co" grande espoliador do 11indio11, o fato de estarem conseguin 

do controlar esse consumo significa para eles recobrar aquela 

solidariedade e a força necessária para lutar pelos seus va 

lores. "A cachaça fecha a mente do índio, ele fica cego", ce 

go para ver a usurpação de seus bens, "a Jurema abre a mente 

do índio e dá força"; por isso a preocupação em voltarem a fa 

zera Jurema, essa bebida religiosa que também abre a memória 

deixando-os reconhecerem-se no seu passado como os "Índios Xu 

kur u'", 2 

Essa questão de recobrar o passado também é um as 

sunto em pauta. Chicão·e Zenilda ficaram especialmente inte 

ressados quando Paulinho Pankararu lhes disse que gostaríamos 

de conversar com pessoas idosas que pudessem nos contar sobre 

as tradições dos Xukuru e sobre seu modo de vida no passado 

esse é o modelo que Paulinho possui do trabalho dos antro 

pólogos. Durante os dois dias que caminhamos na área com Ze 

nilda, no primeiro com Totonho também, éramos levados às ca 

sas nas quais moravam pessoas mais velhas e quando ent~ávamos, 

juntamente com a apresentação que faziam de nós, explicitavam 

2 Receita da Jurema: 
Batata doce com rama; casca de jurema preta sem espinhos;ca 
roças de milho. Colocar tudo dentro de um pode de barro e 
deixar fermentando por três dias (seu Totonho, que nos for 
neceu essa receita apontou a dificuldade de implementa-la pois 
não se encontra batata doce com rama na feira de Pesqueira). 
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nosso interesse nas"histórica dos antepassados". A opinião 

de que a vida antes era melhor foi de certa forma unânime, en 

tretanto as pessoas não nos contavam histórias sobre suas vi 

das, as de seus pais conforme parecia ser a expectativa de Ze 

nilda. Afinal não nos conheciam. A pessoa que mais claramen 

te explicitou essa desconfiança foi seu Luiz Caetano de Bre 

jinho. Fomos até essa aldeia no dia 13 de janeiro, sexta-fei 

ra e essa visita que fizemos à casa de seu Luiz foi bem- ma! 

cante. Seu Luiz nos perguntou o que queriamos dizendo que já 

estava cansado de receber visita de "galegos" que lhe pergu!! 

tavam tudo, nunca mais voltavam e não lhe traziam nada em tro 

ca. Perguntou por que Zenilda estava desacompanhada, sem Chi 

cao, ao que ela respondeu que ele ficara em casa fazendo alg~ 

mas roupas do Toré para a festa de N.S~ da Conceição e a ti 

nha 11mandado no lugar dele". Explicou nosso trabalho dizendo 

que poderíamos ajudá-los a demarcar sua área. Depois de um 

tempo quieto seu Luiz começou a falar (foi quando ao dizer as 

palavras no "idioma11 nos perguntou se não as anotariamos) e 

nos contou a história sobre uma viagem que seu pai e dois ti.os 

fizeram ao Rio de Janeiro em 1954. Em resumo, a história 

consta no seguinte: Stanislaw Caetano Marques, Antônio Caeta 

no Marques e Félix Caetano Marques, foram até o Rio de Janei 

ro falar com o Presidente da República sobre a situação dos 

Xukuru. Levaram noventa dias para chegar ao Rio, andando e 

pegando carona em caminhões. No Palácio do Catete conseguiram 

falar com Getúlio Vargas que lhes prometeu "tudo de tudo". S~ 

gundo seu Luiz, Getúlio Vargas escreveu uma carta ao "respo!!_ 

sável pelo SPI do Recife,Raimundo Carneiro Dantas" para que 
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se responsabilizasse a "resolver as dificuldades passadas pe 

los Xukuru". Raimundo Carneiro Dantas nada fez segundo seu 

Luiz. Existe outra carta escrita pelo Presidente da RepÚbli 

ca aos Xukuru, essa nunca chegou às mãos dos Xukuru e pelo 

que desconfia seu Luiz os funcionários do SPI de Recife a es 

conderam porque "trazia os direitos dos índios de volta". Seu 

Alexandre, irmão de seu Luiz, guarda consigo a carta de Getú 

lio Vargas ao Chefe da 4~ Inspetoria do SPI do Recife e no dia 

da festa de N.S~ da Conceição ele a levou para vermos, a pedi 

do de seu Luiz. Essa carta é a prova dessa viagem feita em 

1954. A carta é datada em 15 de janeiro de 1954 e na realida 

de pede ao Chefe da 4~ Inspetoria do SPI que providencie três 

passagens do Rio de Janeiro para Pernambuco para que Antônio 

Caetano, Félix Caetano e Estanislau Caetano se apresentem ao 

Chefe daquela Inspetoria em Recife. O que deixa seu Luiz in 

dignado em relação a esse acontecimento é o fato de seu pai 

e seus tios, apesar de terem conseguido uma audiência com o 

Presidente da RepÚblica para reclamarem da situação do grupo 

- e não apenas de suas famílias, esse fato é marcado por ele 

-, ao chegarem em Recife e em Pesqueira com a carta de Vargas 

continuaram a ser desrespeitados pelas autoridades locais e 

ainda, afirma que estas souberam tirar bons proveitos dos be 

neflcios mandados da capital para os Índios Xukur~beneflcios 

estes que eles mesmos não tiveram acesso. Desse modo, seu 

Luiz talvez se justifique (ou nós compreendemos essa história 

como um antecedente explicativo) pelo seu descrédito em rela 

çao aos "galegos"/"brancos". Como seu Luiz é conhecido en 

quanto uma pessoa bem informada e conhecedora de histórias 
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passadas, geralmente é procurado ·por aqueles não-Xukuru inte 

ressados nelas. Sejam do governo de Pesqueira, da FUNAI, do 

CIMI e mesmo nós que fomos levadas até ele por Zenilda devido 

a esse fator,acaba expressando um comportamento contraditório 

pois, se por um lado é um prestígio ser solicitado pelos seus 

conhecimentos e por outro sente-se explorado já que não recebe 

nada em troca, "nem um par de sapatos, nem urna rede, nada". E~ 

sa história é contada por seu Luiz como se estivesse resgatando 

um tempo em que os Xukuru ainda reivindicavam pelos seus di 

reitos enquanto grupo. Depois disso, "os Índios que ficaram 

não têm a competência do tronco velho". Seu Luiz faz a mesma 

ressalva em relação aos padres católicos. O terreno no qual 

se encontra a igreja de Brejinho pertencia à sua família e a 

"oomun í.da.de " insistiu que fosse doado para a obra e os próprios 

Xukuru trabalharam para construí-la. Refere-se aos padres co - - 
mo os "primeiros que queriam ficar com as terras dos índios 11• 

Apesar desse cansaço, desse desgaste em relação às pessoas que 

o procuram segundo ele diz, seu Luiz conversou conosco duran 

te muito tempo e até disse para voltarmos num domingo quando 

teria mais tempo. ~ alguém que devemos ter em mente como um 

futuro informante em potencial. 

Outra história crucial na memória desse grupo, é q\E 

se refere a sua participação na Guerra do Paraguai. 110s trin 

ta do Ororubâ" que foram considerados heróis e receberam da 

Princesa Isabel (o grupo todo) um documento de doação da ses 

maria do Ararobâ (Ororubá). Em 1944, o sertanista do Serviço 

de Proteção ao índio, cícero Cavalcante de Albuquerque levou 

esse documento consigo alegando que iria mostrá-lo ao "pres.!_ 
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dente" (da RepÚblica?) para que sua área fosse demarcada. Le 

vou outros objetos como uma túnica do exército, uma espada com 

a base dourada e um quepe que foram utilizados pelos Xukuru 

na Guerra do Paraguai. Os Xukuru já se encontraram algumas 

vezes com esse sertanista e pediram-lhe que devolvesse os do 

cumentos e os objetos. Ele alegou que devem estar no Museu 

do Índio do Rio de Janeiro. Há esperança da parte dos Xukuru 

que nos contaram essa história, que é assumida pelo CIMI tam 

bém, em encontrar o documento e os objetos. 

Bem, até aqui estivemos tratando dos elementos sele 

tivos próprios à categoria dos "índios Xukuru11• São traços 

que observamos como sendo importantes para o próprio Xukuru 

no que diz respeito a reiteração desse grupo enquanto étnico. 

t provável que em algum momento venha ocorrer alguma mudança 

na seleção dessas variáveis culturais porque não são elas -que 

definem a identidade étnica ipso facto, esta é construída e 

nesse processo a fabricação é mut.âve L, os elementos diacrí ti 

cos não são insubstituiveis,rnuito pelo contrário, eles variam 

conforme a operação de construção da identidade étnica. Esta 

mos claros da importância de situar a questão da identidade 

étnica num processo em movimento onde o que está em jogo é a 

questão organizacional da interação e não apenas esses elemen 

tos culturais. 

Entretanto devemos retomar a festa de N.S~ da Assun 

ção no ponto que nos interessa aqui, qual seja, o das rela 

ções entre diferentes grupos presentes. Talvez não seja exa 

gero tentar delinear esses grupos embora esse procedimento de 

va ser confirmado numa próxima viagem à serra do Ororubá. A 
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maior parte das pessoas era composta por Xukuru, entre esses 

poderíamos fazer urna divisão ·daqueles que dançaram o Toré e 

os que nao dançaram, apenas assistiram. Entre os não-Xukuru 

estavam o Bispo; o casal do CIMI; o vereador Beto Zacarias e 

~essoas da cidade de Pesqueira conhecidos de alguns Xukuru. 

Embora situemos esses Últimos elementos enquanto pertencentes 

à categoria não-Xukuru eles possuem status diferentes na rela 

ção com esse grupo étnico. As mudanças no comportamento dos 

Xukuru em relação aos diferentes elementos não-Xukuru também 

deve ser considerada. 

Podemos tentar observar quais os motivos que leva 

ram essas pessoas a participar da festa de N.S~ da Conceição, 

só esse fato já anuncia a inter-relação. Alguns Xukuru part! 

ciparam principalmente por seu caráter religioso;outros por e~ 

se motivo mas também por seu caráter político, caráter este 

mais imputado do que intrínseco ao evento. Quer dizer o even 

to serviu também como momento de declarações explícitas da lu 

ta dos índios Xukuru pela garantia de suas terras. Esse mo 

menta é claro quando da leitura feita por Chicão, após a mis 

sa, do ofício da FUNAI pedindo ao Ministério da Agricultura a 

liberação de urna área de terra na serra do Ororubá para uso 

dos Índios (ver p. 76 deste relatório). Durante toda a missa 

Chicão esteve perto do altar do lado direito do Bispo voltado 

para os que a assistiam. A leitura desse documento foi bem 

recebida pelos presentes~ com aplausos~ o que nos faz pen 

sar que a posição de Chicão e a conotação política dada à mis 

sa eram legitimas. Nos faz pensar, também, até que ponto p~ 

demos operar com a divisão entre caráter político e religioso 
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da festa, se no que observamos ela se estabelecia de forma 

tênue e mesmo em vários momentos não pudemos percebê-la. 

O fato do Bispo celebrar a missa parecia ser bastan 

te importante para os Xukuru. to cônego de posição mais ele 

vada dentro da hierarquia do clero católico de Pesqueira, se 

gundo os Xukuru e principalmente Ivo e Zenilda, o Bispo é so 

lidário aos problemas e às reivindicações desse grupo e sua 

presença na festa reforça essa solidariedade. Como se lhes 

fosse conferido o aval da Igreja de Pesqueira a continua 

rem se mobilizando e a retomarem suas "tradições religiosas" 

na figura do Toré ao qual o Bispo assistiu. Um dado interes 

sante ê o fato de nos terem pedido, Chicão e Totonho, que ti 

rassemos uma fotografia do Bispo com os homens vestidos para 

o Toré. A presença da fé-católica entre os Xukuru é grande e 

o Toré se encaixa nessa festa também como uma homenagem a N. 

s~ da Conceição e dessa forma não cria contradições com aqu~ 

la fé. Essa conexão é observável na história de N.S~ das Mon 

tanhas que ao ser encontrada e considerada como a padroeira 

dos Xukuru eles dançaram Toré como demonstração de veneração. 

Os outros elementos não-Xukuru presentes na festa, 

o casal do CIMI; o vereador Beto Zacarias e as pessoas da ci 

dade de Pesqueira, representam papel fundamental na configur~ 

ção atual do grupo Xukuru, poderíamos dizer no "equilíbrio" 

da organização social do grupo étnico Xukuru, nos conceitos 

de Gluckman. O vereador Beto Zacarias é filho de um fazendei 

roda região com o qual os Xukuru têm um conflito de interes 

se em relação à terra. Esse conflito se amplia aos fazendei 

ros cuja parte das terras se encontram na área da serra do o 
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rorubá reivindicada pelos Xukuru. Segundo os Xukuru esses f~ 

zendeiros têm estado incomodados com a mobilização em torno 

de sua identidade étnica e com as reivindicações que os Xuku 

ru têm feito no Recife. Chicão nos falou de um acontecimento 

que elucida esse incômodo. Há algum tempo, no segundo semes 

tre de 1988, o ex-delegado de polícia de Pesqueira fora levar 

a Chicão a reclamação feita pelo fazendeiro Eudim Bezerra em 

relação ao Toré. O fazendeiro prestara uma queixa afirmando 

que Chicão insuflava os Xukuru a invadirem suas terras atra 

ves dessa dança. O delegado intimou Chicão a acabar com o To 

ré sob ameaça de ser preso caso não obedecesse. Os Xukuru não 

obedeceram essa proibição e continuaram a sofrer ameaças e~ 

mo violências por parte da policia de Pesqueira. No primeiro 

dia do mês de fevereiro um grupo de Xukuru - Chicão, o caci 

que Zé Pereira, Totonho e Tinho - foi denunciar as violências 

e ameaças do delegado de polícia na Secretaria da Justiça PÚ 

blica e no Departamento de Policia Judiciária e pedir sua 

transferência, fato que meses depois ocorreu, com apoio de mui 

tas pessoas de Pesqueira e até da câmara dos Vereadores. Esse 

acontecimento foi veiculado na imprensa de Pernambuco com as 

seguintes chamadas: ntndios Denunciam Violência Policial11(Diá 

rio de Pernambuco - 2/2/89); 1~ucurus Acusam Jesus de Torturar 

índios" (Jornal do Comérqio - 2/2/89 - Jesus é o cognome do 

delegado); 11Cacique Denuncia índio Torturador11 (Folha de Per 

nambuco - 2/2/89); 11Delegado Foi Agressivo com os índios" (Jor 

nal do Comércio - 14/2/89). 

Segundo Chicão, o conflito com os fazendeiros 11come 

çou" com a nova Constituinte que 11disciplinou a demarcação 
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das terras indígenas". No jornal Diário de Pernambuco do dia 

2 de fevereiro, Chicão declara que "nossas terras vão ati a 

cidade de Pesqueira, mas nós abdicamos da área depois da BR 

porque ia criar muitos problemas para a população. No entan 

to não abrimos mão das terras do lado esquerdo da estrada, 

inclusive onde está localizada a fazenda de Eudim". A nova 

Constituição estabelece ummara:, no processo reivindicatório 

dos Xukuru, a partir dela eles têm certeza da legalidade de 

seu movimento. Talvez os fazendeiros, ou pelo menos Eudim Be 

zerra, também tenham essa impressão não sabemos ao -certo 

pois nao tivemos nenhum contato com fazendeiros da região, a 

penas presenciamos a discussão entre Kiko e Beto Zacarias 

cujo pai também possui terras na serra do Ororubá ~ de qua! 

quer forma fica a questão do motivo que levou o fazendeiro Eu 

des Bezerra a pedir a proibição da dança do Toré. Chicão de 

clara naquele mesmo jornal que as reuniões dos Xukuru não têm 

conotação guerreira "é na verdade uma tradição de mais de 

500 anos". Poderíamos talvez pensar na pertinência desse no 

me guerra~ se é que de fato existe o argumento do fazendei 

rode que o Toré seria um ritual guerreiro~ se levarmos em 

consideração que os Xukuru lutam pela condição de índios para 

reinvindicar o acesso à terra e à proteção.do Órgão tutor~ 

reivindicação legitima do momento em que são considerados ofi 

cialrnente índios~ e entre outros elementos elegem o Toré co 

mo diacrítico privilegiado de manifestação étnica e nesse pr~ 

cesso estão competindo com fazendeiros da região por um recuE 

so, então podemos considerar que o motivo do incômodo de Eu 

dim Bezerra em relação ao Toré e sua atitude de pedir ao dele 
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gado de polícia que o proibisse pode ser entendida como a ten 

tativa de desmontar uma estratégia eficaz na briga por aquele 

recurso natural. Uma estratégia de guerra pelo controle de 

um território. Podemos pensar nesse conflito entre fazendei 

ros e Xukuru corno uma guerra? A palavra luta é amplamente em 

pregada pelos Xukuru - desconfiamos que tenha sido introduzi 

da pelo CIMI, do qual trataremos mais adiante. Michel Fou 

cault coloca a ~uestão "é preciso analisar essas 'lutas' como 

as peripécias de uma guerra, é preciso decifrá-las por um - co 

digo que seria o da estratégia e o da tática? A relação de 

força na ordem da política não seria uma relação de guerra?" 

segue afirmando que nas análises das relações de poder nao se 

pode lidar apenas com a declaração de uma luta ela não é ex 

plicativa suficiente para essa análise. Porém nao nega a po~ 

sibilidade de se operar com as relações de poder enquanto gueE 

ra/luta na medida em que se lide com situações - "processos11 

- reais: "quem está em luta, a respeito de que, como se de 

senrola a luta, em que lugar, com quais instrumentos e com que 

racionalidade" (1979:226). 

Pois bem, voltemos a nosso processo real antes de 

retomarmos a questão das relações de poder em Foucault. Tal 

vez o evento ocorrido com o delegado de polícia possa ser ana 

lisado como medição de forças também~ ao se mobilizarem para 

conseguir a transferência do delegado "violento", que se colo 

cou nessa cena "ao lado" dos fazendeiros, demonstram resistên 

eia ao poder desses fazendeiros e poem em jogo os instrumen 

tos de luta de que dispõem. 

Devemos, para apreendermos um mínimo desse conflito 
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entre os Xukuru e os fazendeiros que de certa forma se estabe 

lece enquanto uma clivagem étnica já que se trata da competi 

ção por recursos entre grupos etnicamente distintos e um de 

lesse vale da etnicidade como tática de luta (nunca esquece~ 

do a dimensão da guerra/relações de poder}, abordar situações 

contadas a nós pelos Xukuru a respeito de suas relações com 

os fazendeiros da região.3 E ainda, abordar a presença do-e~ 

sal do CIMI e a relação dos Xukuru com os moradores da cidade 

de Pesqueira. 

o processo de perda das terras nos foi contado por 

alguns Xukuru; por Chicão; por Totonho na noite do dia em que 

chegamos a Cana Brava; por seu Edgar Marcolino, Mestre do Ba 

cural, na manhã da festa de N.S~ da Conceição e por·seu Vent~ 

ra Leite, Mestre do Membi, no final da semana de Can1aval quan 

do voltamos a Pesqueira pela terceira vez mas não conseguimos 

subir a serra do Ororubã. 

Segundo Chicão existe grande número de Índios Xuku 

ru que trabalham nas fazendas de gado, faznedo todos os tipos 

de serviço, sem "domingo nem feriado". Naquela época, .janei 

rode 1989, ganhavam em média Cr$ 1,50 semanalmente. Alguns 

moram na própria fazenda outros moram em suas casas na serra 

do Ororubá. Chicão nos diz que geralmente esses trabalhado 

3 Apenas como esclarecimento: compreendemos a noção de confli 
to segundo Simmel e Gluckman, não como um elemento negativ~ 
e destruidor mas como fator constitutivo e organizacional. 
E para que seja constitutivo de organizações sociais, de 
relações ê necessârio que haja algum nível de cooperação 
e de interesses comuns entre as partes conflitantes. Ape 
nas outra questão: podemos pensar a g u e r.r a como fator de 
organização social? 
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res dizem não ser índios Kuxuru porque se sentem inferioriza 

dos pelo desprezo de seus patrões e companheiros na fazenda em 

relação aos índios, são estigmatizados como "vagabundos", "p~ 

guiçosos11 e 11beberrões11• Há um Xukuru chamado Cassiano que, 

segundo o que contaram a Chicão, menoscaba o movimento reivin 

dicatório dos Xukuru dizendo que essas p~opostas de retomada 

das terras dos fazendeiros "não vão dar em nada a não ser em 

bala" porém, quando está na presença de Chicão nfica elogiag 

do o trabalho". Chicão diz não se preocupar com esse tipo de 

oposição porque quando as pessoas percebere~ que o 11trabalho 

está dando certo" elas também tomarão o partido da luta pela 

garantia das terras da serra do Ororubá. Seu Edgar Marcelino 

nos falou sobre o caso de um Xukuru que, inclusive, conhecenos 

na nossa primeira noite em Cana Brava, seu Saturnino Feitosa 

(Satú) . Seu Saturnino trabalha na terra de um fazendeiro "fos 

tero" (forasteiro) cuidando de sua plantação de árvores fruti 

feras, em troca dispõe de um pedaço de terra na fazenda para 

plantar uma roça pequena. Porém, este ano o fazendeiro nao 

quer que seu Saturnino volte a roçar porque quer plantar ca 

piro para o gado. Seu Edgar, testemunhando a preocupação de 

seu Saturnino cuja casa que possui na serra do Ororubá - nao 

tem terreno, aconselhou-o a roçar entre as árvores frutíferas 

a não abrir mão de "seus direitos". Segundo seu Edgar, os 

fazendeiros querem transformar os Índios em ladrões e desor 

deiros pois 11de fome ninguém vai morrer, os Índios pedem pra 

plantar na terra deles e não conseguem, então, o negócio é in 

vadir", e disse que até o momento não houve casos de invasão 

e se a demarcação da área chegar em tempo provavelmente - nao 
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haverá. 

Durante nossa caminhada pela serra com Zenilda via 

mos alguns homens trabalhando na terra e Zenilda nos explicou 

o processo. Primeiro brocam, cortam o mato; depois queimam a 

terra, limpam a terra do mato cortado; depois mexem a terra 

com a enxada e depois plantam. Estávamos na época do preparo 

para o plantio, entre a primeira operação e a terceira. Após 

isso esperam as chuvas do mês de março para plantar. Alguns 

desses homens estavam preparando seu roçado na terra de algum 

fazendeiro como seu Jaime Pereira de Araújo, irmão de seu CÍ 

cera, pai de Chicão que mora em Tiamonte, numa casa sem terre 

no. Outro homem pelo qual passamos e que "brocava" um pedaço 

de terreno não era conhecido de Zenilda mas ela sabia que a 

quelas terras eram de um fazendeiro chamado Maximiano, um Xu 

kuru. Maximiano havia conseguido comprar muitas terras de ou 

tros Xukuru, onde agora criava gado, e permitia a outros ín 

dios, sem terra para plantar, fazerem roça na sua. O acordo 

entre os índios e os fazendeiros costuma ser assim: os Índios 

utilizam um terreno para culturas de ciclo curto (milho, fei 

jão, fava) e ao mesmo tempo plantam capim para o gado (na maior 

parte dos casos os fazendeiros criam gado), ao retirar o pr~ 

duto do plantio resta o capim já crescido, o próximo cultivo 

nao pode ser no mesmo terreno então, ou o fazendeiro cede ou 

tro espaço de terra, ou dispensa seus serviços. Desse modo o 

dono da terra estabelece um rodízio, nas áreas em que a past~ 

gem acaba ele entrega a outro para roçar descansando-a doca 

piro ou pelo menos dividindo o solo entre este e outros culti 

vos. Porém, neste sistema, geralmente aquele que faz o roça 
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do não possui garantias de terra para a próxima roça a - nao 

ser que sua relação com o fazendeiro seja mais sólida em ter 

mos de afinidade. Há ainda alguns Xukuru na serra do Ororubá 

que possuem mais terra e plantam monoculturas, geralmente to 

mate ou cenoura, estes também empregam trabalho de Xukuru sem 

terra e costumam vender seu produto a atravessadores que o 

pagam após a venda na feira. 

Neste momento da pesquisa se torna um pouco compli 

cado organizar sistematicamente os tipos de propriedade e pr~ 

prietários na serra do Ororubá. Percebemos que há desigualda 

de entre os Xukuru no que se refere a essa posse. Existem Xu 

kuru absolutamente desprovidos de terra; outros com quantida 

de mínima para uma roça; outros com maior terreno e outros con 

siderados fazendeiros que criam gado ou fazem monocultura e 

empregam mão-de-obra Xukuru. As terras da família de Chicão 

por exemplo são de extensão razoável. Seu Cícero, quando da 

morte de sua primeira esposa, mãe de Chicão, D. Maria Quit~ 

ria, dividiu as terras em três partes e cada um, ele, Chicão 

e Maria das Montanhas,ficou com o suficiente para uma grande 

roça. Nas terras de Maria das Montanhas seu Cícero plantou 

bananeiras e cuida delas pois sua filha mora em Pesqueira e 

é solteira. Chicão planta cenoura, tomate, cheiro verde,coe~ 

troe feijão de corda e empresta (e não arrenda) um pequeno 

espaço de terra para um primo de Zenilda. A explicação que 

nos foi dada para essa desigualdade e ainda para a presença 

de não-índios na serra é aquela relativa ao processo de expro 

priação. Segundo o relato de seu Edgar, cada familia (casal 

e filhos geralmente) possuía uma casa e um terreno para roçaL 
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Havia uma área comwn usada quando necessário por qualquer um,. 

freqüentemente para descansar o terreno do roçado, ou porque 

este não dava conta da demanda familiar. Essa reserva de ter - - 

ra começou a ser arrendada a não-Índios, sem contratos escri 

tos, porém alguns "brancos" insistiam em fazer o documento do 

contrato. o que ocorria na realidade era a feitura de uma es 

critura de venda com a anuência do juiz e com testemunhas, co 

mo os índios eram analfabetos não percebiam o que ocorria. Al 

gum tempo depois, quando o Xukuru, com o qual se fez o con 

trato, viajasse ou "bebesse muito" ao retornar encontrava a 

terra, supostamente arrendada, com cercas. O arrendatário,e~ 

tão, lhe mostrava a escritura de venda dizendo ter comprado a 

terra com testemunhas o que tornava a legalidade do documento 

inegável. Assim a·quantidade de terras foi se estreitando e 

as aldeias Xukuru estão rodeadas por fazendas e sítios de não 

-Índios. Seu Edgar diz que hoje não é mais possível fazer ro 

dízio para as terras descansarem e estão muito desgastadas, 

não oferecendo mais a "fartura de antes 11• Resta uma questão, 

por que era permitido a um Xukuru ar.rendar um pedaço de terra 

que era comum? Essa questão se estende a outra, de propried~ 

de, e permanece aberta. Os Xukuru sem terra hoje provavelmen 

te venderam ou arrendaram suas terras a alguém no passado. 

Quando conversamos com seu Tinho, na visita que fi 

zemos a Pé-de-Serra com Zenilda e Totonho de 12 de janeiro, 

nos contou que "os brancos de riqueza chegaram de fora, de B~ 

lo Jardim, Buique (município pernambucano) e tomaram as ter 

ras dos Índios. Antes essa região aqui era lugar de criação, 

de caça e pesca, tinha madeira e o rio. Hoje vieram os ricos 
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tomaram as madeiras, a criação e proibiram o rio que nem pra 

tomar banho serve mais". O acesso ao rio Ipojuca que faz di 

visa entre os municípios de Poção e Pesqueira, está fechado 

aos Xukuru de Pé-de-Serra "pelas cercas dos brancos11• Existe 

uma barragem nesse rio chamada Pão-de-Açúcar, os Xukuru nao 

se referem a ela nem positiva nem negativamente. Talvez po~ 

que o acesso ao rio já estivesse fechado quando da sua cons 

trução, não alterando em nada para os Índios. A impossibili 

dade de utilização do rio Ipojuca é um problema sério para os 

moradores de Pé-de-Serra porque esta é uma área da serra do 

Ororubá muito seca,possui poucos olhos d'âgua e mesmo assim 

na parte mais elevada, bem diferente da Cana Brava onde há va 

rias nascentes. 

Durante nossa caminhada a Pé-de-Serra pudemos ver 

duas propriedades de não-índios, uma delas incrustada entre 

aquela aldeia e Cana Brava, é um sítio pequeno de um médico 

de Pesqueira, Dr. Luiz e, pelo que Zenilda nos contou, tem 

boas relações com os Xukuru "ele não incomoda a gente11• Disse 

que o Dr. Luiz havia comprado a terra de um Xukuru mas pelo 

que lhes informara o juiz de direito da Comarca de Pesqueira, 

Dr. Pedro Coutinho de Almeida, aquela venda não tinha mais le 

galidade. A outra casa é bem maior e pertence a um fazendei 

ro 11branco11, seu Gileno, também havia comprado terras dos Xu 

kuru e fica em Pé-de-Serra próxima ao rio Ipojuca. 

Os Xukuru com quem conversamos tocam no nome de vã 

rios fazendeiros que moram na sua área. Porém nós não canse 

guimos mapear o local de suas fazendas ainda, apenas aquelas 

que tratamos acima e as de Eudim Bezerra, Zé de Rivas. e Jorge 
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Bigodão que ficam entre a estrada que leva de Pesqueira a Po~ 

ção e as aldeias São José e Cana Brava. Pelo que nos contou 

Totonho "nos tempos em que os Índios dominavam não carecia de 

nada de fora, o João Bezerra [avô do atual Eudim Bezerraj o 

Zé Rafael e o Domingos foi quem começou a traição11• Traição 

significa arrendar a terra de algum Xukuru e não sair mais a 

legando sua posse. Outro arrendatário das terras dos Xukuru 

é a fábrica de doces e de extrato de tomate Peixe e ainda um 

fazendeiro chamado Otávio Carneiro Leão. Este Último possui 

um projeto agropecuário vinculado ao FINOR cujo parecer - nao 

fora aprovado pelos técnicos da 3~ Superintendência Regional 

(3~ SUER) da FUNAI, pois atingia terras destinadas à área Xu 

kuru. Segundo Totonho, na propriedade desse fazendeiro exis 

te um cemitério de seus antepassados. 

Quando os Xukuru se referem à compra de suas terras 

por algum não-Xukuru, podem estar se referindo ao falso con 

trato de arrendamento que virava escritura de venda; a venda 

consciente do Xukuru a um não-Xukuru mas em troca da 11cuia de 

farinha, cachaça, cabeça de boi e outras bobagens" ou a venda 

em troca de dinheiro mas sempre uma quantia irrelevante pelo 

valor da terra. De qualquer forma, os Xukuru estão sempre se 

referindo ao processo de espoliação que sofreram pelos ·. "bra!}_ 

cos de riqueza" que foram se aproximando, formando uma esp~ 

cie de cerca, fechando os Xukuru numa área cada vez menor. 

Durante a descida que fizemos da serra do Ororubá 

no carro de Kiko e Ria no dia 22 de janeiro, depois da festa 

de N.S~ da Conceição, passamos por um pedaço de terra que ha 

via sido brocado e Ria comentou que o fazendeiro Jorge Big~ 
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dão havia reclamado essa terra para ele, i.e, reclamou a pos 

se dela e agora a estava preparando para pasto. Ria disse que 

os Xukuru não deviam ter permitido isso pois na verdade essa 

terra fica dentro da área que eles estão reivindicando e de 

pois que o gado de Jorge Bigodão estiver instalado a1, ~ 
sera 

bem mais difícil retomá-la. Afirmou que os fazendeiros têm 

começado a preparar terras, que se situam dentro daquela área, 

seja para o pasto ou para agricultura, que antes estavam sem 

uso, porque sabem da possibilidade dessas terras voltarem p~ 

ra as mãos dos Xukuru e caso estejam sendo usadas esse proces 

so se torna mais lento porque obriga a FUNAI a pagar aos fa 

zendeiros uma indenização. 

A discussão entre Kiko e Beto Zacarias na festa de 

N.S~ da Conceição nos remete, de certo modo, ao conflito en 

tre os Xukuru e os fazendeiros, entretanto, ao iniciar a dis 

cussão, Beta Zacarias não se dirigiu a nenhum Xukuru mas ao 

Kiko, missionário do CIMI. Isso nos introduz uma questão fun 

damental, que já apontamo~; a relação· do CIMI com os Xukuru. 

Beto Zacarias é filho de um influente fazendeiro local, cujas 

terras também atingem a área reivindicada pelos Xukuru ~ na 

realidade, esses fazendeiros não têm noção da real extensão 

de terras que os Xukuru reclamam, dessa forma todos aqueles 

que possuem propriedades na serra do Ororubá se sentem ameaç~ 

dos. Mesmo nós duas não conseguimos obter informações prec~ 

sas dos limites dessa área, nem pelos Xukuru nem pela FUNAI 

ou pelo CIMI ~ além disso, é vereador em Pesqueira. O fato 

de ter ido pedir explicações a Kiko sobre seu trabalho ali,p~ 

de vir a ser um indicio da desconfiança ou mesmo da certeza 
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de que sua presença (do CIMI) coincide com o início do movi 

mento de reivindicação do grupo Xukuru. Um outro acontecimen 

to nos permite considerar que o incômodo com a presença doca 

sal do CIMI se estenda para além de Beto Zacarias. Foi o fa 

to de Kiko ter seu carro fechado por outro onde estavam dois 

homens.que ele identificou como seguranças de um fazendeiro, 

que lhe apontaram uma arma de fogo ameaçando-o caso insistis 

se em ficar na cidade. Recebemos essa notícia enviada por Ed 

son Silva missionário do CIMI que trabalha em Recife pois o 

fato ocorreu quando estávamos de volta ao Rio de Janeiro. De 

pois disso Kiko viajou com sua família para Garanhuns onde fi 

ca a sede do CIMI/Nordeste, retornando semanas mais tarde. 

De fato, segundo Chicão, o CIM.I tem grande partici 

paçao nesse processo. Chicão começou a "trabalhar11 pelos seus 

direitos enquanto um grupo indígena depois da entrada do CIMI 

na cena. Afirma que Kiko e Ria os ajudaram a dar 
. .,. . 
1.Ill.Cl.O a 

11luta11 e os orientam, organizaram uma divulgação da questão 

dos Xukuru levando à serra dos Ororubã a imprensa e a televi 

são. Pelo que nos contou, o CIMI havia tentado uma aproxim~ 

çao com os Xukuru há cerca de dez anos, através do então chefe 

do Posto Indígena,seu Geraldo. A princípio não se opôs a es 

sa aproximação, entretanto afirmou que o CIMI deveria consul 

taro cacique e o pajê. (seu zê Pereira e seu Pedro Rodrigues 

Bispo). Antes dessa consulta, o chefe do Posto os preveniu 

contra o CIMI alegando que uma aproximação maior dos Xukuru 

com essa agência iria atrapalhar muito sua relação com a FUNAI 

pois o CIMI costumava promover oposição dos índios em relação 

à FUNAI. Sendo assim, quando os missionários do CIMI foram 
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conversar com o cacique e com o pajé eles lhes negaram a per 

missão para entrar com seu trabalho na área. Na segunda ten 

tativa o CIMI não foi falar com o chefe do Posto atual, seu 

Gilvan. Kiko e Ria visitaram a área durante meses e travaram 

contato com os Xukuru, principalmente com o Chicão, o pajé, 

seu Pedro Bispo (Zequinha) com o seu Zé Pereira, o cacique que 

aceitaram sua permanência. Arriscamos afirmar que a atuação 

do CIMI está levando os Xukuru a desenvolverem um processo de 

reivindicação organidado. Não que esse seja o único meio de 

organização para os Xukuru mas é o que estão levando adiante 

nesse momento e isso tem algumas implicações que provavelme~ 

te não poderemos dar conta nesse relatório. A politica de a 

tuação do CIMI tem especificidades ligadas à linha da Pasto 

ral Indigenista Brasileira e até onde sabemos não há nenhuma 

reflexão mais profunda sobre essa atuação. Não desejamos e~ 

preendê-la, ao menos aqui se torna impossível, porém,refletir 

sobre o papel de mediador do CIMI é fundamental para o desen 

volvimento de um trabalho etnológico entre os Xukuru. Visto 

que a abertura desse grupo aos 11conselhos11 dessa agência - e 
grande. 

Talvez pudéssemos pensar a política de mediação do 

CIMI nos instrumentalizando com um texto de George Simmel, 

The Triad (1964). Neste texto Simmel nos fornece três tipos 

de mediadores ideais: o "Non-Partisan" ou árbitro; o "Tertius 

Gaudens" e o 11Divide et Impera". Não poderíamos "encaixar" o 

CIMI em nenhum desses tipos e longe de nós pretender tal coi 

saque acreditamos não ser a finalidade do trabalho de Simmel. 

Mas poderíamos ensaiar misturar suas fórmulas e acrescentar al 
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guns ingredientes por nossa conta tentando assim engendrar o 

nosso tipo de mediador. 

A tríade da qual trataremos será Xukuru/CIMI/FUNAI, 

em certas ocasiões a posição da FUNAI nessa tríade poderia ser 

ocupada pelos fazendeiros ficando então Xukuru/CIMI/fazendeiros 

locais. Devemos deixar claro que o que pretendemos não é fa 

zer uma análise formal da atuação do CIMI em relação aos gr~ 

pos étnicos e o Estado, procuramos apontar possíveis reflexões 

da atuação do CIMI especificamente entre os Xukuru; do que pre 

senciamos, estamos conscientes que mesmo uma reflexão sobre 

essa situação requer mais conhecimento de dados e mesmo da po 

lítica de atuação do CIMI de forma mais ampla. 

Pelo que nos informaram os Xukuru, especilamente Chi 

cao nao houve demanda da parte deles pela "entrada11 do CIMI 

na cena Xukuru. Os missionários do CIMI chegaram na área com 

um objetivo preciso e que foi aceito pelo grupo devido, se p~ 

demos dizer assim, a uma urgência da presença de mediador. O 

CIMI se coloca como partidário da causa indígena, toma part! 

do dos problemas dos Xukuru em relação à demarcação de suas 

terras, se envolve subjetivamente convivendo diariamente, i.~ 

através de seus missionários Kiko e Ria e de fato atua nesse 

cotidiano. Não chega a produzir conflito entre os Xukuru e 

os fazendeiros locais ou com a FUNAI que pré-exis~e mas acir 

ra os ânimos e produz um clima de excitação freqüente. Dessa 

forma, algumas questões relativas aos tipos 11Non-Partisan11 e 

"Divide et Impera" não se mostram pertinentes aqui. O primei 

ro tipo pressupoe dois fatores, quais sejam, que esteja acima 

dos interesses de cada uma das partes, de que seu grau de en 
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volvimento seja equivalente a ambas. Sua posição é a de man 

ter distância objetiva do conflito e tentar apresentar,também 

objetivamente, a cada parte as reclamações de uma e outra pr~ 

vocando uma atitude menos passional de ambas no conflito. O 

CIMI está distante dessa objetividade, se ela existe, se en 

contra principalmente nas estratégias de reivindicação do e 

xercício do direito do grupo Xukuru e nao num posicionamento 

11neutro11 na disputa. O outro tipo pretende produzir um con 

flito entre duas partes de modo a alcançar uma posição domi 

nante. Não ocorre assim stritu sensu na situação em pauta, 

o conflito já existia antes da chegada do CIMI ele não o pro 

voca, porem sua atuação é de tal modo que o incita, e nessa 

disputa adquire uma posição mais poderosa no que diz respeito 

ao comportamento dos Xukuru principalmente em relação a outra 

parte em jogo·, seja a FUNAI, sejam os fazendeiros locais. Po 

rém, o CIMI não tem capacidade de decisão, de atuação sobre 

os dois outros elementos da tríade, nesse caso em especial, 

tem possibilidade de atuar sobre um, através de personagens 

especificas (suas lideranças) o que o distancia ainda mais do 

tipo "Divide et Impera". No que se refere ao outro tipo de 

mediador de Sirnmel talvez seja o que possui mais ingredientes 

para nossa reflexão. O "Tertius Gauden11 procura se benefi 

ciar voltando-se para uma das partes em conflito não enquanto 

árbitro mas de forma prática, sustentando-a, porém, ele atua 

por seus próprios interesses. Geralmente na disputa em que 

se envolve uma das partes se sente impelida a procurar ajuda 

de um terceiro elemento porque a força de cada uma das partes 

é equivalente e um poder acrescentado a uma delas lhe confere 
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superioridade no conflito. 11The power the t e r t i ue must expend 

in order to attain his advantageous position uo not have to 

be great in comparison with the power of each of the two 

parties, since the of his power is determined 

the strength which each of them has relative to 

exclusively by 

the other" 

(1964:157). O que podemos retirar disso é o fato de que o 

"Tertius Gauden" se associa a uma das partes de forma prática, 

subsidiando-a. O poder de cada uma das partes na situação qtE 

trataremos não é de forma alguma equivalente e o que o CIMI 

fornece aos Xukuru, não é superioridade na direção da disput~ 

mas sim possibilidade de disputa com menos desvantagem para o 

grupo, articulação de uma força de resistência e de pressao 

sobre as diretrizes do órgão tutor. Pressão no sentido de 

que a FUNAI cumpra seu papel de tutora dos grupos indígenas 

em relação aos Xukuru, que ela assuma esse grupo étnico en~ 

to indígena e lhes forneça o acesso à terra e a proteção cabí 

vel, em termos de educação, saúde, etc. Dessa forma o CIMI 

acentua para os Xukuru a importância deles se classificarem en 

quanto índios e "lutarem" por essa condição. Percebemos cer 

ta vigilância por parte de Kiko e Ria no que se refere a um 

padrão de comportamento etnicamente distinguível, essa vigi 

lância se estende aos outros elementos Xukuru porém por vezes 

toma o teor de indianidade genérica. 

Poderíamos juntar elementos dos dois tipos de medi~ 

dores do Sirnrnel, 11Tertius Gauden11 e 11Divide et Impera" com as 

ressalvas apontadas anteriormente. O mediador nesse caso a 

tinge certa posição de decisão que lhe confere poder e vanta 

gens, com sua atuação acirra a disputa se colocando do lado 
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de uma das partes conferindo-lhe poder mesmo que não seja su 

ficiente para direcionar o conflito devido à desigualdade de 

forças entre as partes em pauta. Podemos perceber isso pela 

ameaça sofrida por Kiko por parte dos seguranças de fazendei 

ros, pode ser entendida como uma demonstração de que existe 

algum poder acrescentado pelo CIMI aos Xukuru que ameaçou a 

soberania dos fazendeiros em relação a grupos e assim tiveram 

que confirmar sua força, reafirmar seu poder superior sobre es 

mediador "intruso". Entretanto existe um fator crucial, o 

CIMI não administra o conflito estando de fora dele, mantendo 

distância da ação do conflito, pelo contrário ele se expoe e 

se envolve com uma das partes da tríade. ~ uma mediação sub 

jetiva. Se envolve inclusive, como já observamos aqui,no com 

portamente cotidiano de membros do grupo. ~ bom ter em mente 

o fato de que o casal do CIMI está em Pesqueira há pouco tem 

po (6 meses quando da nossa ida à serra do Ororubá em janeiro 

de 1989}, de qualquer forma pareciam ter uma relação sólida 

com as lideranças Xukuru. 

Retomando a festa de N.S~ da Conceição percebemos 

um pouco desse envolvimento. Ria comentou durante a festa 

que nao havia visto um Toré tão bonito e bem organizado como 

aquele, o primeiro Toré ao qual assistira, em abril de 1988, 

havia número de participantes muito menor, quase todos os ho 

mens consumiam cachaça e estavam em diferentes estágios de em 

briaguez, e as mulheres não dançavam e estavam vestidas de for 

ma descuidada. Ou seja, depois da convivência com os missio 

nários do CIMI houve uma profunda mudança no comportamento dos 

Xukuru. Chicão decretou a proibição da cachaça nessas festas 
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e a valorização do Toré enquanto "tradição" foi disseminada. 

No entender dos missionários do CIMI (ou pelo menos o que per 

cebemos de seu entender) a sua presença trouxe mudanças signt 

ficativas no sentido de dar início a um movimento de consti 

tuição do 11índio Xukuru", onde se coloca em pauta valores, ca 

tegorias e bens vinculados ao "ser Índio" de forma "positiva" 

(não bebem mais cachaça, andam mais bem a.r.r umadoa e o Toré 

não é mais "aquela bagunça"). 

Recapitulando o depoimento de Paulinho Pankararu so 

bre a atuação do CIMI, onde diz que o movimento de reivindica 

ção seja pelo acesso ã terra~ que no caso se estabelece co 

mo reivindicação da demarcação de uma ºárea indígena" pelo ór 

gão tutor~ seja por melhores condições~ pela reclamação 

de que a FUNAI cumpra seu papel de proteger/tutelar~desenvo! 

vido pelo CIMI está sempre voltado à questão do 

de fato das obrigações do órgão tutor para com o 

cumprimento 

tutelado. 

Se concordamos que se deve" •.. perceber a tutela sobre o ín 

dio ... do ponto de vista das técnicas atualizadas, como for 

ma de controle do Estado sobre a população e, através desta, 

sobre o território ... " (LIMA, 1988:21) pensamos que talvez a 

estratégia do CIMI possa ser encarada como uma forma de con 

trole também e que na realidade sua 11luta11 não seja contra a 

da "sujeição" (FOUCAULT, 1982) do grupo étnico Xukuru pelo Es 

tado. Pelo contrário que sua "luta11 talvez seja pela sujei, 

ção, pelo exame pela vigilância do órgão tutelar mas que ao 

ºmenos assim", através da relação de tutela esse grupo tenha 

garantia de um território demarcado, embora objeto da domina 

ção e controle porque é demarcado por processos específicos 
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passando a pertencer à União e não mais aos Índios que perdem 

autonomia em relação a ele (mas não só por isso). Numa con 

versa que tivemos com Chicão, se mostrou interessado em que a 

FUNAI "assuma as responsabilidades em relação as aldeias 11, 

quer dizer, que as assista em termos de saúde, educação e pr2 

jetos econômicos. Esse tipo de assistência implica naqueles 

fatores levantados acima. Mostrou-se preocupado também com o 

numero de Índios cadastrados pela FUNAI, 4.734, dizendo que 

faltam em torno de 1.500 pessoas a serem cadastradas e o che 

fedo Posto não se mobiliza para resolver isso. Outro fato é 

interessante, apenas agora os Xukuru estão recebendo carteira 

de identidade da FUNAI e havia da parte de várias pessoas mui 

to interesse em recebê-las. Segundo o pajé Pedro Bispo, que 

foi ao Posto na aldeia são José no dia da noite em que nos re 

latou isso, muitas pessoas estavam ai para receber as cartei 

rase o chefe do Posto sõ as entregava se estivesse presente 

o 11responsável11 pela aldeia na qual a pessoa morava. Seu Pe 

dro Bispo consentiu na entrega àquelas de Cana Brava e um dos 

presentes discutiu com o chefe do Posto e com o pajé porque 

queria sua carteira mas morava em Pé-de-Serra e sõ Totonho PQ 

<leria permitir sua entrega. Segundo o pajé Pedro Bispo o ho 

mem discutira com ele porque sabia que Totonho não lhe perrni 

tiria pegar a carteira visto que "não é índio" assim tentou 

persuadi-los de levá-la quando Totonho não estava presente. 

Ou seja, só tem carteiras da FUNAI quem é indio significa ter 

sua identidade aceita pela FUNAI e os "representantes" de ca 

da aldeia definem quem deve ter esse documento de identifica 

- çao. 
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Em relação ao caso do conflito entre o Delegado de 

Polícia de Pesqueira e os Xukuru houve uma estratégia assumi 

da de forma distinta. O CIMI orientou os Xukuru a comparec~ 

rem no Departamento de Polícia Judiciária e na Secretaria de 

Justiça PÚblica para denunciar as agressões do delegado, di 

vulgou a notícia na imprensa e promoveu abaixo-assinado entre 

as instituições leigas de Pesqueira e Recife.3 

nismo de pressão o delegado foi de fato transferido.Porém hou 

Sob esse meca 

ve um comentário de Chicão aprovado por Kiko e Ria e outros 

Xukuru: quando eles foram pedir ao Chefe de Posto Gilvam que 

fosse conversar com o delegado de polícia sobre sua violência 

em relação aos Xukuru, ele se negou a ir, alegando que não de 

sejava criar conflitos com o delegado. Essa atitude foi desa 

provada pelos Xukuru pois consideram isso como dever do chefe 

do Posto assim como desaprov,am a omissão da 3~ SUER no caso, 

afinal esse movimento de pedir a transferência de um delegado 

"violento" para com os Índios deveria partir do órgão encarre 

gado em protegê.-los. 

3 O abaixo assinado afirmava o seguinte: 
11NÕs, abaixo assinados, nos solidarizamos com o Povo Xu 

kuru, do Município de Pesqueira, em Pernambuco, e o CIMI 
( ... ), Õrgão anexo à CNBB ( ... ) a fim de que os Órgãos com 
petentes tomem as seguintes providências: 

1 - Respeito aos Direitos aprovados na Constituinte; 2 - 
A demarcação da ârea indígena Xukuru, segundo a reivindica 
ção da comunidade indígena Xukuru; 3 - A remoçio dos faze; 
deiros que estão dentro da área indígena; 4 - A transferên 
eia do delegado, que atua no município de Pesqueir~ Josi Pi 
trônio de Gôes; 5 - A devolução do documento retirado da co 
munidade indígena pelo sertanista do SPI ( ... ) Cavalcanti 
d~ A~bugu~rque e 6 - Segurança de vida para os Índios e os 
m a s s i.o n a r i.o s . 

Datado do dia 20 de fevereiro de 1989. 
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Apesar da tentativa de abordar a atuação do CIMI en 

tre os Xukuru que operamos, nos baseando nas nossas observa 

ções diretas, encaramos essa tarefa como sendo um pouco mais 

complexa pelos fatores que já apontamos de que uma análise si 

tuacional requer o conhecimento de sua dimensão mais ampla, a 

nível regional e nacional, elemento que não dispomos nem em 

mínimo grau no momento, a respeito dessa agência missionária. 

Entretanto, levantamos outra sugestão de abordagem desse tema, 

através do tratamento do discurso do CIMI (no caso dos Xukuru) 

como uma prática de configuração e mesmo de sujeição do Índio 

Xukuru assim como "por que não pensar as 'disciplinas tutela 

res' constitutivas do 'Índio' como sujeito?" ( LIMA, 19 8 8 : 8 ) • 

Porém antes de constituir "o Índio" como sujeito o CIMI cons 

titui o "indio" para ser constituído enquanto sujeito pelas 

"disciplinas tutelares". E pensar as priticas e os fazeres do 

CIMI como exercício do seu poder de possuir o saber, o conhe 

cimento da estratégia de luta pela qual os índios Xukuru, a 

tingindo a condição de índios, terão acesso aos "benefícios/ 

/malefícios" da tutela. 

Outro elemento do qual quer~mos tratar e que também 

estava presente na festa de N.S~ da Conceição são as pessoas 

da cidade de Pesqueira, não-Xukuru e seu relacionamento com 

estes. são pessoas que mantêm relações de amizade com membros 

do grupo (as que estavam na festa). Não podemos dar um mapa 

das representações dos Xukuru pelos moradores de Pesqueira nem 

de suas relações com eles porém presenciamos alguns fatos que 

talvez nos dêem uma pista. No dia em que chegamos em Cana 

Brava, Chicão nos mostrou os artesanatos que fazia e comentou 
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sobre uma encomenda que lhe haviam feito. Dona Glorinha, uma 

moradora do Bairro dos Xukuru (que apesar do nome não é exclu 

sividade destes) lhe pediu que fizesse dez tacós (saiotes de 

palha) e dez barretinas (adornos de cabeça, ambos usados no 

Toré) porque no dia 26 de janeiro se comemoraria a padroeira 

de Pesqueira, s~a Agda e haveria uma festa de três dias na ci 

dade que chama muitas pessoas de municípios vizinhos.4 Have 

ria este ano um concurso promovido pela prefeitura de desfi 

les de bairros e os organizadores do desfile do Bairro Xukuru 

idealizaram um grupo de oito crianças vestidas de Índios Xuk~ 

ru e pediram a Chicão que confeccionasse suas roupas. Presen 

ciamos esse pedido feito por Dona Glorinha a Chicão na noite 

que chegamos a Pesqueira e nos hospedamos na casa de uma pes 

soa cuja chave se encontrava sob a guarda de Dona Maria José, 

mãe de Dona Glorinha mas, não compreendemos do que se tratava 

Notamos boa disposição em Chicão para fazer essa encomenda. 

E ainda, no dia 3 de fevereiro que estivemos pela terceira vez 

em Pesqueira, durante o Carnaval, Maria das Montanhas (irmã 

de Chicão) preparava uma fantasia para desfilar numa Escola 

de Samba cujo enredo se referia aos 11Indios Xukuru da serra 

do Ororubá" numa alusão ao passado da cidade e aos primeiros 

habitantes daquela região. Contou-nos que nessa Escola have 

ria uma ala de índios Xuk.uru e provavelmente os dois filhos 

menores de Chicão desfilariam com a roupa do Toré. Não soube 

mos se de fato desfilaram pois só ficamos o final de semana 

4 O dia de S~ª Agda ê 2 de fevereiro mas este ano foi transfe 
rido devido ao Carnaval. 
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e o desfile seria na segunda-feira de·Carnaval. 

Em três notícias de diferentes jornais podemos ver 

a conotação dada pelo governo municipal de Pesqueira aos Xu 

kuru: 111~ Missa do 1ndio do Agreste11 (Jornal Nova era - 23/ 

10/88); "Pesqueira realiza em novembro missa em homenagem ao 

indio11 (Diário de Pernambuco - 27/10/88) e 11Doce e renda sao 

atrações de feira que dura 10 dias" (Interioragreste - 29/10/ 

88). Essas noticias versam sobre um evento promovido pela 

prefeitura de Pesqueira onde o 11indio11 é tomado como atração. 

turística, é a Feira do Doce e da Renda. Um dos jornais, o 

primeiro, anuncia que o "prefeito quer mostrar aos turistas 

que Pesqueira é uma fonte permanente de atrações". Mas que~ 

trações são essas? 11A missa do índio do agreste II realizada 

na igreja de N.S~ das Montanhas, em Cimbres pelo Bispo Dom Ma 

noel Palmeira. Depois da missa, apresentação de um conjunto 

musical formado por um dos filhos de um "descendente dos Xuku 

r u!", e então a "cerimônia da bênção do beiju" onde o Bispo ben 

ze um "beijuzão" repartido entre os índios acompanhado de vi 

nho. Logo depois o "ofertório" quando os "índios doam alimen 

tos à terra". Durante toda essa cerimônia os 11indios do a 

greste se apresentam em seis trajes típicos11• Outro jornal 

promove mais a feira, é o Diário de Pernambuco. Anuncia que 

é uma iniciativa da prefeitura local com a9oio das indústrias 

da cidade. Chama a "Missa do Indio" de 11espetáculo turísti 

co-religioso" que atrai várias pessoas e onde participarão "re 

presentantes indígenas Xukuru, Truká e Fulni-ô". Declara que 

segundo duas professoras da "Cruzada Feminina de Pesqueira 

cujo Departamento Cultural ,idealizou a programaçao da 1~ Mis 
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sa do !ndio, pretendem que o evento tenha conotação da Missa 

do Poeta realizada em Serra Talhada e da Missa do Vaqueiro em 

Serrita, no sentido de movimentar o setor cultural de Pesque! 

ra atraindo turistas e também "valorizar o indígena cuja ide~ 

tidade vinha sendo esquecida em Pernambuco, além de preservar 

suas manifestações artísticas e culturais"; "unir a comunida 

de indígena numa celebração que seja um marco religioso para 

confraternizi-los". "A família indígena de Pesqueira perdeu 

sua consciência de família e os laços culturais como perdeu i 

gualmente a identidade como contribuição à Pátria, estão 

os heróis da Guerra do Paraguai". Para a realização do even 

to, contam com a colaboração do Bispo Dom Palmeira, da FUNAI 

em Pernambuco e do Chefe do Posto local e "espera a solidarie 

dade dos moradores da Vila de Cirnbresº. O outro jornal repr~ 

duz as informações dos anteriores. 

Essas notícias demonstram claramente uma utilização 

da imagem do 11indio Xukuru" como atração turística pelo últi 

mo governo, do prefeito Evandro Maciel, o que não difere mui 

to do desfile do concurso de bairros da festa de s~a Agda nem 

mesmo do desfile da Escola de Samba com uma ala de índios Xu 

kuru. Essas representações se estabelecem a nível do que foi 

o índio da serra do Ororubá numa atitude de orgulho-romântico 

em vista do fato da cidade de Pesqueira "possuir índios ain 

da", embora sua "identidade11 e sua 11família11 estejam esqueci 

das. A proposta das idealizadoras da 1~ Missa do 1ndio e a 

de recobrar a 11consciência da comunidade indígena" resta sa 

ber que consciência é es.sa. :E: aquela dos heróis da Guerra do 

Paraguai, dos antigos laços culturais. Porém, a dimensão po 
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lítica dessa·retomada não é levada em conta, o que se tem em 

mente é a retomada da indianidade dos Xukuru enquanto um ele 

mente da cultura d~ Pesqueira .entre outros: os doces que as 

indústrias produzem; a renda renascença (que por sinal também 

é feita pelas mulheres Xukuru) como artesanato regional, etc 

são os "nossos índios" como "os nossos doces11• 

Essa representação se distancia bastante dos Xukuru 

que moram no Bairro dos Xukuru e transitam entre a serra e a 

cidade, ou porque possuem um pedaço de terra para fazer uma 

roça embora prefiram morar na cidade ou porque, mesmo sem pos 

suírem terra na serra, têm amigos e parentes com os quais man 

têm laços estreitos, "a consciência de família perdida11 da 

qual se referem aqueles jornais, mas que nem por isso se con 

sideram menos Xukuru. Seu Ventura Leite, Mestre do Membi, ca,;: 

go importante no Toré, mora no Bairro dos Xukuru porque - nao 

possui terra na serra. Há ainda os que possuem duas residên 

cias, uma na serra outra na cidade, como Ivo e seus dois ir 

maos. A casa na serra era de seus pais e agora os três filhos 

fazem essa viagem, durante a semana em Pesqueira, estudando e 

trabalhando e durante o fim-de-semana, na aldeia Cana Brava 

cuidando de duas vacas que possuem. Os que moram na serra e 

trabalham em suas roças por vezes vêm vender seus produtos na 

feira da cidade. Ou seja, a relação entre os Xukuru e acida 

de de Pesqueira ê muito assídua. Mesmo as relações de afini 

dade e amizade entre os Xukuru e os citadinos é freaüente, po ~ - 
rém, infelizmente não dispomos de mais dados sobre elas. De 

qualquer forma são questões fundamentais para uma análise do 

universo Xukuru que não podem ficar neste nível superficial 
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com o qual as abordamos. 

4. CONCLUSÃO OU PROPOSTAS DE TRABALHO 

Através da festa de N.S~ da Conceição buscamos a 

preender algumas questões consideradas pertinentes em relação 

ao processo pelo qual passam os Xukuru, acreditamos que o pr~ 

prio evento no total e aqueles que buscamos enquadrar através 

da festa sejam elementos esclarecedores para compreenderroc>s un 

processo de mudança está em curso. Por meio de um conjunto 

de pessoas específicas e de grupos e de seu comportamento so 

cial e de suas inter-relações procuramos delinear, na medida 

em que nosso material nos permitiu, como, através da constru 

ção de sua identidade étnica esse grupo vem tentando se orga 

nizar. Entendendo-se que· "a abordagem do fator étnico, nao co 

mo algo substancializado, apriorístico, mas corno produto de 

linhas de cooperação e clivagem entre um universo de atores e 

condutas" 'OLIVEIRA FILHO, 1988:55). Nesse sentido várias 

questões, que ficaram abertas durante esse relatório, necessi 

taro de tratamento, principalmente no que se refere aos padrÕes 

de interdependência dos X-uk.uru e dos fazendeiros locais, foco 

do conflito loc~l; ao modo pelo qual o comportamento dos mem 

bros do grupo Xukuru é afetado pela atuação do CIMI, resgat~ 

do sua entrada na cena através de depoimentos tanto dos Xuku 

ru como dos missionários do CIMI e a reflexão dos Xukuru ares 

peito daquela atuação, é crucial apreender o comportamentos~ 

cial cotidiano desses atores em relação à atuação política. dos 

lideres Xukuru, pensar sobre a formação dessa liderança e o 
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reflexo dela na área de forma mais ampla; à sua economia, tra 

balho na terra, trabalho nas fazendas e na cidade; à venda de 

produtos na feira de Pesqueira e a atravessadores na própria 

área, à criação de gado e relacionado a essas questões a da 

diferença entre o nível de vida dos Xukuru; ã sua vida reli 

giosa, as festas dos santos, as procissões, o Toré enquanto 

manifestação religiosa; às histórias de vida, depoimentos, as 

histórias que compõem o universo mítico dos Xukuru e ainda - a 
atuação da FUNAI na área e a representação dos Xukuru sobre 

isso; e por fim dando um fio condutor a essas questões, a pro 

blemática do território dos Xukúru e seu movimento de reivin 

dicação por sua demarcação. 

Nessa emergência do grupo Xukuru enquanto étnico, 

trata-se de apreender "o exercício das relações de poder" ta!!_ 

to a nível local como regional e nacional. Ao nos referirmos 

às relações de poder estamos pensando nas formulações de Fou 

cault (1982), i.e, no exercício do poder que é o modo pelo 

qual aquele que exerce o poder guia as possibilidades de açao 

daquele sobre o qual o poder e exercido, agir sobre as açoes 

dos outros formando um campo de possibilidades de comportarne!!_ 

to. O poder não é urna "coisa" ele só existe em ação. ou melhor, 

em interação. Aquele submetido ao poder, sujeitado não sofre 

a ação do poder sobre si, passivamente mas sim sobre suas a 

ções. Foucault pensa nas estratégias de transformar os homens 

em sujeitos como aquelas das relações de poder, formação da 

sujeição. 

Pode-se pensar em analisar essas relações de forma 

mais empírica, observando as maneiras pelas quais o poder é e 
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xercido, e quem o exerce sobre quem e as formas de resistên 

eia que emergem contra esse exercício ~o poder. E relações 

de poder envolvem estratégia e luta, estratégia enquanto os 

mecanismos colocados em jogo nessas relações. Poderíamos en 

tão pensar a luta do grupo Xukuru contra uma forma de poder 

que busca tranformar o indivíduo Xukuru em sujeito, uma luta 

enquanto auto-organização através da etnicidade, da config~ 

ração de um grupo étnico. "Essa forma de poder se aplica na 

vida cotidiana que categoriza o indivíduo, marca-o pela sua 

própria individualidade, se atém à sua própria identidade". 

Não será a tentativa dos Xukuru de manipular essa forma de 

poder, revertê-la para si mesmos ao se atribuir uma identida 

de étnica construída por eles enquanto estratégia de luta, de 

procurar colocar o agente que exerce esse poder em xeque? Po 

rem, quem exerce esse poder, quem é o inimigo próximo e o in~ 

migo-chefe? Nesse ponto pensamos na questão da clivagem em 

Gluckman, define uma clivagem dominante "que opera através de 

todas as relações sociais" (1987:322) e clivagens subsidiárias 

afetadas pela outra. Os inimigos-próximos se encontram nas 

relações locais, a nível das clivagens subsidiárias, no caso 

dos Xuruku principalmente os fazendeiros locais; o inimigo 

-chefe se estabelece no centro do mecanismo na forma do qual 

as relações de poder têm sido governamentalizadas: o Estado 

(aqui também e fundamentalmente militares) e as instituições 

(FUNAI). O Estado não como uma entidade transcendente às pe~ 

soas mas corno uma "estrutura sofisticada" onde os indivíduos 

se "submetem a padrões específicos" e sua individualidade to 

ma nova forma" (1982:214). Assim, analisar o exercício, as 
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relações de poder, implica, também, analisar as instituições 

(não apenas governamentais) especialmente no que se refere - a 
eficácia do seu exercício e a que se coloca em jogo, entre ou 

tras, é a FUNAI, órgão encarregado das técnicas de sujeição 

das sociedades indígenas. 

Entretanto na estratégia de resistência à sujeição, 

os Xukuru estabelecem relação com uma agência mediadora que 

traz "na manga" disciplinas para a formação do Índio e cujo 

discurso se estabelece como forma de verdade em relação ao cam 

pode possibilidades de ação dos Xukuru e de suas formas de 

conduta. O processo de reivindicação estabelecido pelo CIMI 

se dá, como já vimos, em relação aos "deveres" da FUNAI em re 

lação aos Índios, através de idas ao Posto Indígena local, re 

clamar com o chefe; à Administração Regional em Garanhuns e 

à 3~ Superintendência Regional, em Recife. Quais são esses 

deveres da FUNAI? Assegurar a demarcação do território; ass~ 

gurar seu bem estar em termos de saúde, educação, etc ... , ou 

seja, táticas de controle, através das quais domina, vigia, 

disciplina. O que Foucault se refere com o Poder Pastoral do 

Estado que ao invés de fornecer a salvação no outro mundo, g~ 

rante hoje seu bem estar neste. 

Seria exagero afirmar que o CIMI também produz uma 

ciência do comportamento, wna técnica de governamentabilidade, 

e assim exerce poder sobre a conduta dos Xukuru? Ao rrenos pr~ 

duz uma estratégia de reação cuj~s implicações ficam aqui na 

ordem das propostas de análise e observação na continuidade 

dessa pesquisa. Já que se propõe a análise das relações de 

poder, e ainda,. pelas estratégias antagônicas e também pela S: 
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mergência dessas estratégias. Aquelas utilizadas pelos Xuku 

ru estão diretamente ligadas às do CIMI. 

Foucault nos fornece cinco caminhos, que de preferêg 

eia devem ser trilhados juntos, de como analisar as relações 

de poder, "as ações sobre ações": 111) sistemas de diferencia 

ções (privilégios diferentes, diferenças econômicas, cultu 

rais, etc ... ); 2) tipos de objetivos daqueles que agem sobre 

as ações dos outros; 3) as maneiras pelas quais emergem rela 

ções de poder; 4) formas de institucionalização e 5) graus de 

racionalização11 (1982:223). Todas elas se referem ã organiza 

ção do exercício de poder. Examinando esses meios de análise 

podemos pensar não apenas nas relações de poder que se estabe 

lecem em referência a clivagens étnicas mas também naquelas 

que se dão dentro do próprio grupo étnico Xukuru, pensar nos 

sistemas de diferenciação 11interno11 que separam as pessoas 

conferindo a algumas posição privilegiada em relação ao exer 

cício de algum tipo de poder, pensar na formação de lideran 

ças ~ nos referimos a isso porque a Última notícia que rece 

hemos do grupo Xukuru, através de Ria, era de que estavam em 

"plena campanha política" para a eleição de um novo cacique, 

esse e um fenômeno importante a ser apreendido num próximo con 

tato com os Xukuru. Pensar também até que ponto o poder de 

uma liderança Xukuru produz uma força organizadora. 

O exercício das relações de poder está ligado a qu~ 

tão da estratégia e da luta (podendo mesmo ser combate), i.e, 

engendra lutas, conflitos, resistência, resposta. De certo 

modo fornece um modo de organização da inter-relação e no ca 

so dos Xukuru ativa a emergência de uma identidade étnica e 
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do grupo étnico como uma categoria de atribuição cujo caráter 

é também organizar a interação. Entre os Xukuru essa emerge~ 

eia é a resposta de uma resistência; a tentativa de engendrar 

uma forma de organização que possibilite alguma vantagem nes 

sas relações de poder entre os Xukuru e os fazendeiros locais 

de um lado e o órgão tutor de outro (levando em conta a estru 

tura sofisticada implicada na atuação dessa instituição prot~ 

tora) . 

Recuperando uma questão levantada por Foucault ~ a 

qual nos referimos na página 107 deste relatório sobre a que~ 

tão da guerra, talvez possamos responder, ainda que seja pr~ 

maturo, nessas relações de poder da situação que tratamos as 

estratégias e as lutas se traduzem por urna re1ação de guerra 

pelo controle de um território, pela disputa de um "nicho eco 

lógico" (BARTH, 1976), onde, enfatizando novamente, a estraté 

gia dos Xukuru para por sua construção enquanto um grupo étn! 

co/indígena. Porém, devemos apontar que território, pegando 

Foucault é uma noção jurídico-política (FOUCAULT, 1979:157); 

geográfico-estratégica e mesmo militar, que suwge da relação 

entre poder e um saber específico que expressa urna técnica de 

exercício desse poder. O território demarcado pelo órgão tu 

tor é aquilo que é controlado, governamentalizado em termos 

de acesso à terra, às pessoas no que se refere à formação de 

uma fronteira estratégica e do deslocamento dessas pessoas. 

Ao pensarmos na formação de fronteiras étnicas p~ 

los Xukuru, que tem corno prerrogativa a definição dos membros 

e dos não-membros do grupo étnico Xukuru, como poderíamos pe~ 

sarna formação dessa fronteira (estratégica para os Xukuru) 
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se relacionando com a formação das fronteiras do território 

(a área) a ser demarcado pela FUNAI, visto que aquela estraté 

gia tem em mira esta delimitação e esta delimitação se enqu~ 

dra nas táticas de governamentabilidade e de sujeição das so 

ciedades indígenas pelo Estado? 

Talvez essa questão seja um exagero especulativo. 

Pois apesar dos possíveis "exageros especulativos" feitos ne~ 

se relatório, ele nos indicou vários caminhos a continuarem 

a ser percorridos tanto teoricamente quanto a nível da convi 

vência com os próprios Xukuru, ou seja, a nível dos dados. 

Talvez não precisemos recolocar que o fenômeno de 

construção do grupo étnico Xukuru é fundamental no processo 

que vivem atualmente. E nesse processo, a atuação do CIMI, o 

conflito com os fazendeiros e a relação dos Xukuru com a ci 

dade de Pesqueira são elementos importantes a serem observa 

dos de forma mais sistemática numa próxima viagem de campo. 

Ou seja a inter-relação (conflito/cooperação) de atores num u 

niverso cuja unidade requer que seja relativizada. 
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ANEXO I 

MAPAS 

l. Mapa das Comunidades Indigenas de Pernambuco 
(Pesquisa CONDEPE, 1980) 

2. Mapa do Vale do Rio Sâo Francisco 
ln W.D. Hohenthal 

3. Mapa da Area Indígena N.S? da Assunção 
(3~ DR - FUNAI) 

4. Mapa do Municipio de Pesqueira 
Prefeitura Municipal de Pesqueira 
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1. Mapa das Comunidades Indígenas de Pernambuco (Pesquisa CONDEPE, 19 80) . 
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2. Mapa do Vale do Rio são Francisco. In: W.D. Hohenthal. 
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3 1. Bomba 1 

2. Bomba 2 

3. Bomba 3 

chamado Posto 

chamado Sede 

chamado Gavião. 
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