
HISTÓRICO: 

Os Índios Pankar-ar-u, ocupavam toda região do nub-mêdio São Francio 
co , principalmente as margens dos rios e as ilhas. Cem a chegada doe coloni 
z ndo r-ea suas terras f'or am paulatinamente tomadaa , Em rneo.doa do século ' XVII 
r'o r am al doado s numa pequena fu.ca do seu antigo terri t6rio por padres da corr- 
6l'egação de São Felipe Nery, local hoje denominado Brejo-dos-Padres em alu- 
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• POVO Hrntr_;•;.NA l1fdHCARARU. 

não aos ditos mission~rios. 
Em 1879 houve a primeira domar-c aç áo das terras Pankararu du r an t.e o 

eer;undo império, D. Pedral! doou 14.294 ha, aos Índios Pankararu em reconhe 
cimento de aua bravura no grande conflito da guerra do Par-aguaí , na qual lu 
t ar am heróicamcnte em defesa da pátria brasileira •• Po r t an to cm 1079 foi 
feita a pri~eira demarcação dus t~rrea'que os Pankararu ocupem desde os tem- 

1'ºº imemoriais. Em 1940, durante o governo Getúlio Vargas foi feita a se 
gunda demarcação, reduzindo a área de 14. 294 h a, para 8.100 ha. atendendo já 
r~i vindioaçõ.o dos po aae f ro s+Lnvaeo r ee , cinP "' ri~rtir daquela época começavam 
"l ocupar .ilee;almente terras dos Índios Pankararu .• Portanto a demarcação de 
1940 visou reduzir a -ârea de 14. 294 ha., para 8.100 ha , ,conforme ·documen.taçãó · 
lcsal• Essa redução· da área ocorreu sem levar em consideração os interesses 
da comunidade ind!gena, essa redução foi extremamente danosa para o .povo 

• , ~ S, 
____ r_ank_araru que se encon t r a e~_pl ena espensão demográfica, a1 em do maã.s trata- 
se do povo indígena com maior população dentre as sete nações indígenas si 
tuadas no hoje Estado de Pernambuco, com uma média de quase cinco mil almas. 
Porém 'não satisfeitos com as terras tomadas dos Índios Pankararu, os possei 

ros-invasores já conseguiram tomar quase a metade dos 8.100 ha. ipclusive a.a 
melhores. terras agricultáveis da reserva Índia, e ainda não s~tisfeitoa, es 

te.o em plena atividade polí tico-sindicel para conseguir desviar a :·s.tênção 
pública e tomar o resto das terras l'ankararu. 

Em 15 de julho\ de 1987 o presidente José Sarney faz publicar no di 
ário oficial da união o'decreto número 94at03 de 14 de julho de 1987, homo 
logando para efeito de demarcação os s.3:.00 ha., porém os poaeeã roa-dnvaeo ree 
re;,J.girrun e houve até morte de Índio, conf'Lgur-ando com isso o conflito. 

Os índios Pankararu fizeram acordo com a FUNAI abrindo mão dos 14. 
294 ha., devido a invasão sistemática dos posseiros-invasores, aceitando os 
8.100 ha, desde que esses 8 •• 100 ha; sejam totalmente desintrusadas de ocu 
pantes l"'ào Índios, coisa 9ue a FUNAI ai1da não conseguiu, isto i, retirar de 
vez todos os posseiros-invasores que ocypem ilegalm~nte suas terras e que 
t nn toe transtornos tem trazido para a nação Pankararuo O orgão tutor tem de 
monstrado completo desprezo com relação ao povo Pankar aru , já que nada de 
concreto foi feito depois que o presidente da repÚbli~a assinou o decreto de 

. homo l ogaçáo das terras Pankar aru, A FUNAI tem feito pouco caso uma vez que 



}-0*~:::Ui t.icpo::,it.,:Ot. i>[; •.• .., ~ .ll .. ~l,1..1 lUt., •:w11:>: a conatitUi(,-iiO federal. 
e "o este.tu to do Índio (Lei 0001 de 19 dr de zemb ro de 1973), porém das de e. 
·a ata da homologação, 14 de jnlho de 1987 até o p r-enon te momento nada tem 
oido feito no sentido de devolver as torras Pankararu a aeua legítimos do 

nos, a FUNAI em vez de aplicar a lei, vem sempre procurando ouvir po1í ti: 
co s aliados aos posseiros-invasores, como o prefeito de Petrolândia., Srõ· 
José Dantas de Lima, que também é posseiro-invasor, e!D resumo a FUNAI ten 
ta defender interesses alheios a oomunidade indígena. 

Políticos inescrupulosos numa ação conjunta com o sindicato doa traba 

lhadores rurais de Petrolândia, que por sua vez conta com o apoio do polo 
sindical do sub-médio São Francisco, CUT-PE. e FETAPE, estão tentândo en 
ganar a opinião pública, ora negando a identidade étnica do povo Panka.raru, 
ora tentando demonstrar que existe um problema sociel dev í do a presença de 
pequenos agricul turea na área Pankar-aru, po rêm escondem a presença de la 
tifundiários que ocupam ilegalmente a área indígena, como: o próprio pre 
i'ei to de Petrolândia., o Sro Vicente da Costa Coelho {presidente do . .sindi 
co.to dos trabalhadores rurais de Petrolândia), Sro Eraldo J~sé de Souza ( 
diretor do mesmo sindicato), e outros grandes latifundiários que ocupam i 
leBalmente a àrea indígena.. Como vemos o presidente e o diretor do sindi - 
cato dos tra.belha.dores rurais de Petrol@dia possuem ext enaaa áres.s ' de 

terras dentro da reserva. indígena Pankararu, pont anto eles eatão"legisl"Em 
do "em causa prÓpria, pois US'Wl o s índí.cato dos trabalhado.rj3à · rurais como 
escudo em def'esa de SU'â. propria· CO.USa. e usando OS pequenos • tlgricu1 t~re{'J . .. . ·- 

----·como testas de ferro nos -enfrentamentos oom os indígena.a, numa manipulaç.ão 
dantesca. 

ps posseiros-invasores na ânsia de tomar as terras Pankararu js. apela 
ram para todos os meios, como; métodos de intimid~ção e at~ descabidamente 
ações de uaucapiã.o em terras indígenas[ A comunidade Pankararu tinha o 
mais profundo r'esp e í to pela CUT-PE, FE/rAPE e POLO SINDICAL, principalmente 
por sua história de lutas em pról dos menos favorecidos, pensávamos que 
fossem instituições idôneas. Porém com relação aos Índios Pankararu por se 
tratar de uma minoria, desprotegida, sem nenhuma orgBili~:~çã.o política, sem 
entidade que interceda por eles, sem fortes lideranças, a mercê de :inte 
resses políticos do prefeito de Petrolândia, trava uma luta ingl6ria · oon-. 
tra a pobre nação Panka.raru, tentando tirar-lhes o que há de ma.is sagrado 
em seu sentido de vida, que são as suas terras, todos nós sabemos que a 

' 
sobrevivêncin doa povos indígenas está ligada a questão da terra. A reser- 

va Pankar-aru , por se tratar de uma. área de grande; fertilidade com 'váris.s 
nascentes d'~'"Ua e apropriada para a prática da agricultura, tem desperta 
do a cobiça e o interesse de fazendeiros da região) associa.do a isso a fa 
cilidade com que se invade as áreas de reservas ind!genns no Brasil, pois 
o orgão tutor é completamente omisso a esse respeitoo 



. Óutx:o gr0llde problema da comt.rr1!de.i~ P~..,1,r~!'o:'loru é a omissão da FUNAI oom 
relação a construção .da hidrelétrica de Itaparica, que graves .. problema.a 
trouxe ao povo P~kararu e a FUNAI nada fez para wneni~ar as oonaequ~noias 
dessa. grande obra. Os Pankararu tiveram seus lugàrea sagrados oobertôs pe 
lo lago formado pela represa da hidrelétrica, como o alagamento das·oorre~ 
doi ra..s do I taparioa, considerada como local sagré.do pare. os Índios Panka '":" 
raru. Não foram realizados estudos antropol6giooa minuciosos sobre os po 
vos indígenas afetados por t·aJ. obra, nem a FUNAI exigiu te.is estudos, -'de 
notando com isso total despreparo e total desprezo pàr.t:t oom o povo P:!inka - 
raru. Portm a maior oonsequência da construção da hidrel~~rio9. de ItapD.ri 
ca foi a não retirada dos posseiros-invasores e seu consequ~nte reaasenta 
me~to nas áreas destinadas as famílias de agricultores ating~do~ ·diréta - 

mente pel~ construção da barragem, pior ai~da,a.lém da não retirada doe 
posseiros-invasores, a construção da· barragem de Itaparica trouxe .novas 
invasões para a área· indígena., pois mui tos dos que per-dar-am suas . terra.a 
para a construção da barragem invadiram a fu.ea Pankar aru, inàlusive '-· _ os 
peões da barragem entraram em massa na áre&. Pankar aru , agravando _. ·._ e.inda 
mais a situação da comunidade Panksr aru, Tudo isso ocorrendo oom a comp La- 

cência da FUNAI. que não moveu uma ação para estancar essa situação •. :.A&~ra 
que o povo Pankararu reivindica a retirada de todos os posseiros-i~vasorea 
que ilegalmente ocupam sua área, estão. fofrendo ameaças e intimi.deções. pQr 
parte do Sr. Vioente da Costa Coelho (presidente do sindi_oato do_s .:~·._--tr~b~-~l 
lhadores rurais de Petrolândia), do Sr. Eraldo Jos& de Sou~a- (diretor ·do 
mesmo sindicato), do Sr. Celso de souza (advogado do mesmo sindicato) e 
também do prefeito de Petrolândia Sr. José Dantas de Lim&L além de : ·. outros 
membroa do polo sindical do sub-médio _s. Franoisoo. Mui tas dessas :.:::emeaças 
já se concretizarem, no Último ~ia sete (7) de novembro de 1989 •• trintQ ( .. 

. "' . ;O) índios estavam r~avivando os marcos de demarcação da area, quando fo'"!" 
ram surpreendidos por uma média de oem (100) poaseiros-invêl3ores fortemen~ 
te armados, comandaãos pelo Sr. Eraldo José de Souza e pelo Sr. Vioen~~ da 
Costa Coelho, ·que através de agrese~ea e gea~os 1~tim1dat6rioã~~foi'Qt-t'~ 
a reJ;irada · dos. ·!ndiós é em seguida deatruiram o e marcos indica ti voe. dê. 
área indígena colocados pelo minist~rio. do interior, estabelecendo os li.".'" .. 
mites da reserva indígena. Com essa ação os P?~seiros-inve.sores desrespei 

taram o povo Pankararu dentro de sua própria área., tambl!m a lei . taderal 
foi brutamente violada num flagrante desrespeito as instituições e as au- ,:. .. _ 

to i-Ldadea legalmente oõnati tuidas: Pô-!'~~ ?.A ~eaças não param por rú •... o - ·· 
Sr. Celso de souza, advogado do pc lo sindical do ·aub-medio s. . :.Fràxioisço, 
por ter perdido todas as ações impetradas a favor doa posseiroá-inv~orea, 
junto as instâncias superiores, partiu para um novo método, as ameaças de 
morte contra as prinoipai~.liderançes Pankararu, caso eles con~inuem are 
cl~ar seus direit~a, esse fato seria consumado com a contrata.çãQ.de pis 

toleiros profisionais, para a eliminação dos prinoipaia l!deres Panka.ra.ru. • 
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"caa9 a questão Pankara.ru não for resolvida , to doa os implicados neste 
caso serão oo-responsáveia pela extinção de mais uma nação indígena no 
Brasil e a história se encarregará de julgar, pois a sobrevivência dos 
povos indígenas diz reapei to a integridade moral de. nação br~ileira • . 

Em resumo 1) que o povo Pankar ar-u deseja nada maia , do que a 
1:, 

aplicação da lei, ou seja a demarcação das s.100 ha. conf'o rme o combi- 
nado com a FUNAI e a consequente retirada de todos os posseiros- inva 
eo r-ea que ilegalmente ocupam a árÍa in_~!gena Pankararu, para que a na 
ção Pankar aru posaa viver em paz bom suas atividades agrícolas e suae 
tradições milenares. 

LIDERANÇAS PANKARARU: 
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