
" ; ~ ,. •. \ 
\_ ' ~\ ,. 

; 

1\ \ 
i\; )\ 

.\ 
'/• 

UNIVERSlDADE.PEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

PHOGR~\M{.'.'i DE. F'CJS-GF;!ADLIAç;:l:!!Cl EM AN'TROF'CILOGIA SOCIAL 

RELATÓRIO: TRABALHO DE CAMPO DESENVOLVIDO ENTRE. OS XUKURU DA SERRA 
' A 

DO ORORUBA, PERNAMBUCO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 1990. 

ANGELA TORRESAN, Julho de 1990. 



suMÁnro 
r - . 
J r or:. u- 7,1__(/~J 
l i':•: ~S' . 
p .. !.;,~·.:· .. ~;,:/· ,,._. ·- .. "~. --·- ... . ..•..... _ •. __ __:. 

I . I NT HODU~ ACJ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . " . •• • "' •• 11!1' •• 
• '3 

1.Localizaç~o do Grupo ••••.•••.•••••••.•••••••••••••• " .. 4 

2. Esquema Analftico Ncrtaador da Pesquisa ••••• ~··············6 

3. As Fonte~ dos Dados .••• •••• 61 ••••••.•••••••••••••• ., •• ,, ••••• 1() 

I .l • O F·l~C\f.(l_Et .. lA,. • ,. ••.•..••.. ,. • ., •••••••••....•••••••••••• ,, •••• ,, .. " •• ,, ,. " 11 

III. CANA BRAVA: O Centro de Produ;~o da Identidade ftnica •••.•. 13 

1. Cclnfigur·.:1ç;:~c:1 (:kWc:\l di::1 Alde:ii::\ ••••••..••••••••••••••• ,, ••••••• 13 

2. Exercfcio de Descri;~o·de uma Casa em Cana Brava~ 

a do cacique Chic~o •.•• ~ •••••.••••••••••••••••••••••.••••• 15 

/ 
IV. PRODUçAO DAS FRONTEIRAS ETN!CAS E REPRESENTA~GES 

ESPACO~TEMPORAIS ...•••.••••••....••..•..••••.•••.••.•••••••• 23 

1. Uso de Certas No;~es Espaciais •.•••.•.. ..,":?' ............. "···-···"'--' 
, 

2. As Histórias que Marcam a Identidade Etnica Xukuru •••••••• 33 

V. B I BL l OGJ:-;:r~F l A ••••••••••••• • • • • • • ........................... ., 42 

' i 
_J 



., 
.-~J ·.-·; ç;f/l!j 
.. /~.-. _/ f 

fü,Jtic• ·-tt-~---·· 

A pesqui Se\ q1.11?. venho cl<'=S;envrJl veru:ID entr-+E os Xuk uru está vi n- 

culada ao sub-projeto Fronteiras Etnicas~ Território e T r ed .i ~ :llo 

Cultural: Estudo Co~parativo d~ Grupos Indigenas da Regi~o do Pro- 

J~to Calha Norte e no Nordeste, coordenado pelo Dr. Jo~o Pac:heco 

de Oliveir·a Filho (Museu Nacional>. 

Em janeiro de 1989 realizei uma primeira viagem a Pernambuco 

juntamente com uma cole~a de equipe, durante a qual tivemos opor- 

tunidade cie conhecer lr~s grupos indfgenas daquele Estado. {.\pós 

esses primeiros contatos~ e mesmo no decorrer deles, deparamo-nos 

com a situa~~º de escolha que se deu principalmentes através da 

idiosincrasia em rela~~º ao grupo com o qual cada uma iri~ traba- 

l h ar , 

Ap~s.;w dEi tennos estac:I<:> entre os XL1kLw·L1 d1.1r·ante cinco d:i as, 

visando apenas um contato inicial, ele se deu de forma muito in- 

ter1sa devido, inclusive, ao inter·erarn,e dos pr ópr í oss membn:is do gru- 

po em nosso trabalho~ fato que me incentivou a desenvolver a pes- 

quisa entre eles. 

A ~egunda viagem a campo foi possibilitada através do finan- 

c i arnne t o de uma bolsa de "AL1>:flio à Pesquis,:\11 oferecida pelo Museu 

Nacional aos alunos em fase de desenvolvimento da Tese de Mestra- 

do. 

6 de mar~o dt:? 19c;>o, que p,:\sse:i q1.1.:\se í ntegr·al mente entr·e os XL1ku- 

ru. Cheguei à serra do OrorubA no dia 9, um~ vez que a autoriza~~ª 
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de ingres~:;o na érea XLlkLwu 1sõ cheç101.1 ~\ 3• SUEH da FUMAI n;;,quel e 

mesmo dia. Fiquei na aldeia de Cana Brava ~té o di~ 19 de feverei- 

ro~ gentilmente hospedada na casa do atual cacique~ quando desci 

até a cidade de Pesqueira a fim de tomar uma conduç~o para a V)la 

Je Cimbres. Fiquei na cidade até o dia 20 de fevereiro, na casa de 

Maria das Mont.':\nh,?.s (i rm~ c::lo c ac í que) e entgio pude seguir- par-,?. a 

Vila de Cimbres. Af fui recebida pela famflia do representante lo- 

cal, seü José Alberto~ onde fiquei por uma semana. Retornei à casa 

de Maria rlas Montanhas em Pesqueira e no dia primeiro do mês de 

Mar;o voltei fü Cana Brava para terminar o levantamento das casas. 

Cheguei em Recife no dia 5 de mario parH retornar ao Rio de Janei- 

ro no dia 6. 

A p<"'squi sa de c ampo e o projeto poste1~i <::>res for-am i nf ormadcis 

pelas quest~es _discutidas no seminário Grupos Etnicos e Eseado Na- 

~~o ministrado no segundo semestre de 1988 pelos professores Jo~o 

Pacheco de Oliveira Filho e Antonio Carlos de Souza Lima, do qual 

participei coma ouvinte. Embora novos problemas tenham surgido du- 

rante a segunda ida a campo e outros focos tenham se apresentado 

como importantes, muitas das quest~es desenvolvidas anteriormente 

através da minha participa~~º no semminário de 19138 nor t e i em a 

pesquisa e será importante mapea-las, o que farei mais adiante. 

O município de Pesqueira, onde est~o os Xukuru, l oc,":\l i z i:1-se 

na zona fiziográfica do agreste pe~nambucano, possui uma área de 
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961 l:m~. qL1E1 se estend+ê! p el o val1:? do IpojLu:,:\. Uislt:1 204 km de Re- 

cife e tem cerca de 55 mil habitantes. Sua sede é um pequeno polo 

industrial.cujos principais produto s~o doces e ~strato de tomate. 

Ai est~c instaladaIB, entre outras menores, ~s f~bricas Peixe e Ro- 

sa. Muitc, da pr·odL1ç:~o ,·:1grfcola do municfpio se deS:;tini:\ ..;10 coruaumo 

dessas fabricas, assim como a m~o-de-obra operária habitante dos 

Além 

da agr i c:ul b.1r •. 'I, outr 1:1 at í v í d ade qu e oc up a gr· ande p ar te das terr·c?.s 

do murr :i cf pi e, é a p E~C: 1..1 ér-- :i a, i:Hnp l i andn-se e adi:?. vez mi:\i s. 

Pesqueir·a p c s au í se•is mlmicfpios,: Mimoso, ML1t.1..11:.::1, Secle, Vila 

de Cimbres, P~pagaio e S~lobro; e dois povoados: Ipanema e Roiadi- 

nho. Tem por limite norte o Estado da Parafba, municfpio de Po~lo; 

por limite sul os municfpios de Venturosa, Alagoinha, 

Pedra; a l f?ste encontran·-se os muni cfpi O!:, de SanhaH·ó, Capoeiras, 

S~o Bento cio Una e finalmente a oeste esti o. municfpio de Arco 

Ve1··de. 

a maior parte dos x ukur u , A "aldeia" mais pró~:ima da c:idt,de e Cana 
B1··ava, dista 9 km. Na sen·a e:n:i stem ainda cerca de 22 "núcleos de 

habitai;:ôe!:;" Xuh.1r1..1: Br·ejinhc,, Gitó, Boa V:is"ti::"'I, Goiabeira, f)-f etos, 

Santana, Lagoa, Tricheirinha, Matinha, Caetano, Caldeir~o, Reti- ' 
ro, S~o Brás, Canivete, Pé-de-Serra, S~o José, Aldeia do Guarda, 

Couro Danta, Bentevi, Pendurado, Cafpe e finalmente a Vila de Cim- 

bres. Existe, na própria cidade de Pesqueira, um bairro chamado 

Bair--ro dc,s Xukurus, onde rnor arn muitos Xukur-L1 que d e í x ar arn a serra 

pi' i nc i pal m1::mte p orque n~<:l po!F,suern ten,·a e f or am em busca de novas 

---------·--· ... 
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oporlunldades de trabalhe. Em outrD balrro, es~e favelizado, t i,m- 

bém há granci~ incidéncia de Xukurus, chama-se C~i~a D•Agua. 

NAI, de Recife, existem 3.445 Xukurus na serra do Ororubá, porém, 

conforme infcrmai~es dos próprios, o nómero ultrapassa a 4.000. 

Disp~em de um Posto Indfgena criado em 1954 na aldeia 

com o nome de PI de Tratamento Xukuru. Até o inicie do processo de 

demarca~~º das terras Xukuru, a área destinada a esta grupo pela 

FUNAI c.cir r e ap ond í e a 6 ha , pôr-em, ei:;te cãlc:ul<:> só levc,va em r.:onsi- 

dera;~o a áre~ da dldeia S~o José, onde e~tá instalado o Posto ln- 

dfgena e n~c aquela correspondente A totalidade das aldeias. No 

entanto é esta últin,a que esté sendo reivindicada pelos Xukuru 

junto ao org~o tutor. 

2. Esquema anal fti co .Dorte-ªpor·. 

Procurarei agora esclarecer o interesse central que vem 

orientando até ent~o meu ponto de apreciai~º da vida social Xuku- 

r· u , 

A situi::\r;:::':(o das Xul~Llf"LI explicita uma di!:,pL1ta óbv í e , aquele:\ pe- 

lo território que consideram seu~ a partir do momento em que é de- 

sencadeada~ desvel~ conflitos, ~té ent~o latente5, decorrentes do 

entrechoque de interesses dos diferentes agentes em jogo. Seguindo 

a propostcl cie análise desenvolvida por Gluckman (1987) é interes- 

sante perceber a !:.i tuaç;:gco em paut,:'I c omo mar·cacla pot'' wna c:l i v.=:,gem 

que norteia os outros conflitos (que seriam encarados como cliva- 
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portante lembrar, a coopera;~o~ s~o elementos constitutivos d~ um 

"p adr ao de ~iquilfbrio"1~ ,:\il"lt::li:1 qLIE.~ t.emporário. 

Perceber a articulai~º da identidade étnica significa obser- 

var como ela gerencia a interaç~o dentro daquele pacir~o de equi- 

llbric ao estabelecer a distin~~o entre Xukuru e n~o-Xukuru, e com 

Heto- 

.mar a identidade étnica~ c:aso~ é uma 

indianidade2, é produzir fronteiras de diferencia~~º entre fndios 

Xukuru e n~o-fndios. Pertencer ao grupo étnico Xukuru significa 

compartilhar de certos critérios, interesses e ideologias comuns. 

No entanto isso n~o pressup6e o isolamento, muito pelo contrário, 

a rela;~o com os n~o-membros é fundamental para a própria defini- 

ç~o dos membros, e a possibilidade dessa rela;~o -seja ela confli- 

tuosa ou n~o- indica que existem esferas de interesses comuns, 

cruci~is para o estabelecimento de grupos étnicos. A interrela;~o 

e os possfveis conflitos~ n~o provocam o aniquilamento dos grupos, 

t•o pouco desencadeiam um processo de acultura~~o irreversfvel, as 

di f erenç.: i:1!:', étn :i c:as pE!l'·si steim ,-apesa1r do c:antatc1 e p1:>dem mesmo se 

1 Pcw +:ilqu:i 1 :r br--i o Gl uc kman ccimpreende "as rel a~e!e.ss i nte1-d1:~pen 
dentes entre partes diferentes da estrutura &ocial de uma comuni 
clade l::'ffi um per·fc1do par·tic.uli:w·" (1t'/87;26ü). O c oric e í t.o d+:? r.:omunida 
de, por sua vez n~o implica em unidades espaciais ou culturais de 
finidas e si~ na rel8i~º de determin~dos ag~ntes que se orientam 
segundo certos padrôes de interai~D. 

:."?Jndi.,1>::d,"':Jdt? configur·i:1cl.::1 comei uma c:,,.:l.eigoria çJenér·ic:a, asso 
ciada ao indio brasileiro gen~rico e gerada a partir de n8i~es 
suscitadas pelo exercfcio da tutela. 

::,C<:.mf1itCJ entendiclc.1 nos ten11oi:; de SimmEil e Gluckman 

~- 
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O proce:50 de r·eestr·utLwaç~t1 da!:i +r orrt e í rass ét:nii::;:1s 1ev.;tdo a 

c o l oc ad o ser·ia até onde vai o. poder or9aniZi:\dcw di:·,s categor-iam ét- 

nicas manipuladas pelos Xukuru. 

Existem bens simbólicos através dos quais os Xukuru buscam 

recortar suaE fronteiras étnicas. Apesar de serem facilmente iden- 

tificados com os trabalhadores rurais da regi~c -status este que, 

na realidade, lhee é cabfvel- disp~em de elementos diacrfticos 

significativos para a atualizai~º do ttser Xukuru'', para a constru- 

i~º das suas fronteiras étnicas, o que. implica na realiza~~º de 

uma. i nd i an idade básica cc::imp;:1rt i .1 hi:"\da por· el e1s: a danc;:.-a r-el i gi cisa 

do Tor é t a ":i m+2mori al :idade" du espac;:c1 em que vi vem e q1.11::: est~o re- 

ivindicando como território; as histórias sobre a apari~~o e os 

mi 1 agres da NS• das Montanhas, a "!~anta pad1-oe:i r .. a dos índios Xuku- 

os papéis de 

cacique e paj~~ agora em fase de revigoramento de suas fun;~es; os 

adornos que est~o reinventando, etc. 

E interessante notar que es~as fronteiras étnicas .come;am a 

por mapas que crietalizam o espaiº· Desde junho de 1989, quando o 

grupo de trabalho da FUNAI foi à serra do Ororubá realizar a iden- 

tifica;~o e 0 delimil~~~o da órea, os Xukuru tém esses fronteiras 

espac.: i ais m.ü s bRfTI defini cí ad ass na repr·ee.en·ta~~o qL11:.~ fazem do seu 
"''No que:i EE' 1-ef1~1- f;! à qL1E1st~o d,;\ i dent:i.d.;;1df:~ t~tni e a temho em 

mente o esquema analítico de Barth (1969) que considera os gruppos 
é~nicos e a 8tnicidade como c:at~gcrias organizclcionais segundo as 
quais os indivfd1.1c.ifo sr:~· def:in!-;·'111 c.omo p1.1r·t,::1dorE:~~; de ti:ll ou qual 
identidade étnica, e se distiguem face aos outro~. 
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n~o tenhcl ~ind~ sido aprovado em Brasília, o m~pa d~ ~r~a já esté 

cr· i st ali z ado no papel . St~gundo Df> Xukuru , eles acompanhar· arn t.ocí o o 

processo que levou cerca de quinze dias, eles mesmos mostraram on- 

de a fronteira material deveria passar~ isso implica num d~~fnio 

n1ai or sob1•·e CJ pr õpr· :i o t.er-r:i tór·i o p or- que 01;; man:os ,:1tuc1:i s der- :i var·am 

do conhecimento qu e el e!":ã têm dns;; 1 i mi tf?S d.-2 sua área. 

No entanto, se elementos culturais e mesmo o território s~o 

grupos étnicos n~o podem ser encaradas apenas como distini~es en- 

tre trdiOS culturais, a análise da cultura é legitima ao se ter 

claro que o grupo étnico n~o se confunde com ela, é i mp orti arrt e 

º e.· _, componentes cultur~is criadores da d i f er-enc;.,:1 

tando-os das outras institui;~es manifestas, sem que estas últimas 

sejam negligenciadas, é óbvio. No caso das Xukuru, as instituii~es 

manifestas v~o além ciaquelras tra;os diacrfticos eleitos para afir- 

marem sua identidade dif~renciada, mas nem por isso devem serdes- 

prezadas na análise, muito pelo ccrntrário, sua apreciai~º é funda- 

mental par~ o entendimento do modo pelo qual os Xukuru se organi- 

zam. Devo destacar que a impartência desse tipo de observa;~c des- 

cania em s~ situar o problem~ da identidade étnica num processo 

em and ;,.unc~nto onde o qu e está E~m j 1::i.go é a quest~C3 or·gani z acional da 

intera;~o e n~o apen~s esses diacríticos. 

Final i ;; o::,ndo, tenho elementos p ar: a af í nn,::ir que as f ron t e í r·as 

étnica~; do gr·upo XukLw·u, e~;;tr·atégi camente enge.ndr ,::1das. 

sendo inventadas de forma absoluta, mas sim sendo construidas so- 
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br 1? el en,erit o~, r-edescobF1r· tos < outros i nvf.:mtadc.ls mesmo} ~ o próprio 

conhecinH-:ml.o d o terr·itór-:i<..'1 est..~ i;,+?ndc) recl€~sc:c>b•:rtet. Os XL1l-.:L1r·L1 t?s- 

tiveram durante muito tempo étnicamente massacrados pelo pre~once- 

ito de fazendeiros e outros regibnai~ que lhes imputavam um estig-· 

ma negativo~ pejorativo, o que se percebe agora é o processo de 

sive ser persuasivo para os próprids Xukuru. 

Dur~nte minha estadia entre os Xukuru tive oporti~idade de. 

realizar várias entrevistas gravadas e um levantamento das casas 

em Cana Brava e em Cimbres. Para o presente relatório privilegia- 

rei os dados rYtirados das entrevistas que fiz em Cana Brava e das 

anota;~es do c~derno de campo a respeito desta aldeia. M~o foi 

possível desenvolver aqui uma análise sobre a situa~•o da Vila de 

Cimbres~ visto que o material recolhido est~ cheio de lacunas que 

devam ser- refiol vi das. numa pró>: i ma vi agem. Desse mcido deter--me-ei 

em C~na Brava, onde passei um perfodo de tempo maior e o~de estive 

por duas vezes em momentos diferentes. 
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e~er·cfcio a respeitu ciD oper·acionalidade das categoricls de tempo e 

espaio entr~ os membros d~ grupo étnico Xukuru, d~ Pernambuco. A 

situa;~o pela qual est~o passando assemelha-se a d~ outros grupo 

indígenas da mesma regilo. Guardadas as especificidade, "' m r.:li o r 

parte desses grupos encontra-se nalguma fase do processo de rei- 

v í nrí í caç.ão pelt'.'\ d<~llli:HºCí:"l~~CJ de sua á1-·eé.~, e tém em c omum o f at.o de 

s er em c on s í di;?1··c1dos, tanto pelo org~ci of i e :i al respcmsável por sua 

tutela -Fundaç~c N~cional do Indio- quanto pela opinl~o póblica, 

corno i"rid:i.t.H:"; "ji.-'.i :intc;:~gr· •. .:1dos" ou "at:u.ltur·é\dos", o que !.:;ignific:aria 

dizer· que "es~;;es fnc1icis n~o s~o mai~, i'ndic>s". Este tem sido um 

álibe eficiente, até entâo, para justificar o n~o andamento dos 

processos de demarcai~º das áreas indfgenas do Nordeste, no entan- 

to~ algun~ grupos têm iniciado uma demanda em rela;~o às suas ter- 

ras~ utilizando-se de maneiras diferenciadas para tanto, fato que 

reflete algumas mudan~as no tratamento que a FUNAI vem dispensando 

a estes grupos; 

No caso do grupo qu~ focalizarei~ essa reclamai~º vem colada 

a outro processo~ qual seja, o de recuperar algo que seria sua 

demanda. 

tudo etnológico de grupos étnicos do Nordeste do Brasil? A partir 

do momento em que o pesquisador, no desenrolar do µróprio trabalho 
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de c~mpo. as recupera como noç~es privilegi~das para o pr·c,CE.'!:õSD 

de entendimento da organiza~~º socic-~olftica daqueles grupos, re- 

vel a-·s&?, r.lP fato, seu p ot er ic i al anal i' ti c o , No e aso da pesqui ~;a que 

informa o e~ercfcio que vou desenvolver aqui, a descoberta desse 

potencial ja~ia latente numa desconfiania mas, se hipóteses podem 

·florecer de desconfiê:mç;:a!;;, ê\náliseis, pc,r sue\ vez, impr·esc.indem de 

elementos mais concretos. Elementos estes retirados do investimen- 

to numa bibliografia que tem como c~racterfstica principal o 6bje- 

tivo de refletir sobre o lugar ocupado pelas noç;:~es de tempo e es- 

A partir do momento em que o que esta em jogo é a reivindi- 

caç;:lo da demarca~~º de um território como indfgen~, 

certas mudanias nos padr~~s de classifi~a~~o du espaiD e no pró- 

prio relacionamento com a terra. No bojo dessas transformaç;:~es, 

observam-se outras relativas ~s representai~S tempor·ais do grupo, 

que p ar t í c í p am do proces~;o de maneira a for-nec:er embasamento ne- 

cessàrio às primeiras, e a nutrir de imemorialidade a identidade 

indfg~na que buscam reestebelecer. 

Resumindo, na maior parte dos casos, s~o situa~~es de mudan~a 

social.E mais especffic~mente, é a situa;~c de mudan~a pela qual 

passam oe Xukuru, com o que ela guarda de peculiar, que me inte- 

ressa analisar aqui, utilizando come parftmetro da discuss~o as re- 

presenta~~es temporais~, principalmente, espaciais do grupo, pro- 

ni:,qLie:•l n processo 
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1. C1Jn+ i CJ.!,.1r·as;~9 _ _§gr.:.§.\:L_da Al dei<:\. 

Can~ Brava possui cerca de 63 casas. Existe um posto médico 

da FUNAl, ~ue funciona colado A casa da enfermeira e uma escola 

municipal de 1• a 4 • séries. 

Como~ mclior parle dDs aldeias que pude visitar na 

Ororubá, em Cana Brava as habitai~es encontram-se dispersas ao 

longo de vár·io<s c:andnhD!;; de terri:?. qL1e a cruzam, 1.1m del1.~s, o que 

leva à cidade de Pesqueira, é o principal do qual ramificam-se ou- 

tros que levam às residências mais afastadas. O terreno é c="lciden- 

tado, por ser uma serra, e Cana Brava estende-se por um pequeno 

vale. 

As terras ma~s altas s~o secas e dependem mais das chuvas pa- 

rase torr,arem produtivas, enquanto as terras baixas possibilitam 

uma farma cie irrigaç~o utilizando-se canos PVC e mangueiras de 

bo1~racha <o que n~o ir-r-iga proi:wiamente mas alaga a tern .. ,d porque 

est~o prói:imas dos olhos d•água, isto as torna mais valorizadas. 

HA casae que possuem terreno e outras n~o. Fator i mpcwtante 

na crganiza;~o soLial da aldeia. Geralmente estes terrenos s~o se- 

parados por cercas, mas isso n~c é obrigatório a n~o ser que se 

tenha alguma criai~º de p~quencs animals(galinhas, c1ve- 
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eis de A1·· .:11'.'lj o < Ch:i c.::l\<:)) ~ t~m c:uj a e c\füê\ + ui hosperlad;::1 dur o:1nte m:i nhc:1 

estadia nesta aldeia, e o "pajé"15 F'F.idr·o B:ii:,pci (Zéqu:inh;:1). BEim como 

o ex-caciqu~ e as famflias dos lfderes anteriores, na verdcide é e 

1 oc a l que '' produz e ac í ques II dentro da serra do Or-orubã, e mais 

prE?cisamente, eles per·tencem à família dos F'e1reira. 

Por este motivo, ha m;;\icir confluénci,':\ ciE~ pl~s1;;1:i,,,s-, pr·oven.il?ntes 

de outras aldeias, que chegam g~rafmente para +alar com o cacique 

e fazer-Jhc;• alqumc:\ denL\ni:ia ou se intE~r-ê1r· da5 in·fcwmc:\i;:ôi;.~s qLI~! c í r+- 

culam com maior rapidez em Cana Brava. 

"r-epl'"esentantf?S da~, aldeia=.", e aqueles cujas aldeias ficam mais 

próximas rle C~na Brav~ est~o sempre frequentando a casa do cacique 

Chic~o. Dessa forma, Cana Brava guarda uma din~mica peculiar, de 

circulai~º de pessoas e inforrna;~es. Estar em Cana Brava possibi- 

li tou-me co11hecer di ver-sas pessoas de ou t r ass local i dé:1des e, i n c 1 u- 

s:ive, fc1ze.1r visitam a várias aldeias acompanhi::1ndo um grupo (dife- 

renciado a cada vez porque se revezam) de Com isso 

quero esclarecer que, ao me referir a Cana Brava~ estar~i descre- 

v<;indo uma l oc i::11 i dacle onde?. o movi rnentD, tanto ele p!::'?<:;SDé.~S qu arrto de 

bens, é intpnso. Por isso diversas vezes mencionarei d i f:,CL\I"' S()S 

produzido~ por indivíduos que moram noutras ald~ias e até mesmo na 

cidade, mas que participam ativamente do que acontece em Cana Bra- 

va. 
~Em~regarei as categorias de cacique e de pajé cc11forme o uso 

que os próprios Xukuru fazem delas. Arrisco ~firmar que seu uso 
tenha sido introduzido~ e11tre os Xukuru~ através da atu~~~o do SPI 
na àr~a, em meados da década de 50~ mesmo porque eles só têm lem 
brança do nome dos caciques que antecederam Chic~o até aquela épo 
ca. Quando perguntei pelos anteriores n~o souberam responder. De 
qualquer forma resta uma quest~o a ser verificada. 
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no proc~sso de produi~D d~ identidade étnica Xukuru. E um local no 

qual essa lideran~a (criadora de novas representa~~e, i r ic I usi ve 

espaciais e temporais) se encontra e discute as estratégias a se- 

rem tomadas. Embora eu caminhasse por toda aldeia realizando o le- 

vantamento das essa~, foi durante as horas do almo;o e do janlar, 

na casa de Chic~o e Zenilda (sua esposa)~ que tive oportunidade de 

ouvir diversas conversas que se rela;ionavam ao problema da ciemar- 

ca;~o da terra e da indianidade Xukuru. 

E o que se pcider ia chamar o "c:entrc, d o puder" do grupo étn:l e o 

Xukuru. N~o chega a possuir uma parafernalha de formas simbólicas 

que, segundo Geert2 (1977), o centro polftico de uma sociedade 

complexamente organizada deve apresentar. M8s possui uma "elite 

polftica'', se posso chamar assim, que se reune em torno do líder, 

o cacique Chic~o. Náo pude perceber critérios segundo as quais es- 

sa aproximai~º é possibilitada além daqueles relativos A disposi- 

1;~0 pare "Lut a " e f'.\ fidelidc:\de ao c ac í que e à comunidade Xuk ur u , 

Segundo Geer-tz 

e ordenam suas a~ôes em termos de uma cole~~º de 

h l s t ór- i iõl r:-,' e fu'I"" i !l)Ôl1 i é.':\~3' :i. n !:.:l gn i c:I!:: !I f CII'' 11\é:\ 1 i (j c\cl r..~!':, (e! 

acessórioe que eles ou herdaram ou, em situai~es 

mais revolucionárias~ i nvent.,=w am". ( 1977; 152) 
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lid(?r·c:1nr;:,::1 i,~<:):, o l n o s drt Sf?U!;; pi::.w·es Xukur-u. D "~.;,obe1 .. ·.-ano" qufi' foi es- 

acC){npanhar- Ge:~ert2 

quando af ir· ma que o "e.ar i sma é um sinal de envolvimento com e> po- 

der''. Chic~o viaja a todo momPnto, vai n Recife fal~r com deputa- 

dos, vereadores e mesmo com e secretário de governo, segundo ele, 

eE.tá pr óx í mo o d:i.c:~ em que levcH"i~Í as demande\!;; clc)s XukL1ru aQ gover- 

nador Miguel Arraes. Chic~o tem um tr·unfo, foi camioneiro durante 

anos de sua vida, conheç~ vários lugar-e~, já se relacionou com 

muita gente. N~o se intimida frente a uma autoidade governamental 

por que IC\ct-t.~d i ta, e tem o r·espal do dos companhei r·c,s~ na sua pr ópr- ia 

X LI k L.ll~ LI: a dp Ceie i gur:• 

Chi C~Q.- 

Pretendo fazer uma exposi~aô da casa na qual Ctli c:~r-> vive e 

onde, hclj e,· se c on+ undern o espc.,;os p o l fti e o e d<:Jmést i c o , Ela mesma 

pode ser considerada como um sfmbolo de poder jé. que se destaca 

entre as outras da aldeia. 

Em Ci:1na Br av e o qw:? di·feranci;a o s t.e tu s er.:ant'>mic:rJ das pessoas 

é, primon:lialmHnte~ a quc1ntidF.1de d<= ·ter-r-a que posi;;uem. Ge1·· e\ l mE.vn te 

mente. Apenas du~Y casas se igualam à de Chic~o em ter-mos di- 

mensbes~ entretanto uma delas está abandonada e noutra moram duas 
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Chic~o possui 7 ha de terra ao lado de 5LIA casa que lhe foram 

concedi do~: por- seu pai. , Cf cen:, Per·e1 r a r.lr:• A1· ê:\Új o , quando ·f al E.'sceu 

sua m~e Cem 1985), bem como a casa. Ela foi construida por seu Cf- 

cero sobre a primeira terra que conseguiu comprar com seu próprio 

trabalho, segundo ele mesmo me contou. Na partilha dos bens sell 

Cfcero ficou com 14 dus 28 ha que possuia e dividiu os outros J4 

entre seus dois filhos, Chic~a e Maria das Montanhas (esta última 

mora no Bairro Xukurus~ noutra casa dada por seu pai e é ele que 

administra seus 7 ha na serra). 

A c:a!::;i:1 foi dada e:\ Chic~o por-qu1=, sua espos;::1 F.' seus filhc1~; mo- 

r av am nelc1 querido D. Duité1··ia Per·e:i1··-=1 de Ar·,,,újt:i a í ncf a t~r·a ví v a ei 

como a famflia fosse grande seu Cícero resolveu morar, com sua se- 

gunda espos~, noutra casa a metros de distência dali. 

Ela estA disposta lateralmente em relai~º ao caminho que se- 

gue para a aldeia de Brejinho, em frente da casa há um pequeno 

terreno que é varrido por Zenilda todos os dias pela manh~. Um po- 

uco adi~nte deste terreno está uma árvore com um banco por sob, 

onde~ nalguns finais de tarde geralmente aos fins de semana~ ami- 

gos e parentes se reunem para conversar e descansar. A direita da 

árvore e~iste um pequeno cercado para criai~º de galin~ceos. De 

lado direito da casa localiza-se um curral subdividido onde ficam, 

de um lado~ duas vacas, alguns bezerros e uma éyua e de outro, 

qu a t r o c ep r í n css , 

A ~squercia da casa ~stendem-se os 7 ha de terr~. A parte bai- 

x a é c:ultiv;:1da pelei filho mai~. velhÓ de Zenilda~ Luís Carlos <17 

t "'.' 'N1".'\Ml:N'r0 Rl:AltZAOO P;Lo crnTRO õr 
' :Ju •.• ..,, •• i:..1HAÇÃO .E lNFORJ'tllAÇÃO - C.EDOCJFUNAJ 
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um primo de Zenilda. Pedro Manoel Olegário. Na parte mais alta do 

terreno, que se estende morro acima. Os dois filhos mais novos, 

Marquinhos e Gordo (12 e 11 anos respectivamente), levam os gados, 

bovino e caprino, para pastarem. 

A casa em si é feita de alvenaria e possu~ uma varanda desce- 

berta na frente, a porta, como em todas as casas que visitei na 

serra do Ororub~, é dividida, em du8S partes. 

Quando as duas est~o fechadas isso significa que n~o há ninguém em 

casa ou que quem está não deseja recebe~ visitas por algum motiYo. 

Logo ao amanhecer, quando a famflia se levanta pdra come;mr o dia, 

a parte de cima é aberta, rest~ndo trancada por dentro a·parte de 

baixo, isso possibilita que o visitante se apresente e se for b~s- 

tante intimo~ passe a m~o por dentr·o e abra a parte de baixo da 

porta. 

E interessante notar a rela;~o entre a i nt i mi d ade compar-1: i - 

lhada pelas pessoas e a distància da porta de entrada. Se for al- 

guém absolutdmente descontiecida ele provavelmente gritará pelo do- 

no da casa ainda na e5trada~ fora do terreno, do contrério pode 

sofr·er o ataque do!::, cachorro=- (no mfni mo um por c:ar,,a) que o estr·a- 

nhar~o. Já se for alguém conhecido mas n~o fntimo, chamará o mora- 

dor do terreno sem entrar na varanda, algém com um mínimo de inti- 

midade chegará até a porta, meio aberta, e se exporá para os que 

~Estou designando come intimidade qualquer relai~º' seja ela 
de parentesco, afinidade~ compadriu, vizinhania, etc., que permita 



co" pa!:sar- pelê\ st:ileira significi::1 1:.>ntr-a1·- num ciu t r o unive1·-~ •. o , fic:ar 

nele:\ é e!,,ti::1r na "mê:,rgPm" errt.r f~ do í s mundos., No caso tios Xukuru, 

existem outros limites anteriores~ por·ta: o terreno frontffil~ de- 

pois dele, a varanda e, ent~o, a porta. Essas prescriç~es em rela- 

ilo à pcrtd indicam o que chamei de intimidade, pontuam até que 

ponto certas pessoas participam do mundo ~oméstico de outras. A 

porta dos fundos só é usada pelos donos da casa ou per aqueles que 

entram pela porta da frente abrindo o tinco da parte baixa com as 

próprias m~os. E bom ressaltar que nem todas as casas em Cana Bra- 

va têm porta dos fundos e varanda. 

Ultrapassada a porta chega-se a uma ampla sala com duas Jane- 

las frontais, hj um grupo de sofás à esquerá~ encostados em duas 

paredes onde est~o expostas uma gravura do Padre Ctcero e outra de 

Frei Dami~o, um retrato de Chic~o~ um quadro com retratos de famf- 

lia e um espelho. A direita est~o algumas cadeiras e uma porta que 

leva a um quarto-dispensa~ onde s~o gruardados colchonetes (para 

acomod~r visitantes que pernoitam), esteiras, um banco longo de 

madeira e um instrumento com o qual Chic~o fura sementes para fa- 

zer artesanato e ainda sacoe de sementes para o plantio. 

Adi ante um c orr oclor , bem 1:.1m fr-F.11Yl:t:! à porta de entrc1da, à sua 

esquerda um quarto com uma cama de casal e outra de solteiro onde 

dormem os dois filhus menoFes e eventu~lmente um primo visitante. 

A direita outro quarto com uma cama de casal que também abriga vi 
a c1cula~~o livre de pessoas umas pelas cas~s das ou~rds. O nível 
de intimidade vai orientar até onde o visitante pode entrar n& ca 
sa. Por exemplo~ o quarto do casal só é frequentado pelos mesmos e 
por seus filhos, outras pessoas n~c passam d~ sala~ algumas v~o 
até a sala de refeii~es~ e assim per diante. 
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sitantes (estes, n8 maior parte das vezes, s~o membros da familia 

que moram em Pesqueira). atravessando-se o corredor fica a sala de 

ref ei ~·Clt~s com uma me!:,i:l gua1··n1::ici d e cl!,• c acle í r· i:1.s. f? um b anc o , e um ar- 

mério para guardar louias. A direita da sala fica o quarto do ca- 

sal. Caminhando-5e para a esquerda chega-se a um outro corredor 

que dé na cozinha. Af encontra-se um fog~o I lenh• n~o mais usado~ 

e outro I gás, uma pequena mesa auxiliar onde ficam as panelas e 

pratos de barro, ao lado da porta da dispensa est~ uma cacimba cu- 

ja água é usada para fazer comida e beb~r. Essa água é pega todos 

os dias por um dos ~ilhos menores num olho d•ãgua (que eles chamam 

de barragem>. Na dispensa da cozinha guardam-se os mantimento. 

A cozinha tem uma porta que leva a um~ área interna onde Ze- 

nilda estende a roupa que lava no córrego que desce da barragem e 

lava a Louç a s;uja numa bacia. Af encc.,nt.ra·-se também a "casinha", 

composta de um vaso sanit~rio. 

Vivem ai, ao todo, cinco pessoas. Chic~o, Zenilda e seua fi- 

lhos Luis Carlos, Marquinhos e Gordo (Welinson}. Possuem mais qua- 

tro filhas, todas morando em P~squeira. 

A circulai~º de pessoas pela casa ttruda no decorrer do dia. Na 

parte da manh~, quando eis m~'?mbro!:. da f .::1mf li a est;~o ocupados com 

seus afazeres (entre as 6hs e 12hs), geralmente quem vai à casa 

s~o pessoas procurando per Zenilda. Crianias v~m, logo cedo, bus- 

CcH· o leite quE? Zenildc1 distr-ibui entr-e ê\quelc1s vizinhas que n~o 

possuem gado e têm que alimentar os filhos; outras vizinhas chegam 

para conver-sar ou pedir- alguma coisa emprestada; a enfermeira que 

vem lhe passar remédios, etc. A tarde é o horário mais sossegado~ 
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dE•pcns; qL1e o s. ·filhos 1111,n1or·E~s voLt am d;c1 f?Sc.ola, que fr-equentam de 

lOhs ài:; 13hs~ e a fami'lia i:\lmo"-a (momento de c::011vt~r·s.::1 familiar), 

quase ninguém visjta ~ cae~ e n~o hà tar·efas muito bem definidas. 

Quando Chic~o n~o está fora, resolvendo alguma quest~a que seu pa- 

pel de cacique demanda, fica em casa. Raramente trabalha na terra, 

funi~o·que deixa para seu filho mais velho. Quando a tarde vai 

te,~minando, ent..-e a~; 17: 30hs e as 19hs, chegam os "c cmp antie í r oe de 

luta" ele Chicgio7, e o jant.-:1.r é pr ep ar ecío p e l a f?spos;c:1 de Ch í c ào , 

geralmente todos jantam em torno das 19:30hs. 

Qu~ndo cheguei na Serra do Ororubá, 1990, · em fevereiro de 

Chic~o me comunicou que havia recebido amea~as de vida da parte de 

"capangas-" de fazendeiros da regi ~o e por esse.~ mo tí v o , há quinze 

dias, alguns Xukuru vinham dormir todas as noites em sua casa para 

protege-lo. Assim, ao cair da noite, quando os candieiros v~c aoE 

poucos sendo acesos, assiste-se a chegada de três a quatro homens 

armados com carabinas, alguns usam capa e chapéu e outro, seu Ge- 

r a l do , ve .••. te uma peruca velha para "d í s+ar c er" e par-a que os c:a- 

parngas pensem que é um "i ndi o brabo do Mato Gr<:isi::;.o" e se amE~dron- 

tem. e 

Cerca de quin~e fndios se revezam nesta tarefa. nillitos deles 

N@m de outras aldeias apenas para passar a noite e v~o embora as- 

sim que amanhesse. Nessas noites pude ouvir as conversas destes 

homens que aconteciam ou na eala de refeiiôes ou na sala maior. O 

assunto em pauta era, principalmente, a quest~o da área Xukuru. As 
7• S~o aqueles membros do grupo que e~t~o engajados no pro 

cesso de demarcai~º da terra Xukuru 
ª Os Xukuru atribuem a valentia aos fndios de Mato Gros~o, de 

forma geral, e é uma qualidade que desejam assumir para si mesmos, 
a de f r id í oss valente!;;;. 



" I 
,...,,., 
.L..,,,1._ '-·;:,- ff !PJ .. 

j· ,.; ' 11,· - .... /_-~ ·_z.····-----· 
Rubrica_~~~ 

20:30 ou ~1hs, no mais tardar, Zer,ilda distribui os colchonetes e 

ccibel'"'t.ore.•!:i. i:\t1s que -f i c av am p are pernc:ii tcã\r· ~ seu ·f í Ltio m.=1:i r.; velho · I 
! 

estende uma rede, onde costume.":\ dormir e o n:?sto se r ec o l he. 
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O que desejo perceber aqui é como numa situa;•o de eminência 

cr f t :i e a ~ cletenni n.-:1c:lc1e; a torer:; do grL1p1:, se deparam c.orn t.rans·f or ma-: 

;ôes em termos de sua concep;~o do espa~o e cio tempo, e como esse 

movi mennto vai se e>:pandi ndo aos outros membros através das "c:ami - 

nhadas II emp,~eendi da~~ pelos i ndi vf ducis engajados na "1 u t a 11 atr·avés 

das aldeias (Geertz, 1977), especia(mente pelo cacique Xukuru. 

Um momento~ que se pode denominar de dramático nos termos de 

Turner ( 1974 > ~ l evê.~ à nc)vai;; 1::onst.ru;ôe:!s temporais e a um dilema em 

rela;~o ao possível uso da terra. Isso torna explfcito o quanto as 

tuais, construidas socialmente. 

Desde cs trabalhos de d~snaturalizai~º daquelas no;~es opera- 

dos pelos estudiosos da Escola Scciolôgica Francesa, obser-var- as 

conc:epç:eles espai;:o-telmpor a:i s como categDr .. ias c onsrt r u í da!:. atn.,vés de 

vivências específicas a cada gr~po social, tornou-se uma tarefa 

fundamental p ar a a Antrc,pol ogi. a. Assim como perceber a relaç:~o 

entre essas representaieies e a organiza~~º da interai;:~o entre os 

agentes socias, e no curso desse debate~ buscar apreender a rela- 

;~o entre os sistemas represontativos e as práticas dos atores, 

informados por um habitus esp~cffico <Bourdieu) 



24 
.. 

?fJ'f/~ 
t7 

.. ~L I· .. , .. . "/ --·· , . - ••.•.. ·- _.-!! 

O!:> Xukur·u 

utilizando vários termos que se remetiam a uma designa~~º do espa- 

iº (físico e social) que ocupam na serra do Orcrubá: sitio, a I de- 

ia, tribo, érea, comunidade, •••• A principio pareciam qualifica- 

i~es de valores equivalentes, até perceber a .distini~O entre as 

pessoas que utili~am umas em prefer~ndia de outras. 

Q termo sftio é utilizado em vtrios sentidos, pode estar re- 

feri do a um qrup amerrt o de casas c omo por ·e}: emp l 1~ "sf ti o Cana Bra- 

v a " e, ainda, ao conjunto de gr-L1pc:Hr1entos de casas. E L\ti li;;: ado, 

também, para denominar uma casa na serra do Ororubá ou um espa~o 

de terra cultivado: 

"AqL1ele lugar· lá era uma beleza, a gente chegava 

parecia noite de tanta árvore de fruta, o sitio 

do meu pai era todo plantado com bananeira, com 

goiabeira e tudo, era um $ftio de dá gosto, ele 

acabou com o sftio dele quando comeiOLI a plantar 

capim, agora me dá um pouco de ·tr-·iste:za". (Mar·ia 

das Montanhas, irm~ de Chic~o, numa conversa in- 

formal em sua casa, no Bairro Xukurus, em Pestjue- 

"E ;aqu:i., antigi:~ment.Et, af tinha muí f. o t!~rrenc>, co- 

me) eu tomei c orrt a do ten··eno de um cunhatio meu, 

esse terr~no af, esse galego que t~m essa budega. 

Vocé num pamsou lá? Pronto, aquilo era de um cu- 
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nhado meu, irm~o da minha espusa né, ai el E~ me 

entregou esse terreno~ eu passei vinte ano 

com 1:~!;;sa? terTenc> dr~le. Fi:z L1m sitio pr·a Ede a! e 

de>: ei, af o ;: i 1 ho teimou conta e acabDu com t.udo , 

encheu de capim e acabou com tudo, Acabou com o 

s:ftio todo". (SE.'U Zé Grande, p aí de Zenilda, numa 

entrevisl~ em sua casa em Cana Brava>. 

" ••• ele nik> ti nh,':\ +orç a mó ele pedir a l guma c oí Se:\ 

de lé dizendo que a aldeia sftiQ Cafpe precisa 

de alguma coisa urgente, os caboclo de 1~ t~o 

trabalhando mc.'IS n~o têm condi~(jes pra vivê". <José 

Barbosa dos Santos, Xukuru de Cafpe, durante uma 

reuni~o polftica nesta aldeia). 

"eu venho aqui pro sftio de vez em quando visitar 

minha irm~, eu gosto muito daqui" (Raimunda, irm~ 

de Zenilda que mora no Bairro X LI kL\f" LIS' durante 

uma conversa informal num domingo que sucedeu a 

uma festa de casc1merito em Cana Brava) v 

Ncl pr·i mEÜ r o de po í me~·1to Mar-i e\ cjas Montanh-i:'\S se r·efE~r-e à casa 

de seu pai como s:i'ti o e c\O mL"lsmo t.ernp o diz quE~ "e, isfti o se ac ab ou 

;~o entre um lucal pl~ntadc com produtos para o consume do homem e 

um outro com capim, para o consumo de gado. No segundo depoimento, 

L"'' · i': f!.'.r·11,hrrc m:!'.U!J\DO PcL't -:;r-:i·!Yc:') 01 ' 
i.JUL;Ut:.il.ii.'.·i~\J:.o 1; â_~:=9~Açl>.o - cu;u~,, .,;.,.~ 
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seu Zé Grande também contrap~em sítio a p~sto e ainda sftio a ter 

reno n~a ~ultivado. 

No terceiro testemunho, José ~quipara mftio à aldeia o q1Je dá 

tanto o sentido de uma aldeia que se caracteriza por ter aspecto 

de sftio, ou seja, uma área rural trabalhada, quanto confere ao 

termo sitio a carga polftica daquele de aldeia. Já o ~!timo depoi 

mento designa especificamente uma habita~~º rural. 

Entretanto qual é o lugar ocupado por cada uma dessas pessoas 

na rede de relaç~es de Cana Brava? Maria das Mo11tanhas deseja ven 

der os 7 ha que possui em Cana Brava e raramente sobe a serra, Ze 

nilda é quem frequenta a sua casa nos dias de feira quando desce 

para Pesqueira, inclu5ive par·a visitar duas filhas que moram com 

Montanhas. Esta trabalha em Pesqueira como secretária na Camara 

dos Vereadores e~ noite dá aula numa escola municipal, sL1a vi da 

esta vinculada, principalmente~ à cidade, 

sucesso da demarcai~º das terras Xukuru. 

Seu Zé Grande, n~o está direlamente ligado ao movimento de 

e daf ela "tor·c:e" pelo 

reivindica~~º das terras, mas é considerad6 por aqueles que est~o 

como uma pessoa que "apoia a luta", isto quer· dizer que ele acre 

dita nela e nos resultados que tr~rá, e até mesmo cria espectati 

vas em relai~º a isso. O uso do termo sftio por seu Zé Grande n~o 

compromente a carga de indianidade colocada pelos Xukuru em outros 

termos empregados par~ designar o espaic em que vivem, corno é o 

caso aquele de aldeia. Ele faz uso deste último também~ mas dife 

rentemente daquele de sftio. Seu Zé Grande fala a respeit<J de um 

terreno onde n~o havia nada~ era apenas mato~ e foi trabalhado por 
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ele e tran~formado num sitio produtivo. Eiste si'ti o e 

plantar capim é~ para este homem qu~.n~o possui gado como a maior 

parte dos Xukuru, voltar ao nada. 

O quarto depoimento também é de uma pessoa que mora em Pes- 

queira. Da mesma -forma n ào est,~ "engaj,-ada na lL1'la" pela dema1-·c::a<;~o 

d a ter- 1·· c1 • 

Ao cont1···,~1"· i o de José Bar-bosa ~ cuj CJ dep,:ii mento ·foi gravado du- 

rante uma re6ni~o de caráter polftic::o que ocorreu em Caípe, onde 

da terra. 

Antes, porém, de entrar na análise dos depoimentos dados nes- 

sa reuni~o, devo acrescentar que todas aquelas pessoas acima nas- 

ceram na serra do Ororubé, mas nem por isso concordam com o fato 

de serem fndias. qual é, ent~o, o critério de defini~~º dessa in- 

dianidade? Pelo que venho observando, o poder de determinailo de 

quem é ou 11~0 fndi o tem passado por esse grupt1 de l fcler-·es qLle es- 

t~o eng.:1j a dos na "l u t a " pela demarcaç:l:\li:l do ter·ri tório Xukuru. MrJ- 

rar na serra é um elemento importante mas outras quest~es s~o mais 

ainda, come por exemplo as alianças que os indivfduos estabelecem. 

S~o c:onsidE.•ratlos "do contr,~", e por isso n~«:i mer-ecedores da iden- 

tidade de fndio e consequentemente de terra após a demarcaç~o~ 

aqueles sujeitos que mantém rela;~es estreitas com fazendeiros~ 

que acusam Chic::':t:o d1~ qLlf?r·er· inc.entivar os Xukur-u a invadi r"em f a- 

zendas, etc. Algumas pessoas que moram na serra, filhos de pais 

nenhL1m 

e>:emplo disse:, (de alguém "do contr-a") nos depc1iment.os acima, mas 
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doí s d e Le ss apontam pessc:.1as t:Llj a a vi da está mais 1 i gatiia à c í d ade 

do que à s~rra de Orcrubá. 

Aquela reunilo em Cafpe, acima r~fericia, foi marcada com uma 

semana de antecedência por Chic~o e pelo representante de Cafpe, 

Zé lero, com o intuito de criar uma oportunidade ao cacique Chi- 

c~o, e aos r~presentantes que o acompanham, de expor suas ativida- 

des, contar sobre o andamento do processo de demarca~~º da terra e 

par·r1. "conci ent i z ar ar" ou t r o s, XL1kurL1 da i mp or t.anc ia da "luta". Foi 

um encontro aberto aos Xukuru que quizessem participar. 

Após o almoço oferecido na casa de seu Zé Lero por sua espo- 

sa, a maior parte dos Xuk ur u cí anç ou o Toré'~ no terreno da casa 

(mas principalmente aqueles que vieram de outras aldeias acampa- 

nhando Chic~o), depois da dan~a reuniram-se em cfrculc, é:d nda no 

terreno·e fizeram declaraç~es pdblicas, um a um, aqueles que qui- 

zessem falar. Este foi um momento privilegiado para perceber o uso 

de certas no~ôes espa~ias concatenadas com a identidade emergente. 

O pr i nc j_ pal tema dessas dec 1 ar aç:eJes era a necessidade ele 

"Agora precisa de nói:-; Jnd:i<:>s, de nós tod1:>s daqui 

da •.. ,1e_i;_<:.idai;; a•:; ,-aldeias, se uni, se un í pra que 

possa nossa cacique transmiti a nessa palavra lé 

fora. Porque um representante quando é escufdo 

pela comunidade é porque a comunidade confia nele 

•o Toré é uma dania religiosa tradicional par·a as Xukuru, mas. 
n~o é um tra~o cultural exclusivo, outros grupos indfgenas do Nor 
deste também o praticam. Nesta dania os Xukuru envocam as ben~~os 
de sua padroeira, NS• das Montanhas (a M~e Tamaim)· e ao Deus Tup~. 
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(~ •• ). Porque um represent~nle, n,:1 minha corre -: 

cienia, ele é um mensageiro, é um mensageiro do 

cacique, porque nem o cacique só pode vê toda es- 

sa aldeia Xukur~, ent~o tem que tê ym em cada 

suas aldeia, um representante que é um mensageiro 

para levá a mensagem de todu aquele seL1 

povo". (Tcrt oriho , representante da aldei.a Pé de 

Serra, e uma das pessoas que mais acompanha Chi- 

"Ent~c) eL1, d+= é:"\nte mg(o, já tô c onv.í d anrío mais um 

parente que de outra aldeia, Gitó, Milton, filho 

de um guerreiro velho antigo, que nosso Tup~ já 

chamou" (Ch í c ào r , 

"Se vocês todo se uni junto com a gente af a for- 

;a é maior. Agente pode luté. Eu já saf muito com 

o cacique pra isso, pra aquilo. Quando eu saio 

n~o é só de-fendê ,:1 m:i n_ha área que é o Gi ·t6, pra 

defendê vocês, é a área_de toda tribo sabe?''(Mil- 

ton~ Xukuru da aldeia Gitó). 

"Ent~o nô~; temo que se 1-eLmi toda!;; as comunidade 

indf1_;ic;.•11.;, d a qu í ~ dE~ Gitó, de CaJpE!~ ele Pé de Ser- 

r a , d•? Caldeir~o~ a'final~ de Caetê:mcl, Lagoa, Vila 

de Ci mbres f? toda~ as QLitr-as ar·c~p:i a que tem den- 
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Xukururs :", <s1;:iu Cfc.1::.1r··o, p;;\:Í de Ch:ic::~o>. 

Esse primeiro depoi mc~nt.o é e:·: tr·emamente i nti,~r·es!:;ante, p or que 

relaciona o papel do representante com o espa;a que deve ser 

· abrangido pela lider~n~a do cacique. O representante esté onde o 

e ac i que n~cl pode i 1r, ele n~o tem "condi ç:tei:; 11 df? percorrer lc>cla a 

área constituida pelas 23 aldeias de form~ a levar as 

simultaneamente. Os represent~ntes levam suas mensagens aos mem- 

bros das "aldeias" que repr·esentam e traz em a o C:é.'IC i que as pal avrc:iS 

daqueles. No depoimento de Totonho o termo aldeia designa o domí- 

nio de um representante, um espa;o primordialmente polftico. A 

uni~o é aquela do "p ov o " dl';! c:ad.::."I aldeia com seus n:>presE::!ntcm'l.es e 

destes com o cacique. O representante é o mediador do próprio es- 

Pªiº a ser percorrido pela lideran~a, que e fa2 ~través dele, re- 

presentante. 

gundo ele, torna-se diffc:il conseguir adesbes à "luta" se ele n~o 

consegue realizar este tipo de reuni~o em todas as aldeias. Elam 

s~o importantes, afirma, para que todos os Xukuru possam entender 

o seu trabalho~ possam conhece-lo de perto e confiar nele. 

Um cio!=; planos de Ch:i. c~o é c.c1n:;e.1gui r- um carr· o com "o governa- 

dor Miguel Pir-raes" para qL1<? possa percorrer· todas a1;; alcjeias. 

Acont~ce que em algumas só se pode chegar a pé, ou no máximo a ca- 

valo, o que me faz desconfiar que o significado dessa inieni~º vá 

além do elemento de pra~icidade e velocidade, tem relaç:~c com a 



31 

t . 
k. 

dad~ de sua lideran;a. Pode-se p~ns~r nos espa~os percorridos pe- 

los soberanos, de que fala Geertz (1977), estes conferem àqueles 

espa;os o marco simbólico de seu poder e o atualizam au percorre- 

1 os. 

No segundo e;:<~mp lo, qu arrd o Chi c:-~o está chamando um X1.1kuru pa- 

ra falar, ele utiliza o termo aldeia como um núcleo social, polf- 

tico e geográfico, exatamente da maneira mais ficil de sofrer uma 

naturaliza;lo por parte do pesquisador, ou pelo menos a mais ciiff- 

cil de se estranhar. E um termo manipulado pelo senso comum para 

se referir ao espe;o que ocupam um aglomerado de habita;~es indf- 

genas, é tanbém o termo que o org~o tutelar ofici~l emprega da 

mesma maneira. Isso lhe confere um peso de indianidade genérica 

que interessa aos Xukuru assimilar. 

Milton está em ccntraposii~º á uma área ónica, êquela que ele ma- 

ra e que representa, e parece querer mostrar uma estratégia orien- 

tada ao bem comum. Poderia ser o que Bourdieu ( 198(1 > chama de 

"prã t í ca de o+í c í e I Lz aç ào " de:\ ê:\~~o própriamente p o l f t í c a que tem 

como objHtivo: 

priva~os, 

particulares( ••• ) em interesses desinteressados, 

coletivas, publicamente v~lidos, legftimos''(l9BO: 

1B6> 

Milton já saiL1 da serra do Ororubá, e mesmu de Pesqueira, com 

Chic~o algumas vezes e afirma às pessoas que foi cem o intuito de 
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trabalhar para e:.~ "à1'"tii:I c-Jc:,J tDdi::1 a tr·ibc>". E.>:iste L1m,,1 di!:ipu·ta Vf?li::1- 

da, principAlmente, entre os homens engajados na luta, para acom- 

panhar Chic~u nas suas idas e vindas fora de Pesqueira, mais fre- 

quentemente a Recife. Essa disputa pode passar per questões tai 5; 

como prestfgio em vi~jar com e cacique e de conhecer outros luga- 

qualquer forma~ deslocar-se no espa;o é um fato 

esses homens e para o exercfcio da sua lideran~a. 

Seu Cicero emprega o termo aldeia de duas formas e isso é 

bastante comum. Primeiro denominando cada grupamento de casas de- 

",,é\l dei a Xukun.,s" 

qL1e tem o mesmo senti do do termci II árec3 da -ti···i b o 11• 

O uso dos termos aldeia, comunidade e tribo vem se intensifi- 

cando após o infcio do processo de reivindicai~º pela demarca;~o 

da êrea Xukuru, com uma nova carga simbólica, aquela que traz a 

identidade indfgena no seu bojo. Hi, inclusive, certa vigilancia 

da parte doe lfder~s que corrigem outros Xukuru ao se referirem 

ao termo sftic em detrimento daquela de aldeia ou tribo (princi- 

pal mente) p ar a dc~si gnar o "esp.;i.~c, ví vi do" por e.1 es. AI ém da i ndi a- 

nidade que carregam, algumas noi~es representam uma homogeneidade, 

uma "un í ào " que buscam .logn:\t'" e qt.1r~ n~o se encontr·a na categor-ia 

de sítio, que1~ dizer, lflli:1 i:ll<:leia é mais-, do que um grupamento de 

sítios rurais, é um espa;o habitado por pessoas que compartinham 

das mesma5 fronteiras étnicas, um espa;o conferido aos membr·os 

pertencentes~ um mesmo grupo étnico. 

..... -,,..J r r ; \,.:·:::.~1TU ~·?t:.~.t.r!:\TJO ~ele ~,:1\1rr1n "'• 
.. ,~.u1vll:i~ f,n.t;.li..O E !1J :-O/\íw!ACt~l• • r:alOC//·U :., , 
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2. As_ h i. st ór i as_ <J!!f.! .m<>rc ª'"·-ª _i i,d :i ,mi dnd.e ... Xukun.,. ~ - ~- 

frés acontecimentos marcam a historicidade dos Xukuru: a)A 

ap ar í ç ào de NS"" d,:\S Mc1r1r.?.11h,:1s, b) f'.'.\ p ar t í c í p acào df,? cllÇJLH1!~ xukur u 

na Guern:1 do Par·aguai -·O::-: trinta do ú r o r-ub é= ~~ e) A chegada do SF'I 

na área. 

Todos eles apontam par~ a indianidade dos Xukuru. Entre os 

fndios que participam do processo de reivindica~~º pela terra 

e}: i ste um qu e i;e r-evf.:>l ou um "contc:1dor de· hi stóri ai:;", mempre qL1e mr.1 

c:ontava Ltma delas acr·e5~c:ent ava um ingrediente mais ondi ani z ador". 

Quero cle ã x ar e Lar o a qu í qu+? E!S!:;c\S hitórias n~C:) +or am :ÍnVt?ntadélS de) 

nada, assim como sua própria i11di~nidade, mas s:im que est~o sendo 

recuper- adas e contadas. com uma impor· t anc í a d:i f en-2nte, um 

pouco ,nodifici.~das ma5; afinal mitos s •. e reciclam, =:-e transformam, 

acompanham a di n~~mi e a de, qr up o ff \)amos, ent ~o, ln; hi s·tó..-i as Xuk1.wu: 

a) Esi;;a pr .. i mei r-a hi Htóri êl é um mi to de cwi gem, E!! ê:I é datada de 

antes da descoberti:?. do Br·asi 1, 124(1, e trata da apBY·iç~,:i de· Lima 

santa que foi. vista, logo apói;;, por JesL1ftas. Entr·etant<:> peide ter 

sido apenas erro de cálculo do cont~dor da história. 

Hé 750 anos atrás uma india Xukuru foi tir·ar ~ipó n~ mata e 

viu sobre um t.r oric o de p·aci-··f erro uma "boneca", et-a a imagem de NS"" 

d~~ Montanhas. Ela levou a imagem que nao sabia se era uma boneca 

ou um~ crian;a, para casa e deitou-a numa rede. Tentou dar-lhe co- 

mida mas ela n~o comia ent~o deixou-a numa rede e foi dormir. No 

dia seguinte chamou outras pessoas para ve-la, mas ela Ja n~o es- 

tava mais ali, tinha voltado para o tronco de pau-ferro. Forc1m 

bu~ca-la e trouxaram-na de volt~ mas ela retornou ao trcnco e era 

sempre assim. A notfcia do ~contecimentd espalhou-se até chegar 

aos Jesuftas em Recife e ele foram até a aldeia para ve-la. Ao vi- 
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34 Fl,~~~z HuJI 1,:;; h ?.'2.. - 
aos fndio~ que era uma Noss~ Senhora, co- 

mo havi~m-ne encontrado dentro da mata nas montanhas puser~m-lhe o 

nome de NS""' d;,;11,, Mcintc:\llhê·:1fa. ClB :fncli os clan<;,::\l"".-Hll o Tcw é +:im v o l t...;1 do 

tronco de pau-ferro. Desde ent~o foi considerada a protetora dos 

fndios e chamada de M~e. Mais tarde os Xukuru construiram uma ca- 

pela de madeira no local onde foi encontrada, onde hoje fica uma 

igreja na Vila de Cimbres, e colocaram-na no altar sobre seu tron- 

c o , 

Certa vez dois padres quiseram leva-la para Roma porque fazia 

muitos milagres~ disfa;~ra~ seu intento para os Xukuru dizendo- 

lhes que a imagem deveria ser restaurada. Chegando em Recife guar- 

daram-a numa igreja para depois continuarem a viagem. [ntretanto, 

quando os padres foram dormir a santa voltou para sua capelinha na 

aldeia. Nessa noite o tempo fechou repentinamente e choveu trove- 

jando forte. NS• das Montanha$, que se comunicava com os fndios, 

anunciou seu retorno acendendo as luzes da capela, abrindo as ja- 

nelas e f~zendo tocar os sinos. Os fndios foram~ capela e ela es- 

tava molhada da chuva sobre o tronco de pau-ferro e essa água era 

capaz de fazer milagres. Os padres n~o tentaram mais tira-la de 

Cimbres. 

b)Para descrever a história da participa;~o dos Xukuru na 

GL1erra do Par c:1guai ut ili z ar-·ei a vers~c, dei ·r-·el c:,tc, clEi seu Totcmt11J: 

uNa história dos Xukuru, na ~poca que o Paraguai tava brigan- 

do com o Brasil, era os sordado branco indo e morrendo. RI, o Ma- 

rechal DFodoro da Fonseca foi e convocou os lndio~ um batalh~o de 

volunt~riu, ddqui toi um ~O Indio guerreiro daqu1. Os 30 do Ororu- 

bi. Rgord que era o co•andante da brigada era uma Jndia chamada 

Maria Corage. AI, deu-se esse no•e pra ela porque era u~a fndia 
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eles foram que embarcaram no navio, na ewbarca~~o daqui, ai um Jn- 

dio daquir que eu tô e$QUFcido do nome dele, n~o sei se foi o fi- 

nado Jo~o Pnjo, Francisco Anjo, foi um dess~s ••• f e.> i .• foi (1'J1) 

desses que foram e rasgaram u~ cartucho de aJ sô era pólvora, n~o 

tinha bal~ dentro, n~o tinha nada. RJ, Eles pegaram e :wat:aram o 

co~and~nte que ia com eles F fizeram vortê pra tràs e faz~ muni~~º 

pra eles testi pra eles. RI, fabricaraw ••• , u1J> o at.r o 

aco~panhou o batalh~o ••• , e outras muni~lo. AI, eles organizaraw e 

tava tudo certo, ai eles foraP. RJ, quando eles chegaram no r.io 

Paraguai um Indio disse ºn~o, ningu~m vai pra frente", po rq ae os 

outro tava tudo na fronteira só esperando m6 de mata eles. RJ, os 

lndio foi e tirara~ cipô do mato, al fizeram u»a ponte, uma ponti- 

nha de vara n~, ai, dois indio warjuraraw [mergulharam] pegaram 

numa ponta da cipó, outro noutra, ai marjuraram, de~tro do rio Pa- 

raguai, na fronteira com o Brasil. RI, travessaram anadando e che- 

gararo là, no pau.l& e marraram a ponte e os outro i rrd i o tud:inho 

era s6 p~ssando na ponte, um batalh~o que foi daqui, ia p e ss en d o 

ai passou tudinho. Que indio anda sutinho que nem gato nê: ••• ,aJ, 

n~o careceu nem arma dispar&, s6 era pegando no gog6 assim e thump 

com a baionEta. O cara sia arreado. Rssim saíram matando e acaba- 

ram com esse batalh~o. Quando entraram dentro do Paraguai que pa- 

9aram o chefa da C? J là foi onde eles perdeu 23, ficou i r, .L .• mor- 

r e a 18 .. foi ai q a ats d o e I e s: i.um ere » a b arrd eir e tir es i I e i r e q ue 

vera~, que ganharam a gu~rra, que vieram para o Aio de J~neiro ••• 

• Seis anos depois da bJ•Jga. agora eles escapara~ txo r q ue: t:inha 

grande devo~~o, e ainda hoje nós temo, devo~~º à NS• das Monta- 



ra as ordem da M~e que era pra cu~pri. AJ, com se1s anos que ,he- 

gara~ e~ com a bandeira brasileira, aJ um dos comandante, n~o sei 

se foi o Mar~chal Deodoro da FonsecaF foi um que ~orreu do cora~ab 

logo na hora, de tanta alegria que teve de v~ os Jndi.o venc~. RI 

1~ no Para9uai botô os indio o nome daqui Xukuru, eles butaram o 

no~e de Cana Braba porqu€ fora~ os Jndio mais hPrbi brabo que fo- 

ra~ pra luca, na guerra. E quando eles chegaram e~, aJ a PrJncesa • 

• , os Reis D~o. D~o, D~o Pedro II, que era irm~o da prinesa Isa- 

bel, quiz ado~ e~ libra de ouro, ai a Princesa Isabel 

va~o adoà em terra porque se adoar em libra de ouro esses indio 

v~o gastA tudo, v~o bebi tudo, ent~o va~o adoi pra eles as "seis- 

mariasn que corresponde uma l~gu.a das seismarias que~ 56 mil ha 

de terra, era o total da terra todinha daqui. IH, e I E'S v i nber en 

pra cà e quando ch~gara~ e~, ai adoou a cópia, era u.ma cópia de 

bronze deste tamanho aqui e ...• O finado Z~ de Barro contava, qu.e 

e r e voluntario da q aer r e ; Agora .• ere» t:~o be s t:« os i nd i o d e q a i q ae 

em vez de deix~ as cópias com os indios daqui me S 1})0 , n~o .. foram 

entregl a Tito Rego que era quem fundou Pesqueira, Tito Rego Ma- 

ciel, foi quem foi dono dessas côpia daqui dos indio. ~i. os Jndio 

daqui, quando chegava de ano em ano, dois ano, eles iam là pro Ti- 

to Rego e pela cbpia de bronze renovava a de pap~r. Ri, Tito Rego, 

que~ da fawilia dos Maciel, ai foi e surrupiou essa cópia da 

bronze que at~ hoje ningu~m sabe onde ela tA. RI d eu e c e s s o 

branco entrã dentro da irea. Esses branco tudinholl. 

c)Scbre a entrada de ServiiO de Prote~~o ao Indio utilizarei 

outra ver-!E-~<::i de seu Tcit.onfro ; 



-:,.7 

aJ uo SPI chegou e~ 1943 Ca data real , 

f:'11) 1950 .• o t i n e do Nas:ci]})t:nto .• o t i n edo Se11t'ro a e ho r e e o finado 

f~lix CaFtano, foram ao Rio de Jan~iro, porque o o governo Getülio 

UargaE mandava, sab~, pergunt~ como ia os Jndio d~le, Xukuru. que 

ele ~~ava tanto porque foi os indio de bravura da guerra do Para- 

guai. Ri, o Dr. Moacir s6 que~ ia 1~ nessa ~poca, era o dono da 

f&brica Peixe num sabe, era um grande chefe polltico na tpoca, ai 

Getülio Vargas pergunt~va nvr. Moacir, como vai ~eus indio Xakuru? 

u e ele respondia Dh Dr. seus indio là v~o tudo rico, tudo tem ga- 

do, os que era pobre nôs de~o cinco vaca pra mó deles tomarem le- 

ite, sho tudo ricou. AI, o presidente tirou a aldeia do mapa. AI , 
os finado Felix, Nasci~ento e Severo se organizaraID e fora~ de p~s 

daqui de Brejinho pra o Rio de Janeiro. Ri chegaram lA e reconhe- 

ceram eles e o governo federalp Get~lio Vargas disse uô xenti,e 

Dr. #oacir num disse que voc•s tava tudo rico!n. Ri, ele mandou o 

Marechal Candido Rondo» cuidk deles, limp~ dereitinho, cort~ oca- 

belo deles, ajeitk. E ent~o butou a aldeia no ~apa de novo, e man- 

dou e I e s fãlá CO'P) o dr. Ra.i»Hmdo da i n s p e t.o r ie do Recife pra e I e 

dA toda assi&t~ncia a eles. Ele mandou um navio lev~ eles que 

quando eles chegara» no dr. Raimundo que o dr. Raimundo deu um pi- 

note li em r1bd ••• pra dà os direito deles. Ri, ele leu a carta 

que eles truxeram do Get~lio af ~andou faz~ o Posto, aJ uvoc~s j~ 

dera~ a terra pra fBZ~ o posto?n, ai o finado Nascimento "j~ dei". 

RI, foi teppo que o Jardilino Per@ira de Rra~jo fez~ traf2cancia, 

co~ecou a brigh com o finado Nascimento ai foi que houve as desa- 

ven~a e n~o foi demarcada a terra. O Jardilino d€ Cana Braba foi 

que~ fez a traficéncia aqui Junto com o Cícero Cavalcanti de Rlbu- 

querque. Foi que~ fez a traficência aqui comprado pelo SPI e pelo 
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dr. Moacir qu~ cowprou o 

prou o Jardilino tamb~~, 11 fJcou com as casa boa que ~em, que nFm 

o filho dele que t~ li nas boa empregado da FUNnI 18 anos, o ,.1u- 

r en d i r, i.r e pra fundá o Posto ei» Bre j itrbo .• aí c o me ç o u a 

co~ lndio aqui. Os Naci~ento de Brejinho e os Perira de /:lraú.Jo. 

AJ, n~o se uniram mais, nem com o Antero, nem com o Z~ Pereira (o 

cacique anterior a Chic~oJ, foi quando tiremo o Z~ Pereira de ca- 

cique e butemo o cuapadre Chic~o, a1 foi que Brejinho se uniu co~ 

nõis. Se o Posto tiYesse sido ficado aqui em Cana Braba ou em Bre- 

Jinho, se tivesse ficado aqui perto, a! a terra Jà tinha sido de- 

marcada, qu~ n6is ia ficá de olho.ll 

Essas histórias refletem a represent~;~o dos Xukuru sobre seu 

próprio universo, é uma tentativa de explicarem como perderam ª e: .~ 

terras, como o enfraquecimento da tradi;lo, essa mesma que informa 

estas hitórias, levou à perda de suas maiores riquezas. Elas res- 

pondem às espectativas dos Xukuru em rela;~c à sua indi c::mi dade, 

elas permitem que os Xukuru recobrem e reinventem costumes e até 

mesmo a própria tradii~O. As histórias existem~ misturam aconteci- 

mentes reais e mitos. D~o o arcabou;c para a indianidade Xukuru e 

consequentemente para o processo de "luta" por suas ter·r as. 

S~o histórias que denunciam, µropositalmente, i ngenLIÍ d2,de 

eles desejam que voltem a ser característica suas mas n~o a prime- 

ira, maior causadora de tantas perdas. -E ieu lfd~r, o cacique Chi- 

A c on+ i ani;c, 

"pul - 

so" e n~cl vai se df?i>:cir- e11gan.-a1·-- pe;•los "b rer'ic o?' , (.\ fé também é um 

fator i mp or t arrt e , i!\ devoç;:~o em NS• das M<:.intanha~; per-passe, essas 
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tempo em que a fé ff!:.;t.ê\Vé., sr~ E-•11-fr i,H.jLltã><::endo. 

Existe uma desconfian;a a rusp~ito da legitimidade da imagem 

acreditam que néo sej~ a verdad8ira. Ela fui levada embora, ou fu- 

giu, SL!pbem, G! n~o vo I t ou rn.-ais p orque "os t.r onc u véio passad<:> n:l(o 

creêm que est~ em Brasília, aliás o local de onde partem as deci- 

s~es cruciais para os Xukuru, o ~entro do poder n~cional. 

A quest~o da tradi~~o dos Xukuru se remete a esse momento mf- 

tico do achamento da santa, é nesse ponto que cont~m sobre a dan~a 

do Toré, associada a essa descoberta, a dania torna-se uma hmnena- 

gem à Mie lamaim. N~o há nenhuma referência desta dan;a num momen- 

to anterior-. A alus~o primeira dos antigos costumes religiosos dos 

Xukuru é este acontecimento e a atitude dos índios em rela~~º a 

ele. A santa é sua padroeira, fornecia-lhes tudo o que queriam, 

terra, animai:, fartura, paz. D que nec:essitavam pediam a ela dan- 

c ancio o Tor é. Ao per·derem SL,a fé na M~~) T a111ai m, dei>: ;;71r··~1m de dan~ ar 

o Troré, em suma, perderam sua indianidade, o modo de ser X u k Llr"LI' 

e a p e dr oe i r e daqueles qe "eram fndios" se +oí , levando com ela 

todas ~s fortunas que a condi;~o de fndios lhes proporcionava. Ela 

for-a a r-esµonsável pela vi tór-i a n;;;1 Guen·-a do Pi:.,r agLtai, e on me qusm-: 

temente responsável indireta pela daa~~o das terras por 

Princesa Isabel. Mas quando precisaram refor;ar a posse destas 

terras, com a demarca;~o na época do SPl, ~ Eanta já n~o podia fa- 

zer nada porque a fé estava fraca~ o grupo faccionado. 

que condu~em os Xukuru ao estado atual de penória. Com o SPI chega 
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o SE?r·tanista Cfcerc, Cc1v,:1lcante dP AlbuqLu,.•r-·qlle e 1 eva c orus í go as 

provas da valentia dos "30 do Or· or i .. 1bá", pr-ovas, também, do merr:ic i ·- 

mento d~e terras. Leva embora consigo umn espAda. uma +ün í c:a de 

capit~o e a carta-doa;~o da princesa Isabel. A matriz em bronze da 

c ar t a já h,":\VÍt::"1 ss í do 11r·rJ1.1b,,1da" p or: Tito ~~egc> M,:3(:iel ~ c.:uja fé:1m:tlia 

possui muitas terras em Pesqueira. 

A temporalidade dos Xukur~, arrisco, poderia ser marcada por 

estes tês pontos cruciais que estes histórias contam. Já o momento 

Chi e ao c orrt a 

que p1··01m"?teu à s arrt a cle d í ca1"··-·se à "l ut.a" pela dsmi:.eircaç;:~c:1 do terr i- 

tório Xukuru ~aso ela o c:urasso de uma dlceva. Assim -foi, Chic:~o 

saiu curado do hospital em poucos dias. Esta história refor~a a 

"sacr ali d ade do podf?r do soberano", no c e s.o de, c ac i que, da qual 

nc:is + i::"11 a Geer·tz ( 1 c"/77) • 

A rela;~o cios Xukuru com a terra, como território 

perpassa todas as histórias, por outro lado a tradi~lo que diz 

respeito à NS• das Montanhas marca aquela relaç;:~o no passado e no 

presente. Para esses indivíduos, re-tornarem-se Xukurll implica em 

se situarem, no tempo e no espa;o, como índias. Doravante, como os 

Xukuru encontram-se no bojo de um processo de mudan;a social, s~rá 

fundamental continuar a perceber o quanto e como o novo uso de ca- 

uso da ter-ra. 

Foi esta hipótese 4ue procurei formular no presente exercf- 

cio, deixando claro que a sustentei no acompanhamento desse grupo 

que b ussc arn 

lograr em rela;~o_ês representa~bes espaio-temporiais do gr-upo~ 

para legiti.marem sua lider·an~c:\ e pc\r·a susentc1rem o pr··oc.esso rei- 
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e orno 

outras aldeias~ seus usos da terra e outras hiEtõrias que podem 

compôe de 23 localidades e mais algumds fazendas de nlo-fndios com 

os quais os Xukuru mantém relaç~es, sej~ de trabalhe, de ami z e.'\de 

ou de disputa~ elas também devem informar novas rela~~es com o 

tempo e com o espaiº· O que fiz aqui foi privilegiar um "e:;par;.o" 

que julgo ser o do centro polfticc e de decis~o dus Xukuru: Cana 

Brava que, como ressaltei, tem uma história anterior de cacicato 

que reforça esta hipótese. 

Pa1rece que, ch:i forme\ mais; ou menos gerc\l, os gr-upos indfgenas 

do Nordeste vem tentando resgatar um espaio que consideram ter di- 

rei to i r11emor-i al, acredito qué per-ceber· esses pr·ocessos de rei vi n- 

dicai~º étnic~ e territorial, que ocorrem com alguns grupos ciaque- 

la regi~o~ através de uma análise minuciosa sobe o sistema de re- 

presentaçbes espaio-temporais desses grupos e da influência dessas 

r·epr·esenta~Cff?S sobre suas pr·át.i cas soei as, seja urna ati tL\de meto- 

dológica e analftica bastante proveitosa para se compreender o 

processo de transforma;~o social, polftica e cultural pelo qual 

est~o p~s5ando. Afinal a terra é sua principal preocupaç~o, na que 

se refere ao seu universo material e simbólico. 



• ····~·aj {; . -:. ".··.:12.}Lf&. 
!i.· /~f.-·-·· ..... ·- 
:r; .. ,::·.~-~~ 

V. B I BL 10(3R?\F 1 ?\ 

BArnH, F. - 

1969·- Jnlrodu1:ticln, In:E-thin.ic: Groups ,~rid Bo un d e ri e s; Ec:l:i ted 

by Fredrik Barth. Boston: Little Brow & Co. 

BOURD I E::U, P. -· 

1980- L•action du temps; In:Le Sens Pratiqüe. Paris: Les Edi- 

t i on d e Mi n L\ i t . 

DURUiEIM, E. - 

1968- Introduction e Conclusion; In:Les For~es Elementaires 

de la Vie Religieuse. Paris: PUF 

GEEl~TZ ~ C. - 

1977- Centers, kings and charisma: Reflections on the Symbo- 

lics of Power; ln: Ben-David, 7. and T.N. Clark:CuJture and .its 

creators. Chicago and London: The Universal of Chicago Press. 

1987- An~1ise de ~ma situa;~o social na Zululandia Moderna; 

In: Bela Fieldman-Bianco org.Rntropologia das Sociedades Contempo- 

r~neas. Sllic Paula: Global Universitária. 

MAU~3fl. M. - 

197'2·-· E.n5:,,aio sobrf::: e:\~,, Viã1riai;;:el<-2s !ã;azoneir;;\s dc\S sot:iedi:\des es- 

quimõ; In: Sociologia e Antropologia. Vol II. São Paulo: E.P.U. 

·-·----------- 



\. 
\! 43 ~. r 

SIMMEL,· G. - 

1964- The sociological nature of conflict; In: Simmel org. 

Conflict and the #eb of Group-Rffiliation. New York/London: The 

Free Press/Collier Macmillan Publishers. 

TURNER~V.- 

' . 1974- Dr·amas fields •• vrrd metaphi.:w·s; In::::iJJJbolic Action ir> Hu- 

man Society. New York: Cornell University Press. 

W\N GENNEP, A. - 
• •, 

1909- La passage materiel; In:Les Rites de Passage. Paris:• 

Librarie Critique. 


