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Apresentação 

A Educação Escolar Indígena acontece no “terreiro” da aldeia e é 
nesse lugar que podemos elucidar a epistemologia de uma educação es-
pecifica, diferenciada, intercultural e comunitária que respeita, valoriza 
e fortalece a etnicidade dos povos indígenas. É essa educação que tanto 
aclamamos e que deve ser pensada e edificada nos cursos d e forma-
ção para professores indígenas.  A AÇÃO SABERES INDÍGENAS 
NA ESCOLA do Território Yby Yara conseguiu alcançar o “terreiro” 
da aldeia, tornou-se um forte apoio nesse processo visto que vai além 
do seu proposito que é a ampliação do universo de conhecimento dos 
professores e o fomento a pesquisas que resultem na elaboração de ma-
teriais didáticos e paradidáticos em diversas linguagens de acordo com 
as especificidades da educação escolar indígena, se configura também 
como um espaço de reflexão coletiva a cerca do papel do professor in-
dígena, reforçando seu compromisso, como liderança, com as demandas 
sociais em prol do bem viver de sua comunidade, bem como no campo 
ritualístico, promovendo assim o fortalecimento indentitário bem como 
difundir a verdadeira história contada pelos sujeitos dessa história.

Buscando consolidar os espaços de socialização das experiências e 
aprendizagens promovidas pela AÇÃO SABERES INDÍGENAS NA 
ESCOLA, como espaços efetivos de formação e produção de materiais 
didáticos específicos que alcançaram o terreiro das aldeias apresentamos 
o Caderno de Experiências: Identidade e Cultura dos Povos Indígenas 
do Semiárido  fundamentado nos princípios pedagógicos que norteiam 
a Educação Escolar Indígena.

O caderno é dividido em duas partes a primeira é o Modulo de 
Textos produzidos a partir das temáticas escolhidas por povo e distri-
buídos em capítulos, nessa ordem: 1: Línguas indígenas e fortalecimen-
to identitário; 2: Lutas, Movimentos e Resistência; 3: Terra,Território 



e Meio Ambiente; 4: Organização sociocultural dos povos indígenas; 
Capitulo 5: Expressões Culturais: Pinturas, Danças e Cantos. Nosso 
objetivo é proporcionar os conhecimentos fundamentais aos povos in-
dígenas para a compreensão crítica dos problemas e para a intervenção 
no contexto social, político e cultural em que eles são produzidos bem 
como veicular informações sobre os modos próprio de organização das 
sociedades indígenas a partir de um olhar de dentro para fora.

O Módulo Didático compõe a segunda parte do caderno, contem 
no mínimo 4 (quatro) atividades de pesquisa, produção e divulgação do 
conhecimento produzido, com grau de complexidade variado a fim de 
que contemplem cada nível do Ensino Fundamental séries finais, trás 
também sugestões de conteúdos da base curricular comum que podem 
ser explorados a partir dos textos apresentados na primeira parte do 
caderno comungando com a proposta de uma educação intercultural 
dentro dos viés da interdisciplinaridade.



PARTE I

LUGARES DA MEMÓRIA





CAPITULO 1

Línguas indígenas e o 
fortalecimento identitário

KIPEÁ: O idioma Kiriri e o fortalecimento 
identitário dos Kiriri Mirandela

Foto 1 – Realização de Atividades Culturais na Fazenda Picos, Aldeia 
Marcação.

Foto: Edivania Batista, 2017.

No Território Indígena Kiriri, nas comunidades aldeia Mirandela, 
Marcação, Pau ferro e Gado Velhaco, a tradição oral está cotidianamen-
te presente. O que mostra o significado imprescindível que tem as ex-
periências e conhecimentos dos guardiões das nossas tradições: memó-
rias, cultura tradicional com a natureza e o canto do ritual do Toré que 
dignificam as lutas e conquistas pela terra. É a partir da oralidade que 
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expressamos as nossas crenças, histórias, memórias, vivências e recons-
trução histórica nas lutas Kiriri.

Dentre as lutas para revitalizar a identidade e demais direitos está 
a preservação da língua materna, que antes por ser diferente foi despre-
zada pelo opressor, contudo ela continuou a existir, pois a mudança de 
uma imagem não significa a mudança de uma memória. Atualmente o 
que nos fortalece, além de outras coisas é o conhecimento e as forças de 
nossos ancestrais. Benveniste (1991) relata que a linguagem passa a ser 
um dos elementos preponderantes na constituição da subjetividade hu-
mana. “Essa construção de subjetividade deve ser compreendida como 
um constante processo de interação social e histórica entre gerações” 
(NEGRI apud HARDT, 2001, p. 212-213). Como podemos observar 
na narrativa oral do senhor Célio de Jesus, líder da comunidade indíge-
na Kiriri, aldeia Mirandela.

Foto 2 – Liderança Kiriri

Fonte: Acervo pessoal de Célio de Jesus
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“A língua foi muito castigada, reprimida e quase dizimada no 
passado pelo não índio, pois ele precisava manter a comunicação 
entre o povo, porém ela permaneceu nas memórias dos kiriri que 
resistiram, pois, um povo sem o idioma é um povo pela metade. 
Atualmente estamos juntos com o propósito de revitalizar o uso 
diário do idioma na comunidade e para isso contamos com o toré 
que acontece todos os sábados exclusivamente no idioma kiriri, 
e o povo tira um momento para dialogar usando as palavras na 
língua materna, e recentemente temos uma equipe que se reúne 
todos os sábados pela manhã para aprender e ao mesmo tempo 
ensinar as palavras que conhece.”

Dentre as palavras que aprendemos na escola e com os mais ve-
lhos estão:

Tabela 1 – Idioma Kiriri - Kipea/Macrojê

SUFÓ: Laço

HÁBUDYDÓ: Zabumba.

YXADÉ: Enxada.

BOTCHÊ: Pote.

ARIDÉ: Tigela.

DOBECÓ: Bogó.

BUÃ: Barro.

CRENHENHÊ: Foice.

PRATICÓ: Badogue.

SUTRUMUXIM: Sutiã.

TROXOMONX: Trança.

BROCHÓ: pulseira.

TROXOMÓ: Colar.

CRUCRUX: Faca.

CRENGUEXÊ: Tanga.

ARUÍ: Apito.

WÍMÁ: Abano.

YDADÍZÓ: Boi.

KOWÁRÃ: Peneirar.

TYBÚBÓ HÁBUDYDÓ: Manzape da Zabumba.

PUNCÔ: Machado.

CABARÚ: Cavalo.

BUDUZUÍ: Tatuí.
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Foto 3 – Aldeia Marcação, 
Lider Kiriri José Francisco.

Segundo os mais velhos da aldeia, 
a preservação da cultura e da tradição é 
fundamental, e a melhor forma de pre-
servarmos é usá-la em benefício do pró-
prio povo, cuidando, zelando e usando 
nossas vestimentas (trajes indígenas). 
Para José Francisco, atualmente conse-
lheiro mais velho da comunidade:
“A juventude tem de tomar conta e prestar 
atenção ao que dizem e fazem os mais ve-
lhos, pois um dia não estaremos mais aqui 
para ensina-los e defende-los dos maus e 
das coisas que estão por vir”.

Foto: Edivania Batista, 2018.

A oralidade, conhecimento e entendimento expresso pelos an-
ciões e guardiões do território Kiriri Mirandela é um importante exercí-
cio de reflexão e sabedoria, temos que fazer com que as crianças e jovens 
venham a ter interesse. Dessa forma, podemos dizer que posteriormente 
nossa geração dará continuidade e nos representará de forma confiante, 
diante das adversidades e dos conhecimentos que sempre tendem a nos 
diminuir como povo e como cidadãos.   

Segundo, a prof, Drª. em Letras Hildonice de Souza Batista:

A oralidade pode ser compreendida como uma prática interativa 
com a finalidade de viabilizar a comunicação, perpetuar e modificar 
valores, construir conhecimentos, expressar sentimentos, transmitir 
princípios culturais, crenças, ideologias, hipóteses entre outros. Esta 
pode se apresentar sob variadas formas ou gêneros textuais baseados 
na realidade sonora, e compreende desde uma realização mais in-
formal aos mais variados contextos de uso da língua. (2009, p. 95).

Dessa forma, para os Kiriri, o fazer escolar está interligado ao sa-
grado, ao religioso, à tradição oral, que pode ser evidenciada quando se 
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presencia a tentativa de aprendizado de vocábulos da língua materna 
por crianças da aldeia durante trinta minutos de aula, uma vez por se-
mana. Um bom exemplo disso pode ser visto em algumas ilustrações e 
palavras aprendidas e usadas cotidianamente por nossas crianças, ado-
lescentes e  jovens na aldeia.

Fotos 4 a 10 – Artesanatos Kiriri, Aldeia Mirandela.

4 - ARIDÍDÁ: Aribé. 5 - CUYETÉ: Cuia.

6 - DOBÊ: Bolsa. 7 - YCOBÁ: Cesto.

8 - TROXOMOCHÓ: Maracá. 9 - ARAÚ: Pau.

10 - TICIRINDEZÉ e BUIGU: Arco e Flecha.

Fotos: Edivania Batista, 2018.
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Atualmente a comunidade mantém um vínculo de confiança mui-
to forte com os professores e comunidade, tanto que sempre estão co-
laborando e tem a responsabilidade de lecionar a língua materna kiriri 
como uma disciplina específica na sala de aula, como reforça um trecho 
do relato do líder da comunidade:

Também temos a educação escolar que é um suporte, pois tem 
uma disciplina específica para trabalhar o idioma kiriri. Contu-
do os professores que lecionam essa disciplina ainda e precisa 
estar constantemente presente nos trabalhos tradicionais e pes-
quisando sempre junto aos anciões para melhor desenvolver essa 
prática.   (Célio de Jesus da Silva, conselheiro kiriri: Aldeia Mi-
randela, 2018).

De modo geral, as nossas crianças, adolescentes e jovens, já vem 
para a sala de aula com o conhecimento de algumas palavras e can-
tos, que aprenderam em casa ou com os mais velhos que desde cedo se 
preocuparam em ensiná-los a desenvolver e incentivar esse aprendizado 
herdado dos seus antepassados. 

Diante disso, entendemos que o povo kiriri das comunidades per-
tencentes ao núcleo territorial aldeia Mirandela convivem no dia a dia 
com sua língua ancestral compondo o modo de viver  ao colher frutos 
típicos da região como o (cambuí, cambucá, caju, licuri, incó, gravataia, 
entre outras.); nas caçadas que adquiriam por meio e uso do Ticirindezé 
(arco) e Buigù (flecha), arapuca (objeto feito de pedaços de madeiras), 
zabumba (buraco cavado no chão), jequi (objeto feito de arame num 
formato de cano), Praticó (badogue);  na pesca com auxílio do munzua 
(tarrafa), Yacrorò (anzol) e Muhè (rede); e também do plantio e colhei-
ta que fazem em suas Roete (roça) na qual cultivavam seus alimentos 
como o Masichi (milho), a Muicú (mandioca), o Endi (feijão);  além 
disso a arte da cerâmica é uma atividade bem desenvolvida nas comuni-
dades kiriri aldeia Mirandela, entre elas os artesãos fazem o Ruño (po-
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tes de barros) que tem grandes utilidades, principalmente nos trabalhos 
comunitários, batalhão e ritual sagrado ( o Toré). 

Atualmente a preservação por nossas raízes tradicionais, pela re-
vitalização de nossa língua materna, preservação dos costumes e reco-
nhecimento étnico, bem como por condições de vida digna ainda é uma 
preocupação diária, principalmente nos períodos de grande seca. Con-
tudo a luta continua, pois uma boa vivência e, principalmente, com a 
nossa futura geração depende do que faremos e planejemos hoje.

Jovens e crianças Kiriri em atividades, aprendendo a fazer bom uso 
dos costumes tradicionais.

Foto 11 e 12 - Jovens e crianças Kiriri em atividades, aprendendo a fazer o 
bom uso dos costumes tradicionais. 

Foto: Maria do Carmo, 2010.

Antigamente, na comunidade, a escola foi um espaço de con-
veniência, pois o objetivo não era ajudar, mas desapropriar o índio de 
qualquer direito e conhecimento levando-o a achar que tudo o que ele 
acreditava e sabia não tinha serventia. 

Após anos de desrespeito nosso povo começou a buscar os direi-
tos e a revitalizar as memórias identitárias e aos poucos o povo foi se 
apropriando da escola e atualmente a escola é um espaço de suporte na 
revitalização da língua, identidade e memórias ancestrais.  
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Atualmente a escola emparedada na comunidade kiriri busca atra-
vés das memórias e ensinamentos dos mais velhos, despertar na juven-
tude o interesse e valorização pelas lutas e memórias que penduram nas 
correntes da história e vivências dos anciões e, a escola de hoje nos auxi-
lia na administração de várias fontes de sabedoria existente em nosso dia 
a dia tanto como kiriri como um povo pertencente à sociedade em geral. 

A memória é a identidade de um povo, é o que faz um indivíduo 
reconhecer-se como pertencente a um grupo. Sem uma história, quem 
seria eu? Provavelmente, só mais um. Portanto as memórias precisam 
ser registradas, e nesse sentido, a escola é uma ferramenta fundamental 
na comunidade, pois conhecimentos diferentes preservam e gera saberes 
diferentes, e o que forma meu “EU” e o que sei, aprendo e desenvolvo 
para mim e para o outro. 

Desse modo, consideramos a história uma dádiva significati-
va para nosso povo Kiriri, em múltiplas situações que passaram e vem 
enfrentando, o respeito pelas histórias e memórias dos nossos anciões, 
guardiões dos conhecimentos e sabedoria kiriri são espaços sagrados 
que vem a fortalecer a identidade étnica e cultura do povo. Sobretudo, 
por se considerar, o que cada um de nós vem aprendendo nestes espaços 
e lugares de aprendizado levando em conta o que cada educador das 
escolas das comunidades vem ensinando.

Como podemos perceber no depoimento da professora Elaine 
Batista Almeida, escrito em seus relatos de experiências: 

As histórias contadas pelos mais velhos se tornaram temas im-
portantes nas minhas aulas com o fundamental I, pois além de 
conhecer a história ancestral do nosso povo eles também têm a 
oportunidade de conhecer a árvore genealógica de sua família e a 
benfeitoria deixada por seus avós durantes às lutas para garantir 
o respeito a seu direito e sobreviver em meio a tantos desafios, 
onde um alfabetizado se acha no direito de mandar em um le-
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trado ciente de seus direitos e conhecimentos. (Elaine Batista 
Almeida, professora do Ensino Fundamental I e Ensino Médio 
da unidade escolar Colégio Estadual Indígena José Zacarias, Al-
deia Mirandela, 2018)

Nesse sentido, somos sabedores e transmissores dessas histórias 
e memórias, por meio da prática e uso da língua indígena nossas crian-
ças, adolescentes e jovens aprendem frases e palavras. Muitas dessas 
manifestações constituem uma dádiva de conhecimentos que na maio-
ria das vezes são ignorados pelos jovens devido à falta de interesse por 
parte deles. Para reforçar esse contexto, podemos observar a fala do 
líder Lázaro Gonzaga de Souza nos diz:
Foto 13 – Cacique Kiriri Lazaro 
Gonzaga de Souza, Aldeia 
Mirandela.

Hoje as coisas são mais difíceis 
que antigamente, o nosso sofrimen-
to foi mais difícil, quem chama por 
Deus não cansa, entosse (então) cha-
mamos por Deus e ele nos enviou a 
sabedoria de tudo que há na mãe 
natureza, a exemplo disso temos a 
jurema que deu prioridade às aldeias. 
É importante cada cultura tem que 
ser preservada, por que um povo 
sem cultura, sem história é um povo 
apagado, se os jovens querem se for-
talecer é procurar a identidade, isso 
que vocês usam do branco, está imi-
tando outra cultura, quero dizer que 
o povo que imitando outra culturaFoto: Edivania Batista.

ele nunca vai ser igual, significa uma cópia e não o original e a nossa 
linguagem temos que valorizar e praticar, uma das formas mais acessível 
é no nosso ritual do Toré.
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Anciões: palavra de múltiplos significados e sabedorias, que vi-
veram e vivenciaram ao longo da sua vida diversos conflitos para hoje 
terem sua terra conquistada. A nossa cultura kiriri é um caminho os 
quais os hábitos ancestrais estão fortemente agregados a nossa história 
e existência.

Alunos em Aula na Toca do Cachorro Grande - Lugar 
Histórico do Território Kiriri

Foto 14 e 15 – Anciões Gino Reis de Jesus em aula com os alunos na toca do 
Cachorro grande, aldeia Marcação.

Fotos: Edilene Batista

Diante das vivências e trocas de saberes que há entre escola, co-
munidade, os jovens, adolescentes e crianças poderão tecer e comparti-
lhar ideias entre colegas, professor e anciões.  
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Professores e alunos em diversos espaços educativos, realizando 
atividades com a palha do Ykruypó (Licurizeiro) 

Foto 16, 17 e 18 – Alunos fazendo uso da palha do YKRUYPÓ – Licurizeiro.

Foto: Edivania Batista, 2016.

Foto 19 – Maquete do mapa do Território Indígena Kiriri, Municipio de 
Banzaê/Bahia.

Foto: Andreia da Cruz, 2018.
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Conheça um pouco mais...

Quais os compromissos que podemos firmar enquanto indígenas e donos da 
terra na preservação do nosso território e da nossa cultura?

Temos o compromisso de conhecer, cuidar e zelar por nossos direi-
tos a terra, preservar a natureza e tudo que há nela, a cultura, as tradições 
e manifestações tradicionais praticadas por nós através do variante e ou-
tros trabalhos comunitários que temos em nossa comunidade, devemos 
ter mais a presença de todos no TORÉ e nos trabalhos comunitários.

Quais as ferramentas que temos disponíveis nas nossas escolas para a 
realização dessa atividade?

Promover um debate dialogando entre toda comunidade e mos-
trando a importância da preservação das matas e das ervas medicinais 
que são de grande valor para o nosso povo e para nossa cultura.

Como vemos a relação homem/território nos dias atuais?

O não-índio ver a terra como um bem, onde ele só se serve e não 
como um benefício que precisa ser zelado e preservado para que dure. 
Já o índio ver uma casa, a vida e a moradia dos nossos antepassados que 
precisa do nosso cuidado.

O que escutamos da sociedade sobre a preservação da biodiversidade 
encontrada nas terras indígenas?

Na visão da sociedade não-indígena o índio só passa necessidade se 
quiser, pois tem muita mata que devia/poderia ser derrubada para vender 
a madeira. Nessa mesma mata tem muitas caças que podem ser caçadas 
e comercializadas. Contudo, o não índio questiona que essa fortuna se 
deve a falta de coragem dos índios que vivem nessas terras/territórios.
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Qual ação podemos realizar envolvendo escola/comunidade na criação de 
autosustentação?

Trabalhos comunitários e familiares na preservação da natureza 
para a produção do artesanato e alimentação, pois o povo depende da 
natureza e do que é produzido nela.

Quais resultados desejamos com essa ação?

Isso beneficiará a comunidade em ambas partes de nossas vivên-
cias na preservação da cultura. Os jovens irão ter conhecimento e valo-
rizar os trabalhos comunitários, e, como forma de conhecimento, tais 
saberes vem a fortalecer a comunidade futuramente.

O que estamos fazendo para preservar a nossa biodiversidade?

Com a demarcação do nosso território ficou mais fácil controlar, 
principalmente, o desmatamento da mata, a poluição, entre outras, im-
pedindo a ação do não-índio de explorar esses recursos naturais. Com 
isso, os mais velhos aconselham os índios a caçarem somente no período 
em que as caças não estejam em gestação, ou seja, retomamos a nossa 
terra do não-índio para cuidarmos dela e tudo que há nela.

Com quem podemos andar de braços dados na preservação da biodiversidade 
existente em nosso território?

Com os próprios parentes, o povo, a comunidade, inclusive os an-
ciões da aldeia, que podem aconselhar os índios, os jovens, adolescentes 
e crianças que com o passar dos anos irão se tornar adultos conscientes 
e sabedores da importância em preservar à mata, que por sinal é o meio 
mais fácil de sobreviver, caso esteja preservada.
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Como vemos a relação homem/território nos dias atuais?

A expansão  imperialista europeia ao longo da história foi res-
ponsável pela ocupação de diversos continentes no planeta, colonizando 
povos e levando alguns ao extermínio. Com o crescimento de sua po-
pulação esses passaram a desmatar grandes áreas para pastagem, plan-
tações, entre outros, isso, visando principalmente o poder aquisitivo, lu-
cros e enriquecimentos à custa de povos e da natureza. O homem é o 
grande responsável pelos problemas ambientais atualmente, por causar 
desmatamento, queimadas, poluição e degradação do solo, que não sabe 
preservar, não valorizar a beleza natural, pois o que importa é dinhei-
ro e poder. A preocupação dos povos indígenas em relação à natureza 
vem desde nossos ancestrais, antes da retomada do território Kiriri, por 
exemplo, o mesmo se encontrava desmatado, os que aqui residiam não 
tinha preocupação com a terra. Depois da retomada, há mais de vinte 
anos, o território Kiriri está bem diferente, em toda a sua biodiversidade.

O que escutamos da sociedade sobre a preservação da biodiversidade 
encontrada nas terras indígenas?

Os territórios indígenas contém uma variedade de animais e ve-
getais independentemente de sua localização, os quais representam para 
a população indígena parte fundamental do ambiente e da vida. Tão 
importante quanto respeitar é preservar, porém a sociedade ainda idea-
liza que o indígena tem que viver no mato, longe de tudo e todos, que 
é um sujeito do passado que faz parte da floresta. Tal ideia foi imposta 
a sociedade construída em uma educação colonizada. A comunidade 
indígena que tem seus territórios demarcados, no caso específico dos 
Kiriri, é criticada por deixar a vegetação nativa crescer e florescer, assim 
os não-indios nos denominam como “bando de preguiçosos”. Segundo 
este raciocíonio o povo indígena não estaria usufruindo da terra e então 
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questionam “para que querem terras? Questionamentos relacionados à 
vegetação e a relação dos povos indígenas não são vistos como forma de 
preservação, de respeito pela natureza, mas como “bando” de ignorante 
que não sabe cuidar da terra. Os povos indígenas são vistos também 
como empecilhos para o desenvolvimento  e progresso do país, por seus 
territórios ocuparem terras em regiões propicias para o agronegócio o 
que parece encontrar respaudo em poderes do Estado que dificultam  as 
demarcações de territórios indígenas. 





YAATHÊ: Ancestralidade, Línguas 
Indígenas e Resistência Fulni-ô 

Acaciana Ferreira de Sá; Adergental Verissimo da Silva; Antônio Jorge Pereira Ribeiro; 
Betânia Ferreira de Sá; Cíntia Surama Araújo; Edileuza Lucio Cassemiro; Edinilson 
Leite Machado; Givaluza Rodrigues de matos; Hamilton Ribeiro; Ildete Correia de 
Amorim; Irailde de Matos; Janaína Ferreira Araújo; Joana Leonor Frederico da Silva; 
Josinete Cunha Rocha; Juliana Lúcio de Lima; Leozira Pontes de Lima; Lidiane Sa-
rapó dos Santos; Maildo Lúcio dos Santos; Maria Wianara P. de Albuquerque; Maria 
Zilvânia Ferraz de Siqueira; Milene Sarapó dos Santos; Nelson dos Santos; Neusa dos 
Santos; Roseane Ferreira de Sá; Valderlânia Ferreira Barros; Wakay Ferreira Pontes.

Povo Fulni-ô - Município: Águas Belas/PE

Desde muito cedo, aprende-se na escola que a invasão portuguesa 
do Brasil impactou a vida dos povos originários, mas pouco se sabe sobre 
como as etnias que resistiram vivem hoje. Todos os indígenas são diferen-
tes, tendo o seu jeito próprio de falar e vivenciar suas crenças, costumes e 
tradições culturais deixadas pelos seus ancestrais continuam presentes no 
modo de vida destes povos.

Espia!
Os valores ancestrais de cada povo indígena fazem parte de um processo 

profundo que possibilita a realização e conexão do indígena com a memória 
e crenças de seu povo.

Nesse contexto histórico de pertencimento a uma realidade 
sociocultural de tradicionais essências na construção da identidade e 
revitalização dos valores ancestrais de cada etnia indígena, a ancestralidade 
faz parte de um processo profundo que possibilita a conexão do indígena 
com a memória de seu povo, ela é a representação da origem em comum, 
da crença, do sentido de pertencer a uma coletividade. Pode ser vista 
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como um constante retorno ao passado, com histórias para ajudar a 
entender esse vínculo com suas raízes. Pois os indígenas não negam suas 
memórias, tão pouco sua história, eles buscam no passado os sentidos 
para atualizar sua existência no presente. Então, quando pensa nas 
populações indígenas vivendo nos dias de hoje temos que considerar 
que elas estão fazendo uma atualização da própria história que precisa 
ser contada e repassada para continuar a existir.

Os povos indígenas têm uma história de resistência ao longo dos 
séculos. Mesmo com os problemas, muitas das etnias indígenas sobre-
viveram e se adaptaram ao novo tempo, mas sem perder os seus valores 
culturais indígenas. E hoje, se mobilizam contra os retrocessos e na luta 
pelos seus direitos. Por isso, qualquer política que vise à preservação 
das populações indígenas deve levar em conta a história desses povos, 
que não são únicos, são nações com valores culturais diferentes molda-
dos pela evolução e adaptação desenvolvendo uma consciência política 
e social para entender e respeitar os indígenas, aceitando o processo de 
formação dos povos e a existência de uma diversidade étnica, compreen-
dendo a realidade de vida dos povos indígenas com respeito às práticas 
para recuperação e preservação de suas tradições, de forma que garan-
tam a transmissão de sua cultura e a sobrevivência através das gerações.

Toda cultura revela os costumes antigos e atuais de cada civiliza-
ção e tratando-se da cultura Fulni-ô não poderia ser diferente, ou seja, 
vivenciamos no nosso cotidiano com: cânticos, danças, pinturas, entre 
outros.  Segundo os depoimentos do  ancião Ostilio Marques (Fulni-ô), 
a nossa origem se deu pela junção de quatro famílias: Fôla, Brogadas ou 
Brobadas,Carnijós e Fowkhlasa. 

Fôla é nossa famia, donde eu venho e na minha famia tem nome 
que é (ÊFEELIA) e era uma das famia maio antigamente, eles 
andavam pela pedra da bola e serra dos cavalos até o bento leite 
(OSTILIO MARQUES, 78 anos, 2011)   
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Fôla: Tinha maior desenvolvimento na arte com cerâmicas e pe-
dras, onde produziam: potes, cuias, panelas, pratos, tigelas, machados de 
pedra, facas etc.

Brogadas ou Brobadas: Tinham maior desenvolvimento nos ar-
tesanatos voltados a caça e a pesca feito com vários materiais, onde pro-
duziam: arapucas, arcos e flechas, lacinha, que era mais fina que a dos 
utilizados para a pesca, jequi armadilha feita de madeira de forma cônica 
que era colocado no rio e os peixes ficavam presos, uma espécie de rede 
pesca feita de uma fibra vegetal chamada de duutxhia (na língua) tecida 
da mesma forma que era tecida uma rede de dormir, a arataca etc, tam-
bém tinham um grande conhecimento medicinal.

Carnijós: O seu desenvolvimento artesanal era voltado a música, 
cânticos, a estética, onde utilizavam várias matérias primas como: flores, 
tintas vegetais, cocos, penas, facheiro do babão(Saguaro), cabaças, e se-
mentes. Tais eram utilizadas para a produção de: maracás, flautas, búzios 
e cânticos inspirados na natureza, cocares, brincos, colares etc.

“Antigamente Os Fulni-ô, Erguiam suas casas de palha do coqueiro 
Ouricuri.”

Fonte: Acervo Fotográfico do antropólogo Estevão Pinto
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“Atualmente as casas são permanentes, e construídas com materiais de 
alvenaria comuns”.

Fonte: Acervo do povo Fulni-ô

Fowkhlasa: Tinham maior desenvolvimento na arte com palhas 
do coqueiro Ouricuri, onde produziam: Esteiras, tapetes, uma espécie 
de bolsa, cestas, vassouras, abano, artesanatos de danças como saias de 
palha e alo-á (uma espécie de chapéu).

Espia! 
Você sabia que: Os Fulni-ô foram reconhecidos como povo indígena em 

aproximadamente 1920 pelo SPI (Serviço de Proteção ao Índio)?

Povo Fulni-ô têm sua organização social própria cuja ideologia 
assegura o bem estar de cada membro. No Estado de Pernambuco, esse 
povo é a única etnia que mantém vivo seu idioma. Esta etnia também teve 
a religião católica imposta pelos missionários como forma de catequiza-
ção mas, felizmente, com a grande sabedoria dos ancestrais, toda a cultura 
foi conservada até os dias atuais. 

As principais características desse povo de resistência cultural são 
manifestadas pela manutenção da língua materna Yaathê e o Ouricuri.
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Espia!
O Ouricuri é um ritual religioso de maior expressão existente na cultura 

dos Fulni-ô sendo realizado tradicionalmente durante três meses 
(Setembro, Outubro e Dezembro). O seu respectivo nome originou-se da 

palha do coqueiro Ouricuri, pois em tempos antigos eram erguido com 
palha dessa palmeira. 

O Território que hoje chamamos de Fulni-ô já era habitado por 
nossos ancestrais antes do período que fomos forçados a conviver com 
os jesuítas após a invasão dos coronéis na nossa área. Sabemos disso, não 
pelos livros de história, e sim, pelas palavras dos Anciões que mostram 
como nós Fulni-ô, já estávamos nesta região a centenas e centenas de 
anos. Povo Indígena Fulni-ô detém de uma vasta riqueza cultural e é 
através da ancestralidade que a cultura é mantida viva. 

Figura 1 – Território habitado pelos Fulni-ô é de 11.555 hectares.

A Ancestralidade

Por “ancestralidade” entendemos legados que os antepassados nos 
deixaram. Os nossos ancestrais viveram e mantiveram as nossas crenças, 
costumes, língua, tradições e religiosidade em rigor, que foram e ainda 
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são transmitidos de geração em geração. O referencial maior, a reliosi-
dade, atua como principal conservador das tradições, que se preservam 
de várias formas, e que se organizam em troncos familiares, clãs e líderes 
tribais, gêneros e gerações. O sistema étnico sociocultural Fulni-ô em 
sua organização foi absolutamente atribuída ao povo pelos ancestrais e, 
Fulni-ô têm uma lei organizacional completa, nela o poder ancestral é 
tão vivo e por isso necessita de um cumprimento total. Quando com-
preendidos e respeitados atua de modo digno e correto e, quando des-
respeitado atribui ao povo uma problemática que quando não solucio-
nada gera muitas questões sociais que empobrece o nosso viver. Como 
em toda e qualquer sociedade existem problemas a serem solucionados, 
em função da descentralização da lei ancestral. 

A língua ancestral

O Povo Fulni-ô mantêm sua língua nativa (Yaathê) viva e funcio-
nal, ou seja, preserva a língua herdada dos seus ancestrais repassando de 
pai para filho, se fazendo presente em todas as atividades de comunica-
ção, dos diálogos diários aos rituais. Os Fulni-ô lutam para que a língua 
não seja extinta, pois considerada o maior símbolo de resistência desta 
comunidade. A língua ancestral (Yaathê) fortalece a identidade cultural 
do povo Fulni-ô.

Entendemos que a origem do índio é a sua linguagem, por isso, a 
língua Yaathê, é considerada o maior símbolo de nossa cultura. Além da 
língua, as manifestações culturais incluem a dança, música e o artesanato. 
As danças são inspiradas nos movimentos dos animais, enquanto as 
músicas, cantadas em duas vozes por homens e mulheres em Yaathê, é a 
forma como fazem contato com o sagrado. Os Fulni-ô também prezam 
muito pelo uso de adereços, cocar e pela pintura corporal como formas 
de manter sua tradição.  



37

A Língua Yaathê legitima a identidade cultural indígena do 
Fulni-ô sendo o instrumento de comunicação de maior valor para o 
povo, e em especial dentro da religião. O conhecimento religioso, a 
sabedoria herdada dos antepassados, a simbologia étnica, a manutenção 
tradicional do povo requer que a língua seja o recurso de maior uso. 
Desde os nossos antepassados até as futuras gerações.

“... No meu tempo, índio sem tribo, não era índio! Índio que 
não falar nossa fala YAATHEEDO-HO anda atoa na tribo. Lá!  
Só se fala a nossa fala YAATHE que foi EEDJADWA (Deus) 
que deu pra gente conversar com ele. Ancião Fulni-ô Fernando 
Pereira Ribeiro – 83 anos.

Você sabia que:
A língua Yaathê significa nossa boca, nossa fala, e ela legitima identidade 

cultural, dentro do conhecimento religioso e a sabedoria herdada dos 
nossos antepassados.

O Yaathê na escola

O ensino da língua como um patamar de segurança ainda é pe-
queno mas a propagação linguística continua andando. A língua portu-
guesa se tornou principal uso de fala e comunicação devido às pressões 
e repressões desde os tempos dos massacres. Muitos dos nossos velhos 
anciões estão indo embora e deixando um legado de resistência, temos 
de encaminhar a nossa juventude a manter esse legado de resistência na 
história dos povos indígenas do Brasil. 

As escolas indígenas dos Fulni-ô buscam através de suas institui-
ções de educação ensinar a língua tendo como princípios pedagógicos a 
oralidade e propondo uma relação com a comunidade. Sendo o Yaathê a 
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única língua indígena do Nordeste e a primeira institucionalizada pelo 
governo do Estado Pernambuco através da Portaria nº 9442 de 23 de 
novembro de 2010 para a escola Marechal Rondon e portaria nº 9441 
de 23 de novembro de 2010 para a escola Ambrósio Pereira Junior. Estas 
estabelecem ao estudante indígena o ensino de seu idioma nativo, sendo 
o mesmo inserido dentro da matriz curricular que compõe a Educação 
Escolar indígena Fulni-ô.

Valorizando nossas raízes e reconhecendo nossas origens 
fortalecemos nossa existência

De certo, seja em qualquer comunidade, é de suma importância 
conhecer a ancestralidade, a língua e a resistência daquele povo, para que 
possamos valorizar cada vez mais os nossos costumes e tradições, assim 
podendo perpetua-las por toda a nossa existência passando de geração 
em geração.     

Nos dias atuais existem ainda várias comunidades tradicionais que 
buscam manter e fortalecer a herança cultural deixada pelos seus ante-
passados. Sabemos que os tempos não são os mesmos, que a cultura é 
dinâmica e que as mudanças são inevitáveis, porém, essas comunidades 
ainda valorizam as relações  humanas, a interação como principal fator 
de preservação cultural e isso é primordial para os povos que desejam 
perpetuar seus elementos culturais, principalmente quando um desses 
elementos é o maior presente que os ancestrais podem deixar que é uma 
língua materna, pois essa é a maior e mais valiosa herança deixada pela 
ancestralidade para o seu povo. Com isso, não queremos dizer que os 
outros aspectos culturais não são importantes, são sim, porém não tanto 
quanto uma língua.

Precisamos reconhecer que para qualquer povo do mais ao menos 
numeroso a língua representa um elemento vital, sua morte é uma perda 
irreparável. Acima de tudo, a valorização e preservação das línguas é um 
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direito universal que devemos reconhecer e defender. Museu do índio 
(FUNAI, 2010). 

A importância de uma língua para um povo indígena é incontestá-
vel. A língua é um elo com os ancestrais, é sinônimo de poder e resistên-
cia e por isso os povos que ainda tem sua língua viva precisa preserva-la 
a todo custo, pois como diz o órgão indigenista acima citado: a perca de 
uma língua é irreparável e por isso se faz necessário utilizar de todos os 
métodos para mantê-la viva e operante, resistindo à civilização e ao mes-
mo tempo unindo-se a ela quando houver necessidade, buscando meios 
que ajudem a garantir esse processo de preservação cultural e linguísti-
ca através dos meios tecnológicos que o mundo civilizado nos oferece.

Os povos indígenas possuem legados ancestrais importantíssimos 
que necessitam serem mantidos preservados para garantir o futuro dos 
povos, por isso, que os indígenas atuais precisam ser conscientes, pois 
são responsáveis por manter todas as tradições culturais para ofertar 
para as futuras gerações, ou seja, são responsáveis pelo projeto societário 
do seu povo.

É fato que pela ausência de elementos que de alguma forma 
concretizem um registro literal desses valores indígenas, a ancestralidade 
se torna extremamente relevante, pois é através dela que são perpetuadas as 
essências indígenas capazes de proporcionar coesão social. É com base nos 
seus antepassados e nos costumes repassados pela convivência e oralidade, 
por meio dos ensinamentos dos anciões, que gerações de hoje conseguem 
manter sua cultura viva. Um dos principais desafios para a manutenção da 
identidade indígena, especialmente voltado ao povo Fulni-ô.

A ancestralidade é a maior e mais forte fonte de resistência dos Ful-
ni-ô, pois os valores trazidos dos antepassados são de suma importância 
para nossa formação como indígena. Para nós Fulni-ô a nossa língua Yaa-
thê é a prova da nossa resistência, histórica cultural, através dela sabemos 
quem somos, de onde viemos.
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Conheça um pouco mais...

CÂNTICO: O Povo Fulni-ô, tem uma ligação muito forte e 
constante como a música em praticamente todas as situações do dia 
a dia, nas festas de santo como São João e São Pedro e festa religiosas 
(católicas), e principalmente nos aspectos culturais. No entanto, como 
toda cultura é dinâmica e sofrem interferências de outras culturas, fo-
ram transformadas alguns pontos da musicalidade e mesmo com estas 
interferências o brilho das melodias renascem a cada geração entre os 
Fulni-ô. Os cânticos por sua vez traduzem o sofrimento vivido por seus 
antepassados, à expulsão de suas terras e muitas vidas que foram tiradas 
pelo legado de coronéis que habitavam a região.

TORÉ: O Toré é uma dança tradicional de origem dos Fulni-ô, 
cujo nome indígena é (Uxilnexa). O mesmo representa para nós Fulni-ô 
um patrimônio histórico cultural, pois é a herança deixada pelos nossos 
antepassados que fortalece cada vez mais a identidade cultural e tradi-
cional do povo Fulni-ô.

Foto: Jorge Hernández Diaz, 1983
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Foto: Jorge Hernández Diaz, 1983

CAFURNA: A Cafurna tem origem nos nossos ancestrais Povo 
Kariri (Povo indígena que habita o estado de Alagoas e que mantém contatos 
interculturais com os Fulni-ô) consistindo em um grupo de homens e 
mulheres que dançam em par, com passos sincronizados, com cantigas 
que conscientizam os que ouvem, mostrando e expondo a realidade do 
nosso povo e a do mundo.

Foto: Acervo do Povo Fulni-ô



42

SAMBA DE COCO: Foi introduzido na cultura Fulni-ô pela 
relação e convívio dos africanos, desta relação surgiu o samba de coco, 
que é cantado com melodias antigas, em português e em Yaathê.

Foto: Acervo do Povo Fulni-ô

PINTURA CORPORAL: As pinturas corporais existentes no 
Povo Fulni-ô são caracterizadas a partir dos animais que estão em nossa 
caatinga, sendo estas formas de manter a tradição e resistência de guerra.

Foto: Mariana Florêncio



CAPITULO 2

Lutas, Movimentos e Resistência 
Povo Pankararé na Luta pelos seus Direitos   

Muito antes da chegada dos primeiros colonizadores europeus, no 
século XV, já habitavam nas terras brasileiras uma diversidade de etnias 
indígenas com culturas e identidades próprias, que ao longo de mais de 
quinhentos anos de invasão, ocupação e exploração dos seus territórios 
resistiram através de fugas dos aldeamentos missionários e de outros 
tipos de perseguições, bem como defenderam e ainda defendem suas 
comunidades contra a invasão dos não-índios aos seus territórios. 

As  fontes históricas e a própria memória do Povo Pankararé fa-
zem referência a um aldeamento jesuítico, estabelecido em meados do 
século VIII, na localidade denominada Curral dos Bois, depois Santo 
Antônio da Glória, hoje conhecida como Nova Glória. Lá, devem ter 
permanecido até a expulsão dos jesuítas, época em que teriam se disper-
sado dando origem a dois grupos distintos, que vieram a se localizar de 
lados opostos do rio São Francisco, afastados de suas margens. O grupo 
estabelecido à esquerda do rio constitui hoje o povo Pankararu, que vive 
na aldeia do Brejo dos Padres, estado de Pernambuco, e o da direita, 
constitui o povo Pankararé, que vive no Brejo do Burgo, munícipio de 
Nova Glória no Estado da Bahia.

Até o início do século passado, o segundo grupo viveu isolado, mas 
aos poucos os brancos, foram chegando e passaram a ocupar terras na 
àrea destes índios, também chamados de “caboclos”, através de frentes 
de expansão agropastoris, que tinham como principal objetivo a expul-
são dos aldeamentos fixados nesta região para criação dos seus rebanhos. 
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Os Pankararé vaquejavam bois dos sertanejos, mas quando começaram a 
se identificar enquanto indígenas, os conflitos acentuaram. 

Religiosidade

O domínio religioso imposto pelos jesuítas tornava o povo Panka-
raré “submissos” à dominação. Na visão dos jesuítas, os indígenas não 
possuíam nenhuma religiosidade. No entanto, religião, crenças e costu-
mes faziam e fazem parte da vida indígena, e uma das principais tarefas 
dos jesuítas seria catequizar e trazer esses índios para a fé cristã, para que 
os seus costumes e tradições fossem extintos assim como o seu dialeto. 

A presença desses jesuítas disseminou os povos para outras regiões 
e, através da repressão religiosa, sociocultural e política, foram forçados 
a esconder suas origens e identidade como alternativa de sobrevivência. 
Entretanto, a cultura não foi destruída totalmente tendo sido reelabora-
da em seus códigos culturais de acordo com suas necessidades. 

A repressão às manifestações culturais indígenas não foram co-
mandadas somente no periodo da invasão dos Portugueses e pelos Je-
suitas. Sucessivamente, logo vieram os interesses políticos do munícipio 
baiano de Glória, vizinho da Aldeia Brejo do Burgo, onde vivem os 
Pankararé. Por exemplo, a opressão era feita por jagunços, alguns deles 
mandados por vereadores do munícipio. Os mandantes visavam e visam, 
com o acirramento dos conflitos obterem votos dos posseiros (não-ín-
dios), que se instalaram nas terras indígenas. A partir daí, se intensifi-
caram as perseguições, principalmente de políticos locais, que sempre 
usavam o conflito em torno da terra para se beneficiar politicamente. 

Nesse mesmo período, os indígenas eram presos por manifestar 
práticas culturais que os diferenciavam da população. O povo Pankararé 
estava proibido de dançar (ou “enfrentar”) o toré. Foi um tempo de 
resistência, de construir terreiros em aldeias distantes, de sair à noite de 
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suas casas e andar 60 km a pé para dançar no Brejo dos Padres (área de 
seus irmãos Pankararú).

Foto 1 – Povo Pankararé no toré 

Fonte: Acervo de Maria Aparecida dos Santos Xavier

Hoje os Pankararé contam muitos casos de “empatamento” da 
dança. Falam de invasões nos terreiros, de prisões, de intimações que 
recebiam da polícia pelo fato de estarem dançando. Falam até de uma 
tocaia, preparada no meio da noite, para impédi-los de ir ao terreiro dos 
Pankararú, onde a dança era livre. Os mais velhos contam relatos de 
uma viagem que fizeram a Paulo Afonso-BA e a Recife-PE, para pedir 
a um “tal major” que acabasse com a repressão contra o toré.

Foto 2 – Homens vestidos de praiá

Fonte: Acervo de Tamires Aparecida Xavier Martins
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Após um longo período de afastamento das suas práticas rituais, 
por força das pressões, os Pankararé retomaram ativamente as suas 
manifestações, valendo-se para isso de sua aproximação com os Panka-
rarú em busca do reavivamento de seus rituais. Atualmente, realizam 
com grande regularidade o “toré” e o “praiá”, rituais que se distinguem 
por contar primeiro com a participação de homens e mulheres. São rea-
lizados em terreiros específicos, o do “nascente” e do “poente”. O toré é 
feito, normalmente, de quinze em quinze dias, e dançado por mulheres 
e homens em pares. 

A história de um povo se faz a partir das relações coletivas do 
trabalho pela sobrevivência, mas também se faz história preservando a 
memória de um povo e o seu patrimônio cultural, passando de geração 
em geração os seus valores e costumes, por isso nossas lutas se inten-
sificaram em busca de melhorias. A maneira de nosso povo pensar, os 
sentimentos e as emoções, em relação ao massacre sofrido fez com que 
buscássemos reivindicações que atendessem nossas demandas, mas os 
interesses dos posseiros dentro do território e a disputa pelo poder polí-
tico e econômico eram maiores.

A luta e o movimento do nosso povo continuam sendo pela con-
quista de uma saúde com qualidade, assim como uma educação que, 
de fato, atenda e respeite as especificidades do povo Pankararé e a de-
marcação de nossas terras. Contudo, o nosso território continua com a 
presença de invasores não indígenas, a demarcação está concluída, po-
rém o processo de desocupação dos não-indígenas ainda está em fase de 
finalização, o que leva a conflitos internos por parte de índios pela posse 
das terras desocupadas. 

Educação Escolar Indígena

Intensa também é a luta para melhorar a educação escolar indíge-
na dos Pankararé devido os índios já não suportarem mais conviver com 
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os não-indígenas posseiros, pois eles agrediam verbalmente as índias 
chamando-as de “caboclas porcas e fedorentas”, esses que eram os seus 
próprios colegas de escola, sentiram a necessidade de ter uma escola só 
para os indígenas, direito garantido na Constituição de 1988. 

Foi criada então, a primeira escolinha indígena dos Pankara-
ré, numa casa de farinha pertencente ao finado indígena Ângelo, que 
foi o primeiro cacique do nosso povo. A alfabetização começou pelos 
primeiros professores(as) Maria Aparecida dos Santos Xavier, Leonice 
Rosa Xavier Batista ambas da localidade ponta d’água, que ensinavam 
no Poço, já Maria Vicentina Santos Silva da área do Poço, e Noé de um 
local conhecido como Cerquinha, ensinavam na Serrota. 

Foto 3 – Professora Maria Aparecida dos Santos Xavier

Fonte: acervo pessoal da professora.

Com um projeto feito pela ANAÍ – Associação Nacional de Ação 
Indigenista e CIMI – Conselho Indigenista Missionário, usando o mé-
todo de Paulo Freire que consiste em associar dentro do espaço escolar 
indígena a realidade vivenciada pela comunidade, foi possível desen-
volver a formação desses então professores que não possuiam formação 
escolar completa. 
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Diante da situação de vivência do nosso povo esses com a ca-
pacitação de diferentes orgãos estariam mais bem preparados para de-
senvolverem metodologias de ensino nos espaços de educação escolar 
indígena de nossa aldeia, tendo como um dos resultados desses projetos 
a construção de uma cartilha realizada pelos professores indígenas. É de 
grande emoção se ter uma escola indígena e diferenciada, que preserve a 
cultura, a sobrevivência e os costumes, para que não viéssemos a perder 
essa grande riqueza. 

Em 1984, os professores ficaram sem receber salario durante seis 
meses, e receberam a triste notícia que o projeto não iria mais continuar, 
pois, não teriam conseguido renovar o mesmo. Depois veio outra notí-
cia, a portaria de duas professoras do quadro de profissionais da FUNAI 
– Fundação Nacional do Índio, de Rodelas, as professoras Clarice e Re-
jane, que deram continuidade aos trabalhos dos primeiros professores. 

Assim foi dada a partida em busca de conhecimento e aperfei-
çoamento para os professores e a garantia na qualidade do ensino  para 
nossas crianças.

Foto 4 – Crianças indígenas Pankararé na primeira escolinha indígena.

Fonte: Acervo de Maria Aparecida dos Santos Xavier.
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Podemos enumerar uma série de problemas que contribuíram 
para a discriminação com a escola/comunidade indígena. Por trás de 
tudo isso o poder político, órgãos que tentavam nos impedir de traba-
lhar com nossos discentes dentro dos costumes e tradições do nosso 
povo, impondo a assimilação de uma educação da cultura dominante. 
Diante dessa realidade tornou-se essencial a valorização da educação 
escolar indígena onde professores e alunos constroem juntos os pilares 
da educação, que resultam em novas práticas, promovendo uma melhor 
convivência entre os diferentes segmentos escola/comunidade.

Saúde Indigena

Quanto à saúde, ainda não estamos satisfeitos, pois precisamos 
tornar igualitária. Segundo Maria Aparecida dos Santos Xavier, perten-
cente à aldeia Pankararé (Ponta D’água):

O posto médico dos Pankararé foi construído, a FUNAI era 
quem tomava de conta [...], em mais ou menos 1999, a saúde 
começou a ser administrada pela FUNASA, nos dois primeiros 
anos que ela tomou de conta à saúde era excelente, mas, depois 
as coisas começaram a piorar, só atendia seus fulanos de tal. Os 
tempos foram passando e em 10 de fevereiro de 2005, houve um 
episódio que os índios não se esquecem: os políticos do Brejo 
armaram para que a prefeitura tomasse conta do posto de saúde 
dos índios. Nisso a saúde ia ficar de pior a pior. Então, o pessoal 
da Ponta d’água, revoltados quando souberam desse episódio, se 
reuniram e foram até lá. Ao chegarem, encontraram os brancos, 
que já tinham invadido e entrado no posto e mudado tudo de 
lugar e organizado da maneira deles, então pediram para que 
o atendimento fosse interrompido. As lideranças novamente se 
reuniram, pegaram uma caminhonete cheia de índios e foram 
para Paulo Afonso resolver a situação, chegando lá resolveram 
sem precisar usar da força física e nem de pressão psicológica 
contra qualquer pessoa (2011).
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Passado os anos, mesmo com muitos avanços, a saúde indígena 
continua em crise, uma vez que existe no nosso território um único pos-
to de atendimento, sabendo que o povo Pankararé esta divido em quatro 
grupos espalhados em sua área. Além disso, a distribuição de medica-
mentos é precária, o atendimento médico é insuficiente e os transpor-
tes deixam muito a desejar, principalmente nos casos emergenciais. Os 
órgãos responsáveis, não estão atendendo as nossas necessidades, de-
mandas e as dificuldades que envolvem as questões relativas ao nosso 
povo em que a saúde e os direitos são injustos e desiguais favorecendo a 
grupos dominantes, enquanto muitas pessoas ficam a mercê, sem assis-
tência por parte de órgãos responsáveis por atender a toda comunidade 
Pankararé.

Vale ressaltar, que os povos indígenas buscam respeito e dignidade 
aos direitos assegurados na Constituição, assim reivindicando o reco-
nhecimento de suas etnicidades e de suas territorialidades. Diante de 
todos esses problemas não devemos parar com a luta a favor de nossos 
direitos, pois temos que continuar motivados na certeza de que conquis-
taremos os objetivos a favor de uma educação de qualidade, que respeite 
e valorize as tradições e costumes, uma saúde igualitária, que atenda 
todas as demandas, e que os órgãos responsáveis trabalhem com mais 
seriedade e resolvam as questões relacionadas à demarcação e desapro-
priação das terras indígenas de todos os povos.  

Todo os povos indígenas deveriam se unificar cada vez mais, com 
o propósito de continuarem se mobilizando contra esses retrocessos nas 
lutas por nossos direitos, buscando formações específicas para os profes-
sores, e demais funcionários envolvidos no processo de educação escolar 
indígena, bem como buscar recursos necessários para o bom funciona-
mento das nossas escolas, como também obter melhorias no atendi-
mento à saúde do nosso povo.
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Conheça um pouco mais...

O Menino do Rancho

O povo Pankararé, como outros povos indígenas, é muito rico em 
tradições e culturas, como é o caso do “menino do rancho”.  Segundo 
Melquides Vitoriano de Oliveira (Liderança da aldeia Pankararé/Serro-
ta), tudo começa quando uma criança fica doente e vai ao médico e não 
tem melhora, até mesmo os rezadores não conseguem curar a criança, 
então a mãe junto ao pai se pega com a força do mato e os encantados, 
fazendo uma promessa: se a criança que se encontra doente ficar boa, eles 
colocarão o menino no rancho (casa de palha). Depois da graça atendi-
da, os pais começam a se preparar para colocar “o menino no rancho”. 

O primeiro passo é escolher dois padrinhos para a criança. Os 
pais junto com algumas pessoas mais velhas da comunidade se prepa-
ram para o grande dia. No dia marcado do acontecimento, os pais e os 
troncos velhos fazem um rancho de palha; é nesse rancho que a criança 
e os padrinhos ficam dentro durante o ritual, já aconteceu do ritual du-
rar 3 dias. Nesses dias, a criança e os padrinhos têm que ficar dentro do 
rancho. Enquanto isso do lado de fora, no terreiro forguedos dançam e 
cantam durante todo momento do ritual. Os forguedos tentam pegar o 
menino do rancho, mas os padrinhos têm que protegê-lo. 

O ritual acaba quando algum forguedo1 consegue pegar a crian-
ça, então quem pegar, tem como troféu a vara de fumo que está com a 
criança, após retirar o fumo, os forguedos vão fumar e beber garapa, e 
todos que estão assistindo ao ritual vão comer os tipos de comida dispo-
níveis, como por exemplo, o pirão. É uma grande festa que os pais fazem 
em agradecimento as forças dos encantados por ter curado a criança. “O 
menino do rancho” não está sendo mais praticado na aldeia Pankararé, é 
um acontecimento que ficou no passado.
1 Roupa do Praiá.
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Música cantada no ritual do “O menino do Rancho”

Eu tava na minha aldeia
E mandaram me chamar
Eu tava na minha aldeia
E mandaram me chamar

Caboclinho de aldeia
Aldeia do mar Caboclinho de aldeia

Aldeia do mar

Roba, roba, roba reia
Reia roba, roba rá

Roba, roba,roba reia
Reia roba



Resistência Tumbalalá 
No cenário contemporâneo, é notório as conquistas dos Povos in-

dígenas na América Latina, no Brasil e na Bahia. Entretanto, nem sem-
pre foi assim. Desde o processo de colonização, os Povos indígenas são 
atacados por diversos grupos, inclusive pelo próprio Estado, que negava e 
continua negando os direitos garantidos por lei aos Povos indígenas. Para 
conseguir esses direitos os índios se organizam em movimentos para lu-
tar em prol de melhorias para todas as Etnias Indígenas do nosso Brasil. 

Localizado ao norte da Bahia, nos municípios de Abaré e Curaçá, 
O povo Tumbalalá, depois de muitas lutas, foi reconhecido pela FUNAI 
(FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO) em 07 de dezembro de 
2001. A partir do reconhecimento, os Tumbalalá têm buscado junto aos 
governos municipais, estadual e federal melhorias para as Aldeias no 
que se refere a educação, saúde, moradia, preservação do meio ambien-
te entre outros. Através de organizações como, Associações indígenas, 
Conselhos de Saúde Indígena e a luta persistente do povo é que temos 
algumas conquistas garantidas dentro do nosso território. 

O fortalecimento do nosso povo vem se dando também através 
de movimentos junto a organizações  e instituições como: MUPOI-
BA- Movimento Unidos dos Povos Indígenas da Bahia, COPIBA – 
Conselho Estadual dos Direitos do Povos Indígena da Bahia, CIMI- 
Conselho Indigenista Missionário, APOIME – Articulações dos Povos 
Indígenas do Nordeste Minas Gerais e Espirito Santo, APIB – Ar-
ticulação dos Povos Indígenas do Brasil, FORUMEIBA - Fórum de 
Educação Indígena da Bahia, unindo-se a outros Povos Indígenas em 
busca de objetivos comuns, garantir direitos constitucionais, direitos es-
tes, que mesmo assegurados  por lei, os governantes resistem a cumprir, 
como por exemplo o direto a terra garantido no artigo 231 da Consti-
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tuição Federal Brasileira de 1988,  que  são reconhecidos aos índios sua 
organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 
União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.

Foto 1 – Luta, ocupação no Polo Base, agosto de 2017 em Juazeiro da Bahia. 

Foto: Miguel Marcolino Barbalho.

Segundo o cacique Miguel Marcolino Barbalho e a liderança João 
Alfredo Gonzaga, a população indígena Tumbalalá, é estimada em cinco 
mil indígenas, distribuídos em diversos aldeamentos dentro e fora do 
território. 

O Povo Tumbalalá está distribuído nas seguintes Aldeias: Missão 
Velha, Foice, São Miguel, Marí, Salgado, porto da Vila, Enjeitado, Ca-
jueiro, Várzea Cumprida, Barrinha, Fernandes, Retomada, Sombrinho, 
Pedra Branca, Unha de gato, São Francisco, Usina, Roça Velha, Ponta 
D’água, (no município de Curaçá-PE). Pambu, Paus Preto, Jatobá, Cru-
zinha, Lagoa Vermelha, Pé de Areia, Teixeira, Maria Preta, Cachoei-
ra, Ibozinho, Camaratu, Bom Passar, Bodocó, Taboa (no município de 
Abaré-BA).
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Figura 1 – Croqui do Povo Tumbalalá/Projeto Nova Cartografia Social do 
Brasil

A cultura do povo está viva e presente até hoje, graças aos nossos 
antepassados que resistiram as explorações e perseguições de pessoas 
não indígenas. Com as perseguições, os indígenas se viam obrigados a 
praticarem os rituais (toré e mesa) às escondidas, nas ilhas do Rio São 
Francisco e nas matas (caatinga). Através da resistência dos nossos an-
tepassados, hoje podemos praticar nossos rituais em liberdade.

Atualmente, famílias indígenas residentes às margens do Rio São 
Francisco sobrevivem da pesca, da agricultura familiar, do artesanato e 
de Programas Sociais.

A pesca: É uma das atividades mais antigas praticadas pelo povo. 
O Rio São Francisco, um dos maiores rios do Brasil, no qual nossa co-
munidade é contemplada, se destaca como principal fonte de alimenta-
ção, pois é dele que se consegue  retirar o peixe e a água para irrigação, 
que garantem a subsistência de muitas famílias. Nos dias atuais algumas 
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famílias se destacam com criação de peixes em cativeiro, destinando-se 
ao consumo e comércio, em cidades vizinhas.

Foto 2 – Rio São Francisco no território Tumbalalá, dezembro de 2017.

Foto: Nair Maria Gonzaga.

Artesanato: desde os primór-
dios, o artesanato é o marco cultu-
ral da aldeia, nos aldeamentos de 
Lagoa Vermelha e Pé de Areia que 
se destacam até os dias atuais com 
o manejo e produção de peças de 
barro. O barro, símbolo artesanal, 
também é uma fonte econômica de 
várias famílias desses aldeamentos. 
Seu destino para a comercializa-
ção se destaca nas cidades próxi-
mas, a exemplo de Cabrobó – PE, 
onde o comércio é intenso. Grande

Foto 3 – Artesanato Tumbalalá 
produzido na aldeia Pé de Areia, 
outubro de 2018.

Foto: Marcia Maria Martins

parte das peças produzidas como potes, panelas, pratos, muringas, aribés, 
fogões a carvão, fruteiras, também são vendidos na própria comunidade.
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Agricultura: principal fonte da economia dos Tumbalalá. No pas-
sado, com plantações de vazantes, afetadas pelas construções das hidroe-
létricas de Sobradinho - BA e Três Marias – MG, podia se ver os plan-
tios de mandioca, cana de açúcar, feijão, batata entre outros. O sistema 
de plantio era o de vazante, que consistia em se plantar a medida que o 
leito do rio iria baixando, logo após o período chuvoso durante os meses 
de janeiro a março. Atualmente, para os indígenas, não mais se aplica 
esse tipo de plantio, os tempos evoluíram, e com ele as formas de cultivo 
também, o indígena diante de tantos desafios, vem se aprimorando no 
meio agrícola, na aldeia, já se observam mudanças no sistema de plan-
tação destinada ao consumo familiar e a  comercialização, com destaque 
nas culturas de cebola, banana, maracujá, mamão, melancia etc. 

ESPIA!
Vazantes são as faixas de terras situadas às margens dos açudes, barragens, 

lagoas e leitos dos rios, que são cobertas pelas águas durante o período chu-
voso e descobertas durante a época seca [...] A técnica de cultivo tradicio-
nal de vazante é bastante antiga e conhecida pelos agricultores. O preparo 
do solo é bastante simples. É feita uma limpeza da área que foi descoberta 

pelas águas e, em seguida, é feita a abertura de covas[...]
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/30063/1/

INT56.pdf

O sistema de irrigação, também sofreu mudanças bem significa-
tivas, de vazantes para gotejamento e também micro aspersor, contri-
buindo assim para um aumento significativo na produção, favorecendo 
um poder econômico mais fortalecido que o observado em tempos pas-
sados, onde famílias numerosas com cerca de 10, 15 e até 20 filhos mal 
tinham alimentos para seu sustento.



58

Foto 4 – Plantação de milho no território Tumbalalá maio de 2018.

Foto: Benedito Antonio Barbalho.

Foto 5 – Plantação de maracujá  no território Tumbalalá junho de 2017.

Foto: Benedito Antonio Barbalho.

Programas Sociais: programas sociais do governo, como bolsa 
Família, construções de moradias, implementação de banheiros nas mo-
radias, programa de cisternas, tarifas de energia elétrica para pessoas de 
baixa renda, pro-jovem também contribuem para o bem-estar do povo.

Para implementação e consolidação dos direitos garantidos por lei 
os povos indígenas buscam o fortalecimento uns com os outros para lu-
tar em prol de benefícios para as aldeias. É por meio dessas lutas, que os 
movimentos dos povos indígenas vêm se destacando e conseguindo me-
lhorias, entre elas, podemos citar: postos de atendimento médico com 



59

equipe multidisciplinar de saúde indígena, água encanada e construções 
de escolas, são fruto de vários esforços.

Os professores e gestores Tumbalalá, junto às lideranças, vem lu-
tando por uma educação inclusiva e diferenciada, que ofereça qualidade 
a seus educandos e a possibilidade de se tornarem pessoas capazes de 
defenderem seu povo. Uma conquista bastante significante, foi a im-
plementação em 2009 do ensino médio para o povo Tumbalalá. Antes, 
nossos jovens se deslocavam, para estudar em escola de não indígenas, 
esse deslocamento consistia em, os estudantes saírem de suas casas e ir 
morar em casas de famílias nas cidades próximas, a exemplo de Abaré 
na Bahia e Cabrobó em Pernambuco. 

Hoje, nossas crianças e jovens têm a oportunidade de estudar des-
de a pré-escola até o ensino médio, na própria aldeia, com um qua-
dro de professores indígenas em constante qualificação, sendo todos os 
profissionais exclusivamente indígenas, fortalecendo assim, nossos ensi-
namentos, priorizando costumes e tradições do povo. Com essas ações 
nossa juventude indígena vem se fortalecendo, para assim lutar junto 
as lideranças e aos mais velhos no intuito de fazer valer nossos direitos.

Posto isso, os Tumbalalá, continuam buscando melhorias para seu 
povo, preservando sua identidade cultural, tendo como princípio básico 
o respeito com a mãe natureza, “nossa riqueza maior” pois é dela que 
vem o sustento para a vida, e os encantados, que nos fortalece espiritual-
mente para nunca desistir. 
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Conheça um pouco mais...

Reconhecimento do Povo

Depois de alguns anos de tanta peleja,  fomos  reconhecidos como 
povo indígena  em dezembro de 2001. Depois de tanto lutar, alguns 
beneficios foram alcançados pra nossa população que são de índios ca-
rentes, os avanços mais significativos, tivemos nas áreas da educação e 
saúde,  porém, sabemos que o poder político quer  negar os nossos di-
reitos, por isso a importância de estarmos sempre ligados a movimentos 
indiginistas para poder conquistar os nossos objetivos, hoje, podemos 
dizer que já temos uma boa conquista, pois temos uma saúde quase de 
qualidade fornecida pela SESAI (Secretaria  Especial de Saúde Indíge-
na ), e um número grande e jovens Tumbalalá que entraram e que  estão 
a ponto de entrar em universidades ,  através das cotas disponibilizadas 
para povos indígenas .

“Enquanto  houver povo, haverá história também, aos mais jovens 
eu digo que sempre lute com suas raízes, isso é dando valor a sua cultura 
e praticando seu ritual, sempre estudar para se tornar conhecedor dos 
fatos que ocorrem, e assim saber se defender dos brancos que acham 
que índio não tem direito e ensinalas a não baixar a cabeça pra ninguém, 
aprender que os seus ATAVIS2 os indetificam como índio, e que não 
desistam nunca da luta. Pois, se estamos aqui hoje, é porque lá, a mui-
tos anos atrás, nossos antepassados lutaram, deram seu sangue, não se 
submeteram as ordens dos brancos. Enfim é essa RESISTÊNCIA que 
devemos praticar e ensinar para que nosso povo continue fortalecido de 
geração pra geração.”

2 Atavis são as vestimentas tradicionais do povo Tumbalalá. 
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Foto 6 – Cacique Miguel Marcolino

Foto: Miguel Marcolino Barbalho.





A trajetória de luta do Povo 
Atikum de Cotegipe/Oeste

A saída do território de origem

Fotos: Luciene Beatriz Atikum

Em 1985, por conflitos internos, algumas das nossas famílias 
Atikum tiveram que sair da aldeia mãe em Serra do Umã situada no 
município de Floresta/PE e, a partir daí, passaram um longo período 
perambulando em busca de um lugar definitivo tendo vivido um perío-
do junto dos parentes Truká de Cabrobó-PE. 

Em seguida, no ano de 1986, passaram a morar junto aos Pankaru 
de Serra do Ramalho, e, encontrando condições muito difíceis para so-
breviver naquela região, partiram para Brasília na esperança de adquirir 
uma área definitiva. Passaram ainda seis meses morando na FUNAI de 
Gurupí, e por fim, não obtendo solução por parte da FUNAI e diante 
das dificuldades enfrentadas a cada dia que se passava, resolveram cada 
um partir para destinos diferentes, indo famílias para São Paulo/SP e 
Ibotirama/BA.
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Fotos: Luciene Beatriz Atikum

Em Ibotirama a situação também era difícil, pois morávamos em 
uma ilha no Rio São Francisco onde todos os anos vinham às enchentes 
e levava tudo que o povo conseguia, os animais, as plantações, a casa e 
para não morrer afogados as famílias tinham que ir para a aldeia Tuxá 
em Ibotirama-BA. Ficavam acampados na casa de farinha na comuni-
dade e quando o rio secava e baixava as águas, as famílias retornavam a 
ilha e recomeçavam tudo de novo, plantações, criações de animais, cons-
trução de casas, pois na ilha grande vivíamos da agricultura familiar, da 
pesca e da caça de pequenos animais. Devido a essa situação, sentimos a 
necessidade de sair em busca de melhores condições.

A primeira conquista

Ao saber de um movimento dos sem-terras no município 
de Angical-BA, nos juntamos a eles e conseguimos  quatro lotes na 
reforma agrária com o total de 42 hectares cada um, na comunidade de 
Benfica Município de Cotegipe ou Angical. Nesse momento tivemos a 
esperança de viver melhor e adquirir a própria terra. Daí em diante, uma 
nova batalha começou em nossas vidas.
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Fotos: Luciene Beatriz Atikum

Durante esse período, enfrentamos muitos problemas: a falta de 
chuva, a terra de má qualidade que era muito arenosa e o difícil acesso 
à cidade mais próxima que estava a 42 km. Mesmo assim, apesar da 
distância, todas as famílias da comunidade tinham que ir a pé comprar 
medicamentos e alimentos. Sem nenhuma ajuda, passamos  fome e frio 
e moramos em barracos de lona ou taipa que quando chovia, muitas 
vezes, eram levados pelo vento.

Fotos: Luciene Beatriz Atikum

Atualmente, vivemos num pequeno povoado chamado Benfica no 
qual convivemos com não-indígenas e lutamos pelos nossos diretos e 
pela demarcação da nossa terra, pois de vez em quando há discordâncias 
por ambas as partes. Já obtemos alguns benefícios através da FUNAI, 
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um transporte que é usado em casos de doenças com dois motoristas à 
disposição da comunidade indígena, uma técnica de enfermagem e um 
agente de saúde, faltando apenas a demarcação da terra que está em pro-
cesso junto a FUNAI. Devido as dificuldades enfrentadas durante essas 
mudanças, a nossa cultura ficou um pouco esquecida, mas hoje estamos 
tentando resgatar aos poucos, hoje praticamos o ritual de Toré, fazemos 
artesanatos e pinturas corporais.

Fotos: Luciene Beatriz Atikum

Hoje, depois de muitos anos, somos 42 famílias, não temos difi-
culdades como antigamente, pois todos tem sua própria casa mesmo não 
sendo em terras indígenas. Vivemos da pesca e da agricultura, e, alguns 
são funcionários na própria escola indígena que fica localizada no mu-
nicípio de Cotegipe Bahia.

Fotos: Luciene Beatriz Atikum
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Nossas lideranças e a esperança de um futuro melhor

Quando saímos da nossa aldeia mãe o líder era Francisco Gregó-
rio que é o membro mais velho da família, mas hoje, por alguns motivos, 
o cacique é o filho dele Aldenir Francisco da Silva, temos também uma 
conselheira Adriana Valéria de Oliveira e uma suplente Luciene Beatriz. 
Essas lideranças ajudam a comunidade a resolver os problemas quando 
é necessário. 

A nossa convivência é muito tranquila, quando temos algo para re-
solver, sempre pedimos conselho ao restante do grupo e todos se respei-
tam. É a união que nos fortalece até hoje para enfrentar alguns problemas 
que surgem em nosso meio. Já passamos por alguns problemas, como a 
falta de transporte quando chegamos aqui e que hoje não é mais proble-
ma por que tem transporte coletivo e alguns tem carro próprio. O outro 
problema enfrentado também é a busca por alimentos e moradia, mas 
hoje essa situação já amenizou muito, pois todos possuem alguma renda.  

O maior problema enfrentado por nosso povo hoje em dia, é mo-
rar em terra que não é indígena devido as desavenças oriundas da con-
vivência com brancos. Por isso é que lutamos para que essas terras sejam 
demarcadas. Enfim, foram muitas batalhas e muitas lutas, mas fomos 
conseguindo vencer, dia após dia, durante anos e anos, e depois de mui-
tas batalhas, hoje somos vitoriosos pois mesmo longe de nosso território 
de origem continuamos existindo enquanto povo Atikum.
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Conheça um pouco mais...

A luta de Francisco Gregório

 Foi na comunidade
Atikum,

Que esse fato aconteceu
Um cacique arretado

Que pelos filhos sofreu.

Sua vida era dura
Trabalhava sem parar,

Pois os doze filhos
Tinha que sustentar.

Daí resolveu
Sair daquele lugar,

Ir em busca de uma nova terra
Para os seus filhos criar.

Foi aí que resolveu
Ir para o Benfica vim morar
E as margens do rio Grande

Passou a ser seu lar.

Assim ele lutou
E os obstáculos encarou,

E para sustentar seus filhos
Coragem não lhe faltou,
E foi no cabo da enxada
Que a vitória conquistou.
Hoje estão todos criados
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Homens do bem,
Reconhecem o seu lugar
Sem prejudicar ninguém,

Porque para os índios Atikum
O que vale é o caráter,

Lutar pela justiça
Sempre com lealdade.

Pois a honra não se busca
Se conquista

Por mais que seja difícil
Nunca desista.

Todos temos um valor
Somos todos iguais
Perante o Senhor

Francisco Gregório
É a prova disso,
Pois nessa vida

Nada se conquista
Sem sacrifício

A nossa batalha
Não para por aqui,

Temos muito que alcançar
Se Tupã permitir,

Temos muito a conquistar.

Érica Oliveira da Silva Santos (Atikum)





O Povo Kiriri Cantagalo: uma 
história de resistência e valorização 

de sua cultura e tradição

O povo indígena Kiriri Canta Galo, é um povo que está sempre lu-
tando e trabalhando em busca dos seus objetivos de vida.  O território kiri-
ri está localizado no norte do estado da Bahia no município de Banzaê em 
uma região de clima semiárido e a vegetação predominante é a caatinga. 
A população indígena é formada por 4.500 habitantes vivendo no ter-
ritório, segundo o censo do IBGE de 2010. Estão divididos nas Aldeias 
Lagoa Grande, Cajazeira, Pilões, Canta Galo, Belém, Segredo, Araçás, 
Alto da Boa Vista, Pitomba, Baixa da Cangalha e Baixa do Juá. São co-
munidade tradicionalmente ocupada pelos indígenas Kiriri Canta Galo.

A nação Kiriri traz no rosto o seu jeito de ser, uma característica 
forte, resultado de uma história de resistência, valorização de sua cultura 
e tradição. Os mesmos vêm sofrendo perseguições desde o final do sé-
culo XVII, com a chegada dos jesuítas que iniciaram a catequese com os 
índios, fazendo falsas promessas, mas o principal interesse desses eram 
fortalecer a catequese para facilitar a dominação dos indígenas, conquis-
tando a confiança para explorar suas terras.

Foram longos anos nas mãos dos exploradores que faziam uso de 
mão-de-obra dos indígenas no trabalho braçal como na construção de 
igrejas, transporte de madeiras e prestação de serviços nas grandes fa-
zendas da região, tendo ainda suas índias

abusadas sexualmente pelos patrões e perdendo suas terras em 
troca de objeto que não tinham nenhum valor significativo.

Por vários anos os índios sofreram calados, mas nunca desistiram 
de seus ideais. O tempo foi passando e os anciões foram transmitindo 
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o legado para as gerações mais novas e juntos se organizaram na busca 
do sonho que estava sendo roubado há muito tempo por pessoas que só 
tinham o interesse próprio com fins lucrativos, totalmente contrários 
aos princípios indígenas que enxergam a terra como uma mãe. É no ter-
ritório que o povo se fortalece e afirma-se na identidade étnica, cultural 
e pratica seus rituais, na mata, buscando forças espirituais. 

A partir da década de 1970, os Kiriri começaram a se organizar de 
maneira mais intensa em defesa de seus direitos, fazendo reuniões  de 
planejamento sobre as ações de reivindicações. O principal tema abor-
dado era a saída dos posseiros do território Kiriri e o reconhecimento do 
seu território. Essa luta foi incessante na busca de um dia ver o território 
Kiriri livre dos posseiros e ter uma Educação Escolar Indígena protago-
nizada pelos próprios índios Kiriri.

A comunidade Kiriri valoriza suas tradições e seu modo de vida 
e isso tem relação com o modo como os indígenas se relacionam com a 
natureza em seu território.  As ações de trabalho desenvolvidas na comu-
nidade, referente a agricultura familiar, criações de animais, apicultura e 
produção de artesanatos buscam contribuir para a renda familiar. Essas 
atividades acontecem sem prejudicar o meio ambiente sempre preser-
vando e adotando o uso sustentável. Por vários anos os índios sofreram 
calados, mas nunca desistiram de seus ideais. O tempo foi passando e 
os anciões foram transmitindo o legado para as gerações mais novas e 
juntos se organizaram na busca do sonho que estava sendo roubado há 
muito tempo por pessoas que só tinham o interesse próprio com fins lu-
crativos, totalmente contrários aos princípios indígenas que enxergam a 
Terra como uma mãe. É no território que o povo se fortalece e afirma-se 
na identidade étnica, cultural e pratica seus rituais, na mata, buscando 
forças espirituais.

A partir da década de 1970, os Kiriri começaram a se organizar 
de maneira mais intensa em defesa de seus direitos, fazendo reuniões de 
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planejamento sobre as ações de reivindicações. O principal tema abor-
dado era a saída dos posseiros do território Kiriri e o reconhecimento do 
seu território. Essa luta foi incessante na busca de um dia ver o território 
Kiriri livre dos posseiros e ter uma Educação Escolar Indígena protago-
nizada pelos próprios índios Kiriri.

A comunidade Kiriri valoriza suas tradições e seu modo de vida e 
isso está associado com o modo como os indígenas se relacionam com 
a natureza em seu território.  As ações de trabalho desenvolvidas na 
comunidade, referente a agricultura familiar, criações de animais, api-
cultura e produção de artesanatos buscam contribuir para a renda fami-
liar. Essas atividades acontecem sem prejudicar o meio ambiente sempre 
preservando e adotando o uso sustentável.

A conquista de direitos

O Povo Kiriri vem de uma luta milenar em prol de suas terras e 
dos direitos originários, como está escrito na constituição brasileira. É 
um povo que luta muito para conseguir seus direitos para o bem viver 
do povo, a partir de muito esforço de suas lideranças que sempre buscam 
melhorias para sua comunidade. Podemos destacar que essa melhora 
vem acontecendo a partir do desenvolvimento da educação escolar que 
foi assumida pelo povo Kiriri. 

Nossa educação é muito valorizada pela comunidade e os educa-
dores têm muito compromisso. As formações continuadas de professo-
res indígenas têm ressignificado qualitativamente as práticas pedagógi-
cas em sala de aula, fortalecendo os diversos conhecimentos tradicionais 
em uma grande troca de experiências em sala de aula.

O povo Kiriri Canta Galo vem preservando e praticando os cos-
tumes tradicionais como o nosso ritual. O Toré é um dos rituais de gran-
de importância na comunidade, acontece de 15 em 15 dias no centro do 
terreiro da aldeia Canta Galo. 
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A força dos trabalhos comunitários

Existem os trabalhos comunitários locais que são desenvolvidos 
somente com os grupos familiares que pertencem a determinada aldeia 
e o trabalho geral, que é praticado com todas as aldeias que pertencem 
a comunidade Kiriri Canta Galo, com a participação de crianças, jo-
vens, adultos e idosos que estiverem com forças para trabalhar nas roças 
comunitárias.  Os produtos produzidos nessas ações são para todos da 
comunidade. Para organizar essas ações, as decisões são feitas a partir 
de reuniões Geral e Local com a participação de nossas lideranças: pajé, 
cacique, conselheiros e ajudantes.

Espia!
Destacamos duas importantes lideranças para o nosso povo: 

O Pajé Adonias Higino de Andrade que é responsável por orientar, cuidar 
dos doentes, rezar e reunir em momentos sagrados para o povo.  Ele que é 

responsável pela tradição cultural junto com o povo; 
 O Cacique Agrício Paulo de Souza, ele tem o papel fundamental nas 

organizações do povo, ele que representa o povo em diversas situações.  
Lidera para o caminho do respeito e dignidade, pois nos trabalhos 

comunitários este tem o poder de representar o seu povo fora da 
comunidade, defendendo e orientando-os a enfrentar as ameaças que 

venham prejudicar sua comunidade.  

Há os conselheiros Jovânio Souza dos Santos, Jose Roselio Calazans 

e Sueli Santos de Jesus são responsáveis pelas aldeias. Suas funções 

como líderes comunitário é orientar as famílias, ajudando a solucionar 

os problemas familiares ou uma desordem que possa vir acontecer 

na comunidade. Eles sempre estão à frente das organizações junto as 

atividades comunitárias e religiosas, representando a comunidade diante 

de quaisquer circunstâncias. 
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Retomada do Território Kiriri

Há muito tempo nossos líderes e seu povo tomaram uma decisão 
de retomar o nosso território. A luta foi grande e compõe uma página 
muito feliz de nossa história, mas também representou muito sofri-
mento. Uma das principais lutas dos povos indígenas foi a resistência, 
porque sempre foram perseguidos, maltratados e explorados pelos fa-
zendeiros, mas os Kiriri permaneceram em seu território.  Os índios 
que ali estavam eram donos originários, porque nasceram e cresceram 
nessas terras como herdeiros ancestrais.

A perseguição dos fazendeiros era tanta que muitos chantageavam 
os indígenas tentando comprar suas terras, mas os indígenas sempre re-
sistiram e não as vendiam. Alguns pela oferta de um valor muito baixo 
e outros indígenas resistiram a venda por terem consciência que era dali 
que cada família tirava seu sustento, comercializava os seus produtos, 
construía suas moradias e cuidava de pequenas criações de animais. Isso 
incomodava os não-índios porque tinham concorrência comercial em 
muitos locais da região.

Antes dos anos de 1970 os kiriri já tinham seus representantes 
em cada quarteirão (pequeno espaço de terra onde os indígenas eram 
proprietários e viviam, hoje denominados aldeias). Antes o capitão era 
como chamavam as lideranças da comunidade, hoje o capitão passou 
a ser o conselheiro da aldeia.  Então esse Capitão era responsável para 
orientar os demais índios da aldeia, quando era preciso reunir todos os 
índios dos quarteirões, os capitães avisavam ao seu povo e todos se reu-
niam para discutir suas questões e se resolviam.
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Espia!
Em 1972 o Capitão de Lagoa Grande Jozías Moreira se achou muito 

cansado pela idade para liderar seu povo. Reuniu todos os índios e escolheu 
um índio e o cargo de Capitão passou para esse índio que foi Lázaro 

Gonzaga de Souza, onde ele passou a ser cacique geral do povo Kiriri e 
assim ele escolheu outros índios nas aldeias para ser conselheiros para 

facilitar a organização desse povo.

Antes os indígenas moravam em cinco aldeias: Lagoa Grande, 
Sação, Cacimba Seca, Baixa da Cangalha e Canta Galo. Assim o Caci-
que Lázaro organizou para liderar o povo Kiriri e desde então o cacique 
junto aos conselheiros e todos os índios lutaram pela demarcação do 
território, a retirada dos posseiros e a conquista da chegada da escola 
dentro do território com professores do próprio povo Kiriri.

O Cacique Lázaro junto aos conselheiros José Pedro Batista de 
Lagoa Grande, Emiliano  de Sacão, senhor Daniel de Cacimba Seca, o 
senhor Avelino de Baixa da Cangalha e o senhor Florentino de Canta 
Galo, se reuniram, nos últimos anos de 1970, para tratar do assunto da 
demarcação de  território, pois já tinham marcos onde determinava os 
limites da terra indígena Kiriri. 

Os Kiriri se organizaram para fazer o variante (limite das terras in-
dígenas) para demarcar nosso território. O início das nossas lutas, acon-
teceu quando começamos a limpeza dos marcos que se inicia na Pedra 
Inscrevida passando no marco do Pau Ferro.  Quando estava próximo do 
marco do Suspiro, os indígenas foram surpreendidos com a emboscada 
feita por um fazendeiro posseiro de uma fazenda dentro do território.

Buscando evitar um grande conflito naquele momento o cacique 
se reuniu com os indígenas e pediu que todos voltassem para suas al-
deias, pois ele iria com as demais lideranças procurar os seus direitos em 
Brasília já que o fazendeiro disse que só aceitaria sair da terra se fosse 
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determinado pela justiça.  Assim, as lideranças foram para Brasília e rei-
vindicaram a demarcação das nossas terras e voltaram com uma equipe 
da FUNAI que veio fazer a delimitação do território para demarcação.

Com os anos, o conflito só aumentava devido ao processo de in-
denização dos posseiros que desencadeou mais uma briga com a justiça. 
O cacique lutou pelos índios buscando a demarcação do território e 
pela saída definitiva dos ocupantes de nossas terras. Mesmo com o pre-
conceito e as perseguições, os índios sempre procuraram estar firmes e 
determinados a seguir com a luta.

A conquista pela Escola Indígena

Após a conquista da demarcação e a indenização dos poceiros, os 
indígenas encamparam outra luta, a de ter uma escola na aldeia, pois a 
maioria dos kiriri eram analfabetos, e os que iam estudar fora em outras 
cidades, muitas vezes foram discriminados. Os kiriri não eram bem vistos 
pela sociedade não indígena, mas, assim mesmo alguns conseguiram es-
tudar e até concluir o magistério e outros concluir o ensino médio normal.

A luta pela escola já vinha sendo discutida pelas lideranças há um 
bom tempo porque existia educação escolar em algumas aldeias, mas era 
só para as séries iniciais do ensino fundamental. Os que podiam estu-
dar deveriam ir para a cidade da região, pois na escola da comunidade 
só oferecia até a 4ª serie. Por esse motivo, alguns estudantes indígenas 
desistiam em continuar seus estudos fora da comunidade por questão de 
sofrer muita discriminação e outros por seus pais não terem condições 
financeiras para mantê-los. Muitas famílias não tinham condições de 
comprar material escolar para seus filhos. As famílias possuíam peque-
nas propriedades para dali retirar seu sustento familiar. 

Os indígenas que sabiam ler eram chamados pela comunidade 
para ensinar as crianças e também os adultos para serem alfabetizados. 
Os que moravam próximo aos povoados voltaram a estudar e chegaram 
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a concluir o Ensino Fundamental Anos Finais. Porém o preconceito 
sempre perseguia os indígenas Kiriri, isso acontecia devido à retomada 
da fazenda e povoado que ficavam dentro do território indígena. Em 
1990 a professora Maria do Socorro Apako, índia Tuxá de Rodelas veio 
trabalhar na comunidade Kiriri Canta Galo, contribuindo de maneira 
significativa elevando a qualidade da educação ofertada na comunidade 
e garantindo assim, uma educação escolar para o povo Kiriri com me-
lhores perspectivas de crescimento. 

A professora iniciou a organização da documentação da escola 
e enviou essas reivindicações aos órgãos públicos juntamente com as 
lideranças Manoel Calazans de Macedo, Cacique Adonias Higino de 
Andrade, o Pajé Florentino Domingos de Andrade, o Conselheiro Da-
niel Patrício e o Conselheiro Daniel Silveira. Dessa forma, foi criada 
a Escola Municipal Marechal Rondom dentro de nossa comunidade. 
Essas lideranças sempre estavam presentes enfrentando as dificuldades, 
quebrando barreiras e preconceitos.

Os indígenas foram estudar em povoados vizinhos para concluir 
seus estudos na década de 1990 e ao se  formar foram sendo contrata-
dos pelo município como professores das séries iniciais. Em 2009 foi 
implantada a educação do Ensino Fundamental Anos Finais na Aldeia 
Araçá e muitos professores que trabalhavam nas séries iniciais foram 
remanejados para esta nova modalidade. As escolas da nossa comuni-
dade eram municipais. Os alunos da 8ª série junto com a comunidade e 
lideranças lutaram pela implantação do Ensino Médio porque os jovens 
não queriam sair de suas comunidades e concluir seus estudos em es-
cola de não índio. Com esse movimento das lideranças e comunidade, 
os indígenas conseguiram implantar na escola a modalidade do Ensino 
Médio na comunidade Kiriri. 

No ano de 2010 foi anexado uma turma de 44 estudantes indíge-
nas na aldeia Araçá  no Núcleo Escolar Municipal Marechal Rondom 
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para estudar o 1º ano do ensino médio, como anexo do Colégio Esta-
dual Flaviano Dantas do Nascimento que fica localizado no centro da 
cidade de Banzaê, na responsabilidade de dois professores através do 
concurso REDA: professora Edenice de Jesus da Hora e Professor Lae-
cio de Andrade. Junto com outros membros da comunidade e professo-
res da Escola Marechal Rondon, lutaram e ajudaram a manter o sonho 
da implantação do ensino médio dentro território. Em 20 de Maio de 
2011, foi uma grande vitória para o povo Kiriri Canta Galo quando 
foi estadualizada a nossa escola, Colégio Estadual Indígena Florentino 
Domingos de Andrade que só veio somar mais o nosso conhecimento 
de luta e resistência para o povo.

Em 2012 foi um marco temporal importante para o contexto his-
tórico educacional do nosso povo com a conclusão da primeira turma 
do ensino médio dentro do território Kiriri. A partir de muita luta esse 
sonho foi realizado. O sentimento de alegria tomou conta de todos em 
ver que mais uma conquista foi concretizada. A emoção tomou conta da 
comunidade, o orgulho do pajé Adonias na sua fala emocionada descre-
ve esse momento:

“Aqui está sendo realizado, mas um sonho nosso, ver um ín-
dio formando outros índios. Quando nós planta uma semente, 
temos que sempre regar, com amor, dedicação, compromisso 
e muito sacrifício. Hoje estamos colhendo mais uns frutos da 
nossa longa jornada meus filhos, sigam em frente levando a 
sabedoria de seu povo onde vocês forem. Muito Obrigado!”. 
(Pajé Adonias Kiriri, 2012).

Para educação indígena do Povo Kiriri essa foi a melhor for-
ma de demonstrar o quanto somos capazes de ser felizes lutando por 
novas realizações para o bem coletivo. De forma alguma, nossa luta 
pode parar por aqui. No decorrer dos anos muitas ações de lutas foram 
travadas e importantes lideranças tombaram buscando melhorias para 
nossa comunidade.
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Representantes indígenas no Poder Legislativo

Uma das grandes lutas que não podemos deixar de evidenciar foi 
termos um representante indígena no poder legislativo do município 
Banzaê. Os indígenas Marlinda de Jesus de Andrade, Manoel Cristo-
vam Batista, Laecio de Andrade, Agrício Paulo de Souza, Jose Raimun-
do de Souza, lançaram suas candidaturas para concorrer ao cargo de 
vereador do município de Banzaê. Durante os anos de luta na tentativa 
de ganhar as eleições, um indígena conseguiu se eleger e foi o primeiro 
a assumir um cargo tão importante para nosso povo que foi o cargo de 
vereador ocupado pelo Cacique Agrício nas eleições de 2016. 

Foi uma grande conquista para o Povo Kiriri ter um indígena nos 
representando diante do poder público municipal. Diante de muito so-
frimento, nossa luta não para, o povo kiriri resiste a esse mundo globa-
lizado onde estamos sempre preparados para lutar em qualquer situação 
e instância de poder.

Fotos 1 e 2 – Cacique Agrício Paulo de Souza; Pajé Adonias Higino de 
Andrade.
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Foto 3 – Conselheiro das Aldeias Baixa do Juá e Baixa da Cangalha Jose 
Rozelio Macedo (Delo)

Foto 4 – Conselheiro das Aldeias 
Lagoa Grande, Cajazeira e Segredo 
- Jovânio Souza dos Santos

Foto 5 – Conselheira das aldeias 
Canta Galo, Belém, Araçás, Pitomba 
e Alto da Boa Vista – Sueli de Jesus
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Conheça um pouco mais...

O Variante

Nessa época eu tinha meus 14 anos. Meus pais participaram ati-
vamente desse processo de luta por nosso território. Os indígenas reu-
niram todos os membros da comunidade e foram começar o variante 
da “Pedra Iscrevida” que é um dos marcos da demarcação do Território. 

Nesse dia era uma segunda-feira, o povo trabalhou toda a manhã 
e quando caiu a tarde foram todos para suas casas, voltando a dar con-
tinuidade ao trabalho na segunda-feira seguinte. Na semana seguinte 
continuaram o trabalho, quando foi a tarde chegaram nas propriedades 
dos fazendeiros João e José (nomes fantasia). Lá estavam todos os fa-
zendeiros da região reunidos para não deixarem os índios fazer o va-
riante. Segundo o relato do meu pai se os indígenas não atendessem e 
parassem de fazer o trabalho poderia haver conflito. 

Meu pai contava que assim que os indígenas chegaram na cerca 
da fazenda, João perguntou quem era a pessoa que comandava aquela 
variante. Os indígenas disseram que era o cacique Lázaro. Então, ele 
pediu que o chamassem para conversar. Como o cacique tinha ficado 
pra trás, um dos indígenas voltou para chamá-lo que o fazendeiro queria 
conversar com ele. 

Quando o cacique chegou lá, o fazendeiro pediu que parassem 
com aquele serviço porque não aceitavam os indígenas darem continui-
dade aquela ação, só aceitaria com a autorização da justiça. O cacique 
acertou o pedido do fazendeiro e falou: “meus índios vamos parar, pois 
já está embargado. Nós não vamos trabalhar mais por enquanto, mas 
vamos ganhar esta questão.”

No outro dia o cacique viajou para Brasília em busca dos enge-
nheiros para fazer a demarcação da Terra Indígena kiriri. Ele ficou em 
Brasília e só voltou com uma equipe coordenada por Andrade e um 
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engenheiro Valdemar. O senhor Andrade fez o acompanhamento dessa 
equipe que vieram fazer as medições das terras. Quando o engenhei-
ro e sua equipe fizeram as medições passaram bem longe da variante 
que os indígenas estavam fazendo. Os fazendeiros ficaram arrependidos 
porque se eles tivessem conversado amigavelmente talvez pudessem ter 
ocorrido de outra maneira a demarcação.  

Os mais velhos contavam que os fazendeiros ficaram revoltados 
com eles mesmos, pois o território indígena ficou com mais espaço e 
se eles soubessem que isso iria acontecer teriam deixado os índios fazer 
essas demarcações do território sem a presença da justiça. Então foram 
se queixar para o cacique Lázaro que respondeu sabiamente: “Eu não 
tenho culpa. Vocês vão se queixar com o seu João, pois foi ele quem em-
bargou os índios a fazer a demarcação. A luta foi grande, mas os índios 
venceram as barreiras que os impediam de reconquistar suas terras”. 

Depoimento da Professora Ivanilde de Jesus Kiriri Canta Galo.





Povo Tuxá de Ibotirama/Bahia: 
Uma trajetória de luta e resistência.

Tomando como base a nossa frase de auto-identificação, “Somos 
povo Tuxá, nação Proká cabloco de arco e flecha e maracá” é inegável 
que nossa origem está ligada a nação Proká. Assim, nos primórdios de 
período colonial, segundo referências históricas, da cachoeira de Paulo 
Afonso até a altura da ilha de Sorobabé habitavam o povo Pankararu 
antecessor dos atuais Pankararu, Pankararé, Kantaruré e Jeripankó; de 
Sorobabé até a ilha de Assunção viviam os Proká que são antecessores 
do povo Tuxá e Turká ou Truká; e da grande ilha da Assunção até o 
porto da Boa Vista predominavam os Kariris do submúltiplo linguístico 
conhecido como Dzubukuá. No século XVII, todo curso do médio e 
submédio São Francisco era descrito como “Sertão de Rodelas”. 

Sempre fomos um povo guerreiro, e vale apena ressaltar que 
nessa época, os índios desciam até o litoral pernambucano, inclusive 
chegaram a combater os holandeses sobre o comando do admirável 
capitão Francisco Rodelas. Na guerra de Canudos outro indígena de 
nome de Manuel Quadrado reconhecido com “caboclo de Rodelas” 
foi considerado o mais importante curador do arraial conselheris-
ta. Sem falar na façanha, no ato heróico de bravura do capitão João 
Gomes Apako Kamarum, avô do atual pajé Armando Apako que na 
companhia de um grupo de Tuxá, foram ao Rio de Janeiro, em 1945, 
onde conversaram com o Marechal Rondon e conseguiram, além da 
implementação de um posto de Serviço de Proteção aos Índios-SPI 
em Rodelas, retomaram a ilha da Viúva garantindo a ascensão social e 
econômica do Povo Tuxá.
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Foto 1 – Velha rodelas

Foto: José Luís Cruz Tuxá

Na antiga Rodelas, vivíamos unidos e muito felizes, a base de so-
brevivência era a pesca e a agricultura. Tínhamos uma grande quantida-
de de terras, mas devido à ingenuidade perdemos grande parte, ficando 
apenas com 5% do território que correspondia à ilha da viúva, a qual 
era considerada um paraíso, pois tirávamos todo o sustento e cativamos 
grande sentimento de amor e gratidão. 

A partir da proposta da construção da barragem em 1970 pela 
CHESF (Companhia Hidroelétrica do São Francisco), iniciou o pro-
cesso de divisão do povo Tuxá. Um grupo de 03 famílias, preocupados 
com a possível perda das terras, foram para a FUNAI em Brasília e fica-
ram assentados na ilha de Bananal-Tocantins com o objetivo de ensinar 
os índios Carajás às técnicas da agricultura. Mais tarde retornaram a 
aldeia de origem.
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Nos anos 1980, com a conclusão da barragem de Itaparica, os 
Tuxá foram a procura de terras, pois no território não tinha terra para 
todas as famílias. Assim, dividiram-se em três grupos, 96 famílias lide-
radas pelo Cacique Manoel Novais da Silva foram para Ibotirama-BA, 
15 famílias para Inajá-PE e as outras famílias decidiram permanecer 
aguardando a construção da nova Rodelas. 

Figura 1 – Croqui da área indígena Ibotirama 

Fotos: José Luís Cruz Tuxá

No ano 1986, deu inicio ao processo de transferência do povo Tuxá 
para Ibotirama. A CHESF comprou uma fazenda que era denominada 
de “Fazenda Outeiros e Morrinhos” com 2.019 hectares para assentar as 
famílias. Chegaram em 13 de abril de 1986 e, enquanto construíam as 
casas na nova aldeia, as 40 famílias foram instaladas em casas de taipas 
deixadas pelos antigos moradores, os trabalhadores da fazenda.  Esse 
local mais tarde foi denominado de “As casinhas”. As casinhas, já terri-
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tório tuxá, era mata bruta fechada, não tinha água encanada nem energia 
elétrica e as casas ficavam umas afastadas das outras. A vida nas casi-
nhas acontecia da seguinte forma: Durante o dia seguiam as atividades 
laborais normais, as mulheres cuidavam dos afazeres da casa (cuidava 
dos filhos, arrumava e cozinhava);  os homens iam pescar ou caçar, pois 
na época existia uma grande fartura de peixes e caças, tais como: cama-
leão, veado, caititu, tatu, capivara, preá, cutia, codorna, juriti, rebançã, asa 
branca, etc. À noite, como era de costume as famílias se reunião na fren-
te das casas dos vizinhos mais próximos, ascendiam as fogueiras e fica-
vam alí até a hora de dormir contando histórias, causos  ou relembrando 
momentos da antiga aldeia de Rodelas. Todos os sábados se alegravam 
dançando o toré, bebendo jurema, assando peixe e fumando o cachimbo.

Foto 2 – Casinhas Ibotirama

Foto: José Luis Cruz Tuxá

Construíram amizade com o gerente da fazenda vizinha, Wilson 
de Oliveira Leite, o qual em troca do arrendamento do território para 
criação do gado,  doava todos os dias leite para as famílias. O primeiro 
dia do índio nas casinhas, dia 19 de Abril, a FUNAI matou um boi para 
os Tuxá e o dia do índio foi comemorado assando e comendo carne, e 
dançando o toré até amanhecer o dia.
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Foto 3 – Casinhas Ibotirama

Fotos: José Luís Cruz Tuxá

A primeira professora indígena contratada da CHESF foi Ma-
ria Verônica Cruz da Silva onde lecionava na própria casa com turmas 
mulisseriadas de 1ª a 4ª série. Tempo depois, após reunião com o Pre-
feito Municipal de Ibotirama, Roberval Alves de Souza, foi construído 
um galpão aproveitando o lado da casa, o qual seria o anexo da Escola 
Municipal Lomanto Junior. O anexo da escola, agora com mais uma 
professora Maria da Conceição Fonseca de Souza e uma merendeira 
Francinete Padilha contratadas pela prefeitura. Funcionava de manhã 
com a professora do município e a tarde com a professora da CHESF.  
Com a gravidez de Maria Verônica, a professora Maria da Conceição 
Fonseca de Souza assumiu todas as turmas e permaneceu lecionando 
até a construção da nova escola, em 1988, na nova aldeia, que na época, 
tinha duas salas de aula, uma cozinha um corredor e um banheiro. Pas-
saram a lecionar também as professoras Maria Dedi Freire dos Santos 
e Edileuza Barros de Oliveira, contratadas pela FUNAI. Tínhamos 
também contratado pela FUNAI o técnico de enfermagem o indígena 
João Batista da Cruz que depois foi substituído pela técnica de enferma-
gem, Anita Campos da Silva, a qual dava assistência às famílias fazen-
do os procedimentos básicos, tais como: curativos, aferição da pressão 
arterial e temperatura e, em alguns casos, fazia o uso da medicação ou 
encaminhava para a clínica da cidade.
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Foto 4 – Casinhas Ibotirama

Fotos: José Luís Cruz Tuxá

Com a construção Aldeia Tuxá de Ibotirama em 1988, com uma 
escola, posto da FUNAI, casa dos trabalhos (casinha), casa de farinha, 
e igreja católica a CHESF deu por fim o processo de transferência dos 
indígenas e a chegada das últimas famílias, um processo bastante trau-
mático, pois famílias tiveram que se separar, sobretudo irmãos. De modo 
que 5 famílias não conseguiram se adaptar ao novo território e voltaram 
para Rodelas.

Foto 5 – Nova aldeia tuxá-Ibotirama

Fotos: José Luís Cruz Tuxá
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O primeiro chefe de posto foi o senhor Eronildo Cavalcante que 
resolvia problemas de documentação das famílias, distribuía ferramen-
tas de uso agrícola e zelava pela boa convivência entre os indígenas e dos 
indígenas com os não-indígenas. 

Em 1990, começou os movimentos das lideranças para reivindicar 
os diretos e as promessas feitas pela CHESF, indo a Brasília e ocupando 
prédios da empresa em Recife-PE e Salvador-BA. Entre os direitos, 
o projeto de irrigação que era o sonho do povo tuxá, o pomar e vários 
benefícios que ate hoje nunca foram alcançados. Foram varias reuniões 
com a CHESF, mais nada adiantou. Em 2007, desacreditados na rea-
lização do projeto, as lideranças Tuxá de Ibotirama e Rodelas optaram 
por serem indenizados.

O povo tuxá passou a cultivar seus alimentos de chuva e do peque-
no projeto a beira rio, tinha uma ajuda que vinha da CHESF chamada 
de VMT (Verba de Manutenção Temporária), que para os indígenas era 
chamada de “pata”. Mas as dificuldades enfrentadas eram muitas, uma 
delas era a falta de água. No inicio, a falta d’agua e a distância que ela 
ficava era muito grande.  Para sobreviver, as famílias tinham direito ape-
nas a 1 tambor de água por dia, cerca de 200 litros. Essa água era trazida 
de caminhão pipa dia sim e dia não.

Foto 6 – Projeto beira-rio Ibotirama

Fotos: José Luís Cruz Tuxá
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Foto 7 – Projeto beira-rio Ibotirama

Fotos: José Luís Cruz Tuxá

A falta de perspectiva era grande entre os indígenas.  O incentivo 
e acompanhamento que eram dados pela CHESF nos anos 90 para a 
produção agrícola foi suspenso, e sem investimento os índios Tuxá não 
conseguiam obter lucro considerável nas roças, e aqueles que se arrisca-
vam, na maioria das vezes tomavam prejuízos, tanto pelo gasto excessivo 
em defensivos e adubos a qual as terras ficaram condicionadas, como 
pela queda do preço dos produtos quando iam vender, por conta da lei 
da oferta e procura.  Além disso, a inflação sobre o preço dos produtos 
de primeira necessidade e a falta de reajuste da VMT levaram muitos 
indígenas ao endividamento no comércio local de Ibotirama. 

 O alcoolismo aumentou bastante e muitos morreram esperando 
as promessas se concretizarem. E para impactar ainda mais a vida do 
povo Tuxá, no ano de 2006 houve mais uma decisão do povo Tuxá, 33 
famílias foram morar em Banzaê-BA e 25 famílias foram para Muquém 
de São Francisco-BA.
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Foto 8 – Casinhas Ibotirama

Fotos: José Luís Cruz Tuxá

As lutas até hoje continua, pois é uma característica do povo Tuxá. 
Atualmente nossa batalha é pela preservação do nosso território, o com-
bate ao desmatamento, a caça predatória que têm destruído a fauna e 
a flora antes tão ricas. Temos ainda, as lutas diárias para manter viva a 
cultura do nosso povo que apesar de todos os obstáculos enfrentados 
continuamos resistindo bravamente e preservando a nossa identidade 
indígena e as nossas tradições com os torés de 15 em 15 dias nos sábados 
e os trabalhos realizados na mata.  Sem apoio da FUNAI e da CHESF, 
buscamos alternativas de subsistência, agora através de projetos median-
te as associações de moradores.
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Foto 9 – da aldeia tuxá-Ibotirama

 
Fotos: José Luís Cruz Tuxá

A escola, agora composta por professores indígenas e dispondo 
desde a educação infantil ao ensino médio, desempenha função essen-
cial no que tange a resistência do nosso povo, pois vem atuando forte-
mente no sentido de fortalecimento da cultura tradicional.

Foto 10 – Aldeia Tuxá-Ibotirama

Fotos: José Luís Cruz Tuxá

Deste modo, a escola vem buscando proporcionar uma educação 
específica, intercultural, comunitária e de qualidade, na perspectiva de 
aliar os saberes ancestrais do nosso povo aos conhecimentos científicos, 
promovendo encontros dos nossos estudantes com nossos anciões, o que 
vem despertando grande sentimento de pertencimento étnico. Atual-
mente, muitos jovens que só tinham o desejo de se formar (concluir 
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o ensino médio), estão compartilhando o mesmo sentimento de fazer 
uma faculdade, seja nas cidades de Feira de Santana, Salvador, Barreiras 
ou mesmo no estado de Tocantins onde já estudam outros indígenas 
Tuxá, e, o que é mais louvável, estão nutrindo a vontade de voltar para a 
aldeia e ajudar nas lutas do nosso povo. 

Referências  
Programa Gestão Territorial Tuxá 1996

Conheça um pouco mais...

Nossa História

Vou contar uma história
E preste bem atenção
A história dos Tuxá

Vai causar admiração.

Como auto identificado
Nação Proká de maracá
Caboclo de arco e flecha

É a identificação dos Tuxá.
Índios nordestinos sofridos

És a força de uma nação
É raça forte e gentil

Raça resistente desse torrão.

As margens do São Francisco
Rio que não para de correr

Aldeia há mais de um século
Continuamos a viver.
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O lago de Itaparica
Sem nem uma emoção

Nos tirou de nossas terras
Foi a maior humilhação.

Para o progresso da nação
A CHESF idealizou

Essa obra de progresso
Logo se concretizou.

Desde a década de 80
O Tuxá aflito ficou

Com o trauma da mudança
Que a CHESF ordenou.

O tempo aflui
Os índios que alí viveu
Mostrando sua bravura
Na terra que Deus deu.

Aí veio a separação
De um povo sem destino
Dividindo em três partes

Foi assim a sua sina

Rodelas, Ibotirama e Inajá
Foi assim que ficou

A separação dos Tuxá.

Adeus terra tão querida!
Diz meus avós

Terra dos meus antepassados
Terra do meu grande amor.
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As lembranças sempre irão estar
Na memória dos Tuxá

A ilha da viúva
Paraíso dos Proká.

Ao chegar em Ibotirama
O sofrimento aumentou

Viver numa terra tão estranha
Foi o que herdou meus avôs.

Mas como Ibotirama
É terra de gente acolhedora

Foi em 86
Que a nova aldeia fundou.

Como Tupã é nosso pai
E Este nos amparou
Protegendo o povo

Da minha aldeia Tuxá.

Adeus Rodelas querida
Onde meu avôs nasceram
E oriundos daquela aldeia

São os que aqui estão.

Os Tuxá tem história
Que vocês precisam escutar

Em outra oportunidade
Voltarei a contar.





CAPITULO 3

Terra,Território e Meio Ambiente 
Território Kaimbé: O Rio da Ilha e 

a consciência ambiental

Aspectos Ambientais 

Há registros documentais que o povo Kaimbé habitava uma área en-
tre os rios Itapicuru e Vaza-Barris desde antes dos europeus em terras bra-
sileiras.  O contato entre os Kaimbé e os não-indígenas ocorreu no século 
XVII por ocasião da expansão territorial, promovida pela Casa da Torre e 
não teria sido pacífica. Perseguidos, os nossos antepassados encontraram 
proteção entre os jesuítas que deram origem a 1ª Missão do semiárido brasi-
leiro, a Missão da Santíssima Trindade de Massacará que reuniu indígenas 
de diversas etnias, que perambulavam pela região, principalmente a Kiriri. 

Fomos vítimas de usurpação de nossas melhores terras pelos fazen-
deiros regionais, que também nos exploravam como mão de obra semies-
crava por um longo período. No final do século XIX, o governo provincial 
objetivando liberar as terras que nos pertenciam a exploração dos grandes 
fazendeiros extinguiram a missão dos índios de Massacará.
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A luta pelo território

Foto 1 – Aldeia Massacará

Foto: Ana Paula Dantas dos Santos

A luta do nosso povo para defender e garantir a posse de territó-
rio originário já dura mais de cinco séculos, mas é certamente uma luta 
justa e abençoada, porque tem a finalidade de assegurar uma vida digna 
e plena para os verdadeiros donos desta terra.

Em 1888, o aldeamento de Massacará foi oficialmente extinto 
pelo Governador da província da Bahia.  Desde então, nós Kaimbé, vi-
víamos dispersos e semi-integrados às populações não-indígenas até o 
final do século XX. Convivemos por muito tempo com os não-índios, 
tendo como obrigação a subordinação dos posseiros e fazendeiros, per-
dendo o direito de opinar e sendo obrigados a residir em terras, inapro-
priadas, uma vez que as melhores terras estavam nas mãos dos coronéis. 
As lutas pela demarcação de nosso território retomaram na década de 
1980, quando houve uma mobilização de lideranças indígenas Kaim-
bé e Kiriri em torno da demarcação das terras que antes pertenciam 
a fazenda Mirandela. Houve ocupações violentas e enfim o Governo 
Federal regularizou a situação fundiária dos dois povos. Em 1982, houve 
a delimitação da área pela FUNAI, porém só em 1985 é que ocorreu o 
levantamento fundiário.

Em 14 de janeiro de 1986 os Kaimbé foram terrivelmente expul-
sos do um local denominado Ilha, conhecida como o coração da aldeia, 
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berço da nossa cultura, um espaço que nos permitia uma relação direta 
com a natureza. Após alguns anos de muita luta e resistência, deu-se an-
damento ao processo de retomada de nossas terras por alguns represen-
tantes da comunidade. Sendo que no ano de 1992 as terras foram ho-
mologadas, mas, apenas em 1999, iniciou-se o processo de “desintrusão” 
de todo território. Foi um período muito difícil para o nosso povo mar-
cado por muitos conflitos interétnicos já que muitos posseiros não que-
riam entregar as nossas terras, mesmo sendo indenizados pela FUNAI.

Sofremos muito preconceito e discriminação por parte dos não-
indígenas, principalmente os líderes de nossa comunidade, que foram 
vítimas de várias retaliações e ameaças. Apesar de todas as dificuldades 
enfrentadas, enfim o processo de desintrusão foi concluído em 2002. 
Hoje em 2018 os índios Kaimbé possuem uma extensão territorial de 
8.020 hectares, porém ainda esperam do Governo Federal o restante da 
demarcação de suas terras referente a 3.980 hectares. Grande parte do 
povo sobrevive do cultivo de mandioca, feijão, milho, hortaliças, etc. e 
também da criação de galinhas, ovinos, caprinos e suínos.  

A importância do território para o povo Kaimbé

O território Kaimbé está situado ao norte do Nordeste da Bahia, 
no município de Euclides da Cunha, na microrregião do Semiárido II 
do estado, a 314 km da capital baiana, Salvador. Tem como ponto tu-
rístico a religiosa Igreja da Santíssima Trindade (igreja construída pelos 
jesuítas entre 1614 a 1639). O território Kaimbé contém oito núcleos de 
povoamento; Icó, Várzea, Saco das Covas, Outra Banda, Baixada Ove-
lha, Lagoa Seca, Ilha e Massacará.
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Figura 1 – Mapa Etnográfico da Aldeia Massacará

Fonte: Acervo do povo Kaimbé

As palavras terra e território possuem uma simbologia bem maior 
para os índios Kaimbé do que um simples dicionário pode definir. A ter-
ra é um bem coletivo, destinada a produzir a satisfação das necessidades 
de todos os membros do nosso povo. Todos têm o direito de utilizar os 
recursos do meio ambiente.

O Território, preservado pela comunidade indígena, mantém a 
natureza em harmonia, além de manter equilíbrio do clima, fauna e a 
flora, e todos os membros da aldeia em equilíbrio espiritual. O território 
da aldeia é considerado “sagrado”, pois é nele que são preservados segre-
dos e crenças de nossos antepassados.  

 Segundo Borges (2012) a terra é para o índio seu chão cultural, 
habitada por suas tradições, referência básica de seus valores vitais, cheia 
de mitos, campo de sua história. 

“Sou filho de raízes, de uma grande árvore muito bela e rara, que 
nessa terra vivia em harmonia com a natureza. Destruíram várias 
árvores usaram como fonte de riqueza, em benefício próprio, até 
o ponto dessa  não suportar crescer livremente em suas terras, sou 
semente que consegui viver em minha aldeia, por algumas raízes 
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que ainda permanecem em seu lugar com muita resistência. Esta 
árvore ainda vai crescer muito e assim notarão que eu aqui estou 
presente pra dar bons frutos. Eu sou índio da Tribo Kaimbé de 
uma “Árvore” Chamada  MASSACARÁ.” 

Guilherme Gonçalves Dos Santos

Para nós indígenas, a terra, o território não significa apenas um 
espaço físico, é uma referência à ancestralidade devido aos lugares sa-
grados, crenças costumes e tradições. Ela é fonte de resistência, da nossa 
forma de ser e estar no mundo com costumes e cultura próprios.

A reconquista desse espaço assegurado pela lei, significa proteger 
seu povo, suas tradições, suas memórias, cuidando dos recursos naturais 
existentes no âmbito territorial e ao mesmo tempo afirmando a autono-
mia do nosso povo para sua autosustentação.

A educação como espaço de reafirmação da identidade e consciência 
ambiental

A Educação Escolar na comunidade Kaimbé foi iniciada por volta 
da década de 50 com professores vindo do estado de Pernambuco e o 
ensino era realizado na Igreja e também no posto da FUNAI. Poste-
riormente, em junho de 1981, a Professora  Genisse  Cruz  Tuxá de 
Rodelas, que era professora do quadro da FUNAI,  veio trabalhar em 
nossa comunidade e suas aulas eram ministradas no prédio escolar na 
fazenda Icó que pertencia a este órgão federal, dando início ao processo 
de fortalecimento da cultura Kaimbé, já que, após séculos de usurpação 
de nosso território, de assimilação da cultura dos não indígenas, fomos 
obrigados a esquecer  nossos  costumes e  como consequência disso esse 
sentimento de pertencimento étnico e cultural ficou adormecido.

Em 9 de dezembro de 1968 foi inaugurado o prédio escolar mu-
nicipal dentro do povoado de Massacará, recebendo o nome de Dom 
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Jackson Berenguer Prado, em homenagem a um padre.  Após a demar-
cação e a saída dos “não-índios”, passamos por um processo de reavi-
vamento da cultura, compreendendo a importância do fortalecimento 
cultural e identitário do Povo Kaimbé. 

Sendo assim, a escola passou ser um espaço de reafirmação da 
cultura, costumes e tradições do povo Kaimbé, em que o objetivo edu-
cacional além da reafirmação da identidade, oportuniza a sistematização 
de vivências culturais enquanto povo étnico preocupado com o meio 
ambiente, ao qual está inserido. Para tanto, desenvolvemos atividades 
curriculares significativas e contextualizadas, com o objetivo de forta-
lecer a identidade étnica, por meio da valorização da cultura, tendo em 
vista, que os problemas ambientais da nossa comunidade são uma preo-
cupação antiga do nosso povo.

O Rio Ilha

A Ilha é considerada o coração da aldeia e os problemas ambien-
tais que envolvem esse pedaço sagrado do nosso território afeta dire-
tamente a comunidade. Trata-se de uma situação urgente e a escola 
exercendo a função de educar, elaborou um projeto, em parceria com 
a comunidade, com o objetivo de revitalizar o Rio da Ilha “Cachoeira”. 
Esta iniciativa visa proteger a nascente, bem como a mata ciliar e todo o 
seu leito controlando assim, a erosão e adotando medidas para recuperar 
áreas degradadas. Além de orientar a comunidade sobre a importância 
da revitalização para a conservação da biodiversidade.
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Foto 2 – Leito do Rio da Ilha e matas ciliares

Fonte: Acervo do povo Kaimbé



Conheça um pouco mais...

A Cachoeira

Na nossa aldeia tem
Muitas belezas de se ver
Uma delas é a cachoeira
Faz gosto você conhecer

É um ambiente de paz
Nela podemos nos banhar
As mulheres antigamente
Suas roupas nela iam lavar

A cachoeira é bonita
É de encantar

É uma riqueza que temos
Vale à pena visitar

O coração da aldeia
Assim por nós é chamada
Sagrada, presente de Deus

Ô cachoeira abençoada

A nascente da cachoeira
Faz a água minar

Formando uma bela imagem
Para todos apreciar

Proteger a sua nascente
Evitar a poluição

É muito necessário
Pensar na preservação*

Autora: Professora Maria Adaljiza Xavier dos Santos



D’ZOROBABÉ

Território Ancestral do Povo Tuxá

Foto 1 – Dunas do território D’zorobabé

Fonte:  Imagem retirada da plataforma de compartilhamento de vídeos YouTube em 13 de abril de 
2016 por Mario Roberto Batista.

A imagem apresentada acima mostra uma visão, de um ângulo 
mais elevado, relevos formados por areias transportadas pelo vento ao 
longo do tempo ou dunas, como são conhecidos, localizadas no territó-
rio de Rodelas – BA, no território ancestral D’zorobabé do Povo Tuxá. 

Vê-se plantas características da caatinga, algumas parcialmente 
cobertas pelas areias. Na superficialidade do olhar esses são os principais 
pontos que identificamos, no entanto, há muito mais do que se pode ver 
e compreender. Por debaixo dessas areias existem vestígios de materiais 
e objetos, que vai desde cerâmicas até cachimbos, objeto sagrado do 
nosso povo. Conta-se que ali, inclusive, havia um cemitério.

As areias nos contam histórias, mostram e escondem marcas de 
um passado ancestral do Povo Tuxá. O território D’zorobabé foi mora-
da por um período de tempo dos indígenas conhecidos na região como 
índios Rodeleiros, nome este que deu origem a cidade de Rodelas, an-
cestrais do nosso povo. 
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Eles viveram e fizeram morada nesse lugar, sendo obrigados a mu-
dar-se para outro território mais alto devido a uma enchente. 

São as areias do tempo, naquelas terras, guardando e abrigando 
histórias de lutas, de vivências, abrigando uma parte da essência do in-
dígena Rodeleiro, um pedaço da cultura e parte da força regente do 
indígena Tuxá.

Sérgio Luis Jurum Cá Arfer; Cunca Aribá Parrater Tuxá; Sérgio 
Luis Rodrigues Silva.

Territorialidade Tuxá

A terra é um elemento fundamental para que toda e qualquer so-
ciedade sobreviva. É espaço físico vital para satisfação de suas diferentes 
necessidades e manifestações socioeconômicas. Para nós, povos indíge-
nas, o território também é local sagrado, morada dos antepassados. Por 
isso mantemos uma relação muito especial com o território, pois é nesse 
ambiente que preservamos a memória de nossas práticas sociais, a ma-
neira como manejamos os recursos naturais, os modos tradicionais de 
distribuição e consumo do que produzimos e como produzimos favore-
ce nossa subsistência, além de contribuir para o fortalecimento cultural 
que compõe nossa identidade social.

Sendo considerado por nós Povos Indígenas, verdadeiramente, o 
pilar sobre o qual fundamos as nossas comunidades, é de direito que se 
faça respeitar nossa territorialidade e as áreas de caças, pesca, coleta, 
plantio e locais místicos. 

Território é condição para a vida dos povos indígenas, não so-
mente no sentido de um bem material ou fator de produção, mas 
como o ambiente em que se desenvolvem todas as formas de 
vida. Território, portanto, é um conjunto de seres, espíritos, bens, 
valores, conhecimentos, tradições que garantem a possibilidade e 
o sentido da vida individual e coletiva. (GersemBaniwa) 
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O modo de compreender o território e as relações que, enquanto 
indígenas, estabelecemos com a natureza se opõem ao modo de como a 
sociedade não indígena capitalista trata a terra. A sociedade envolvente 
capitalista, em nome do chamado “desenvolvimento econômico”, uti-
liza a terra apenas como reprodução de capital, explorando de modo 
irracional os recursos naturais, contribuindo para a degradação do meio 
ambiente, comprometendo o bem viver das futuras gerações.

Na cosmologia indígena o território representa muito mais que 
um espaço físico e delimitado de terra, pois além de ser um local onde 
se desenvolve as práticas agrícolas, é o fundamento da vida social e espi-
ritual e está diretamente ligado ao sistema de crenças e conhecimentos 
tradicionais dos povos originários. 

A perda do território sagrado significa uma “desvalorização” de 
parte de nossa cultura, pela identificação que temos com nosso espaço 
de origem. Os rios que atravessam o território que habitamos asseguram 
a nossa qualidade de vida, como também a preservação do meio nos 
garante sobreviver não só física, mas também culturalmente. A perda 
do usufruto do território ancestral é uma triste realidade vivenciada por 
muitos remanescentes dos povos originários.

A Constituição de 1988 trouxe uma série de mudança no que 
se refere a questão da Terra indígena, estabelecendo o direito a posse 
permanente aos índios sobre terras que tradicionalmente ocupam e o 
direito do usufruto exclusivo sobre recursos naturais nelas existentes, 
devendo o Estado demarcar e proteger as terras indígenas.
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Espia! 
Sobre o conceito de Terras Indígenas a Constituição seu artigo 231 afirma 
que: Parágrafo 1º - “São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 

por ele habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais ne-

cessários a seu bem estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, 
segundo seus usos, costumes e tradições”. 

Apesar de reconhecer tais direitos o Estado tem a prática de vio-
lá-los evidenciando a falta de preparo e incapacidade do Governo em 
questões públicas e políticas para atender as necessidades e garantias 
dos direitos dos povos tradicionais. Podemos citar como exemplo de 
total desrespeito à negação do direito à terra, com a implementação da  
Hidroelétrica  Luiz Gonzaga em prol do desenvolvimento desenfreado, 
que fez o território produtivo do Povo Tuxá   ficar submerso nos deixan-
do sem perspectiva  há  mais de 30 anos.

Povo Tuxá: Quem Somos?

“Somos índios da Tribo Tuxá, nação Proká, caboclos de arco, flecha e maracá”

Os Tuxá são remanescentes dos índios rodeleiros que viveram na 
região do semiárido nordestino por séculos imemoriáveis. A comuni-
dade Aldeia Tuxá Mãe, localiza-se no município de Rodelas, no norte 
baiano, na região do Submédio do Rio São Francisco. Nosso Povo tam-
bém se reconhece como remanescente dos Proká, povo que habitou, no 
período colonial, as ilhas e as margens do Rio São Francisco, nas aldeias 
dos índios Rodeleiros. 
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[...] Carvalho(1982:120) chegou à seguinte conclusão, a partir 
de dados encontrados em Hohental: considera ser possível que 
os Purus, os Periá, os Procás, os Procazes e os Tuxá são nomes 
variantes do mesmo povo, ao qual os informantes denominaram 
“tribo Tuxá, nação Proká”.  (SILVA, P 25, 1997.)

A origem e história do nosso povo

Foto: Sérgio Luís Jurum Cá Arfer Cunca Aribá Tuxá

Dzorobabé, Sorobabé ou Surubabel, como era chamado pelos 
nossos antepassados, está situada perto da confluência dos rios São 
Francisco e Pajeú. Segundo os mais velhos, este local é o berço dos ín-
dios Tuxá, abriga os vestígios arqueológicos dos nossos antepassados e é 
considerada solo sagrado do povo sendo o primeiro aldeamento  que  se 
estabeleceu  a sede da antiga Missão religiosa de Nossa Senhora do Ó, 
que por sua vez, teve suas atividades encerradas com a grande enchente 
do rio São Francisco que inundou a ilha de Sorobabel e destruiu a Mis-
são. Segundo nosso anciãos, o Dzorobabé foi o local onde originou e 
habitou nossos ancestrais.

O indígena Francisco Rodela, liderança do povo Tuxá, tem sua 
aparição primeiramente, no período das guerras contra os holandeses 
no início do século XVII. O índio Rodela ficou famoso devido sua lide-
rança sobre 200 índios na participação da guerra contra os holandeses 
na Ribeira das Alagoas do São Francisco, sob o comando de Antônio 
Felipe Camarão Potiguar, matando 80 inimigos, obrigando assim, que 
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os holandeses se retirassem da região. Em reconhecimento ao seu ato 
de bravura, os índios que habitavam as proximidades de sua aldeia, no 
médio rio São Francisco, ficariam conhecidos como índios rodeleiros.

No século XVII, com o objetivo de expandir a pecuária no Nor-
deste brasileiro, os primeiros colonizadores europeus chegam à região 
do submédio São Francisco, expulsando os índios de suas terras, em 
nome do desenvolvimento, frente aos nativos.  Junto com os colonizado-
res vieram os missionários, que futuramente iriam fundar várias missões 
religiosas na região, com o objetivo de catequizar os indígenas que eram 
considerados povos sem alma e fé.

Espia! 
Meeiro

Diz-se do agricultor que trabalha em terras que pertencem a outra pessoa. Em 
geral o meeiro ocupa-se de todo o trabalho, e reparte com o dono da terra o re-
sultado da produção. O dono da terra fornece o terreno, a casa e, às vezes, um 

pequeno lote para o cultivo particular do agricultor e de sua família.
Meeiro - Dicionário inFormal

https://www.dicionarioinformal.com.br/meeiro/

Além da aldeia que proporcionou a criação do povoado e poste-
riormente do município de Rodelas, nosso povo ocupava mais de 40 
ilhas, sendo a maior e mais produtiva a Ilha da Viúva, no Rio São Fran-
cisco, que constituíam seu  pequeno território agrícola. 

No processo histórico de convivência com o não indígena o povo 
Tuxá, por  baixo nível econômico, trabalhava como “meeiros” nas ilhas 
com o não-indígenas. Este processo levou a perda de sua mais impor-
tante ilha e a ultima que ainda esta em posse dos indígenas, a Ilha da 
Viúva, fato que gerou o primeiro levante e busca pela reconquista de seu 
território. O indígena Capitão João Gomes Apako Caramuru liderou 
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este levante, indo algumas vezes a cidade de Recife-PE, atrás das auto-
ridades do então SPI - Serviço de Proteção ao Indígena, pedir atenção 
à tomada do território e denunciar as agressões/preconceito imposto 
pelos não indígenas ao povo Tuxá, conseguindo, por fim a retomada da 
ilha da Viúva e a expulsão dos não indígenas.

Espia! 
Capitão João Gomes Apako

Foto: acervo da família

João Juvenal Gomes, nascido em 1872 e falecido em 27 de março 1970. 
Foi líder Tuxá a partir da nomeação de capitão recebido do Marechal 

Cândido Mariano da Silva Rondon. Fez sua primeira viagem para o Rio 
de Janeiro na companhia da índia Antonia Pulucaro, para reivindicar 

junto ao Marechal Rondon, seus direitos como indígena.  Por volta do 
ano de 1915, faz sua segunda viagem ao Rio de Janeiro na companhia de 

alguns indígenas, para cobrar as promessas feitas pelo marechal quando lá 
esteve pela primeira vez. Na ocasião, recebe o título de capitão. Teve como 
companheiros de luta as índias Cordolina, Maria Inácia, Sinhalta, Antonia 

Pulucaro, Maria Clara, Josefa Santana, Luiza e o índio Manoel Dias.

Com instalação do Posto Indígena (órgão federal de proteção e 
assistência ao índio- SPI) em 1945, nosso povo foi reconhecido ofi-
cialmente, e assim tivemos condições de resguardar nossos costumes e 
práticas culturais, libertando-se das imposições e humilhações sofridas 
pela sociedade não-indígena. 
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Com a reintegração de posse da Ilha da Viúva e a instalação 
do Posto Indígena em 1945, nossos parentes passaram a viver 
em melhores condições de vida que alguns moradores da cidade. 
Acostumados a lidar com a agricultura, a caça e a pesca, domina-
vam o conhecimento dos fenômenos da natureza e sabiam apro-
veitá-los para assim melhorar as condições de vida que era muito 
difícil. (ARAUJO, 2002, P.12)

Em 1987, vivenciamos um  difícil  momento que modificou com-
pletamente  o  modo  de vida do Povo Tuxá. A Companhia Hidroelétri-
ca do São Francisco- CHESF, que pensando unicamente em seu pro-
gresso, instalou a Barragem de Itaparica-PE atingindo 08 municípios 
na Bahia e em Pernambuco, inclusive o município de Rodelas.  Com o 
alagamento, nosso povo foi compulsoriamente removido do território 
tradicional, deixando nossas casas em dia e hora marcada. Parte da po-
pulação escolheu ser reassentado no município de Ibotirama-BA, à cerca 
de 1.050 km de distância da velha aldeia, a outra parcela da comunidade 
Tuxá optou por ficar em uma parte   mais alta do município de Rodelas, 
no local onde já havia sido morada do povo no passado, próximo às suas 
“raízes” culturais, denominado hoje de Aldeia-Mãe. Atualmente, ainda 
esperamos a CHESF cumprir com o acordo de entregar as terras pro-
dutivas. Este fato foi crucial para a divisão do povo e modificou o modo 
de reprodução cultural, econômica, social e simbólica.

Foto: Retirada do filme Adeus Rodelas, 1990
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A Ilha da Viúva

A falta da terra para subsistência do nosso povo causou ruptura 
com antigas práticas e conhecimentos tradicionais Tuxá, afetando a au-
toestima do grupo e a relação com a terra distanciando as experiências 
dos Tuxá mais antigos do  dos mais novos, que cresceram sem aprender 
a trabalhar na agricultura ou na atividade pastoril.

“É por isso que eu digo, eu não quero uma terra com males, eu que-
ro uma terra sem males. Você sabe o que eu tô dizendo? Uma terra como 
a ilha da viúva era. A Ilha da Viúva era nossa. ” Naquele tempo o nosso 
povo tinha tudo o que precisavam para sobreviver”. Trecho de entrevista 
com Dôra  Jurum( CRUZ, 2017).

Fotos: Beatriz Sotto Maior Cruz
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A Ilha da Viúva compreendia a uma área com 3 Km de compri-
mento e 20 a 400 metros de largura dependendo da localidade, totali-
zando 2.200 m² de área para o cultivo. Era um lugar de terras férteis e de 
boa qualidade, onde a população vivia forte e saudável, com diversidade 
de alimentos. Vivíamos na fartura, plantávamos para a subsistência e 
também para o comércio.

A Ilha era também um local sagrado para o Povo Tuxá, onde eram 
realizadas o ritual oculto em contato as forças da natureza e com as 
águas do nosso Opará. Na mudança, a perda da Ilha da Viúva foi ine-
vitável.  Além de perder nossa maior fonte de riqueza – a Ilha da Viúva 
– perdemos também o único espaço onde ainda tínhamos a privacidade 
de praticar nossos rituais sem nenhuma interferência, vimos tudo ser 
absorvido pelas águas do  Velho Chico.

Consequências da construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica

A construção da Usina Hidroelétrica (UHE) de Itaparica, deno-
minada também de UHE Luiz Gonzaga, construída pela Companhia 
Hidroelétrica do São Francisco (Chesf ), trouxe consequências socioe-
conômicas e ambientais irreparáveis  para o nosso povo Tuxá, as quais 
se  destacam: 

• Transferência do nosso povo para outras localidades;
• Mudança brusca no modo de reproduzir os nossos costumes 

e tradições;
• Inundação das terras agrícolas, principalmente a Ilha da Viú-

va, terra bastante fértil e considerada pelos indígenas, sagrada;
• Separação (divisão) do povo Tuxá em três comunidades 

(Rodelas, Ibotirama e Inajá);
• Inundação de sítios arqueológicos;
• Desequilíbrio no ecossistema local;



117

A autodemarcação do Território Dzorobabé e a reorganização 
sociopolítica do povo Tuxá Aldeia Mãe

Figura 2 – Croqui: André Souza 

O território Dzorobabé
É um local sagrado
Lá está toda ciência

Deixada por nossos antepassados.
Hoje estamos na luta
Pela auto  demarcação

Pois temos que continuar a 
história

Para as futuras gerações.
Elisabeth Apako Tuxá

Fonte: https://prezi.com/p/anw2zijbmgbd/dissertacao-ecologia-sonora-tuxa/

Os impactos sofridos pela inundação do complexo de ilhas que 
constituíam a velha aldeia de fronte a cidade de Rodelas, causaram gran-
des mudanças ao nosso Povo ao longo da sua história. Devido a esses 
agravantes ocasionados  pelo alagamento da   UHE Luiz Gonzaga antes 
Itaparica, acrescido da omissão em regularizar sua novas terras agrícolas, 
o grupo étnico precisou se reerguer com um novo levante.

No ano de 2008, no encontro do E14 - Encontro das culturas 
dos 14 povos indígenas da Bahia, no dia 19 de outubro, em seu encerra-
mento, ocorreu um grande ritual de toré com os 14 povos, onde os Tuxá 
iniciaram a ressignificação simbólica de seu território D´zorobabé. 

Em 2010, iniciou-se os primeiros movimentos de Autodemarca-
ção do Território Ancestral que visava restabelecer o modo de vida do 
nosso Povo e a reafirmação de identidade e fortalecimento da cultura, va-
lores e tradição. Esse levante foi organizado com a participação de   ape-
nas algumas famílias, por isso   durou apenas   cinco   meses de ocupação.
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Passados sete anos, motivados por uma senteça judicial e deci-
didos a não ficar a mercê do descaso do Estado, o Povo Tuxá iniciou 
um novo levante pela autodemarcação do território. Foi eleita uma área 
estratégica que fica de fronte com a Ilha de D´zorobabé e com a capela 
que foi erguida pelos antigos Índios Kroderas/Rodelas/Tuxá, essa refe-
rida área simboliza o reencontro com o passado, com a ancestralidade, 
com o sagrado que é inerente a origem do Povo Tuxá.

Foto 2 – Aldeia Dzorobabé.

Foto: Marcelo Vinicius

Nesse processo de autodemarcação, o nosso povo sentiu a ne-
cessidade de fazer uma nova reorganização social e política, para que 
pudéssemos permanecer de forma organizada no Território e tendo a 
participação de todas as famílias agrupadas em 11 núcleos que denomi-
namos a partir dos sobrenomes utilizados por nossos ancestrais consi-
derados troncos antigos de nosso povo. Desta forma foi criado o CON-
TAM - Conselho Tuxá da Aldeia Mãe, formado por 11 conselheiros e 
seus respectivos suplentes, bem como a participação dos Caciques e do 
Pajé, que representam as famílias que participam deste novo levante, 
para que desta forma, todos se sintam representados como partícipes de 
qualquer decisão que atinja diretamente o futuro de nossa comunidade.
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“Recorrendo aos nossos antepassados atualizamos a nossa história 
presente e é a partir dos saberes e valores repassados por nossos an-
cestrais que construímos nossos projetos de futuro, é na relação com o 
território que fortalecemos nossa identidade étnica e garantimos nossa 
existência enquanto Povo Tuxá da nação Proka”.  

Tayra Arfer Jurum Tuxá

Conheça um pouco mais...

Ilha da viúva

A ilha da Viúva é acidente geográfico que estava localizada no rio 
São Francisco e pertencia ao município de Itacuruba Pernambuco. Sua 
extensão era 3,5 km. de comprimento e 200 a 400 metros de largura.

A vegetação era de grande riqueza, pois a natureza se encarre-
gou de fazer tudo, com muito carinho, havia animais de várias espécies, 
principalmente os pássaros que no entardecer no céu faziam um cenário 
de beleza. Era habitada pelos índios Tuxá, que com muito carinho aju-
daram a transforma-la em um paraíso, plantando árvores frutíferas que 
juntamente com as existente formava um grande pomar.

Segundo o Cacique Bidú, a ilha  da Viúva era o centro do ritual 
sagrado. Os habitantes desta ilha depositavam toda confiança nela, pois 
estavam longe de malfeitores e protegidos pelos encantados. Suas terras 
férteis nunca se cansavam de produzir, tudo que plantavam colhiam. 
Para os Tuxá era uma terra sagrada, terra mãe que acolhia todos os seus 
filhos sem preferência, dando o melhor de si, não deixando nada faltar.

E mais, a ilha também servia de terapia, o contato com natureza, 
a paz e o trabalho faziam muito bem, doenças que hoje os perseguem 
como: colesterol, stress e pressão arterial lá não existia.
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Portanto, a perda da ilha foi como se tirasse o chão e a esperança 
de encontrar a paz  a felicidade, hoje ela está no fundo do rio agonizan-
do a perda dos seus filhos, que também ficaram com grande tristeza e 
saudades por ter perdido a mãe terra.

Aldenora Jurum Tuxá

D´ZOROBABÉ
A ORIGEM DO POVO TUXÁ

Sou fruto de um grande povo
Que há muitos anos viveu

As margens do São Francisco
E que um dia aconteceu

Um fenômeno da natureza
Mudando o destino dos seus.

Devido a uma enchente
Meu povo teve que procurar

Uma terra mais segura
Para poder procriar

E foi subindo a vazante
E no alto do Sabará veio a morar.

Muitos anos aqui viveram
Mas precisam partir

Deixando em suas areias
Marcas dos seus atavis
Para ficar registrado
Que eles moram ali.
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Nas areias do D´Zorobabé
Reside parte da história

De um povo guerreiro e lutador
E de toda sua trajetória

Para que hoje seja contada
Suas lutas e suas vitórias.

Desse povo valoroso
Um grande guerreiro surgiu

Que lutou contra os holandeses
Na defesa do futuro Brasil

Ao lado de 200 almas
Para batalha ele partiu.

Mostrando a sua bravura
Abatendo os inimigos

Foi destaque na história
E também reconhecido

Como capitão do seu povo
Ele foi enaltecido.

Devido a sua bravura
Capitão ele se tornou

Francisco Rodelas era seu nome
E sua tribo batizou

Como índios Rodeleiros
Por muitos anos assim chamou 

Hoje sua história se repete
Com os descendentes seu

Na luta do território
Que por herança nos deu
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O território D´Zorobabé
Pertence aos filhos seus 

Hoje meu povo está
Destemidos a lutar

Pelo território sagrado
Herança do povo Tuxá

Pois foi os nossos ancestrais
Que habitou esse lugar.

Estamos numa luta árdua 
Pela autodemarcação

De nosso território sagrado
E lutamos em união

Para reaver nossa terra 
Futuro da nossa geração

Autores: Debora e Wynara Tuxá (Alunas do Colégio Estadual 
Indígena Capitão Francisco Rodelas), 2018.



História de Resistência 
Territorial Tumbalalá 

O Território Tradicional Tumbalalá está localizado nos municí-
pios de Abaré e Curaçá ao norte do sertão baiano, as margens do Rio 
São Francisco, tendo conhecimento sobre a relação do Rio com a nação 
indígena, datada desde o século XVII como cita o jornalista Euclides 
da Cunha em sua célebre obra “Os Sertões” “[...] da corrente do rio 
São Francisco, sucederam-se os aldeamentos e as missões, em Nossa 
Senhora do Pilar, Sorobabé, Pambu, Aracapá, Pontal, etc. [...].(Euclides 
da Cunha,pg.137,1903).

Conta-se que quando os colonizadores chegaram ao território 
Tumbalalá ( Aldeia Nossa Senhora da Conceição) trouxeram consigo 
freis e jesuítas, e um deles ficou muito conhecido na região, seu nome é 
Martinho de Nantes e a partir daí começa uma relação de lutas e resis-
tências entre os indígenas e os colonizadores.

O cacique Cícero Marinheiro em palestra aos cursistas da Ação 
Saberes Indígenas Tumbalalá/ 2018, baseado na história dos mais velho 
e escritos do missionário Martins de Nantes, disse que o Frei Martinho 
tinha como intuito catequisar os indígenas que ali habitavam, tentando 
desnorteá-los e lhes afastar dos seus costumes e tradições, até mesmo 
aliciando-os a ingerir bebidas alcoólicas desconhecidas por eles, provo-
cando grande revolta no povo. Houve uma grande resistência dos in-
dígenas, que se negaram a obedecer às ordens dadas por aqueles que 
haviam invadido as suas terras, começando assim, um grande conflito 
até mesmo de índio contra índio influenciado pelos não-índios. Neste 
conflito houve um grande massacre, onde morreram mais de 500 pes-
soas, foram 12 indígenas presos e levados à Salvador, e quem os libertou 
foi o Frei Martinho de Nantes. 
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O Território indígena Tumbalalá abrange uma área 44.984 hec-
tares. De acordo com o último censo publicado em 2010, a população 
Tumbalalá é estimada aproximadamente em 5.000 mil índigenas entre 
eles aldeados e não-aldeados.  Muitos destes tiram seu sustento da agri-
cultura, pesca, artesanato, criação de ovinos e caprinos, e uma parcela 
tem o auxílio de programas sociais do Governo Federal. 

Pelo Território Tumbalalá perpassa o rio São Francisco (seu 
nome indígena é Opará ) que além de possibilitar o sustento é conside-
rado por nós indígenas um patrimônio cultural e simbólico para o povo. 
Como ressalta Cecília Tumbalalá “O Rio traz nossas tradições que é os 
encantados das águas e das matas. Aqui temos hora de tomar banho, 
hora de pescar. Tem que escutar o rio”. (Nova Cartografia Social dos 
Povos Tradicionais – Tumbalalá, pg. 5).

O bioma predominante no Território Tumbalalá é a Caatinga, 
também conhecida como mata-branca entre os índigenas. A Caatinga 
oferece tanto plantas medicinais como as matérias-primas que são utili-
zadas nos rituais dos Tumbalalá, no artesanato e adornos como pujá, ka-
taioba, quaki entre outros.  Economicamente para as famílias da aldeia, a 
terra é essencial para o sustento, pois, é a partir dela que são produzidos 
alimentos para o consumo e para comércio, principalmente para as ci-
dades circunvizinhas. 

Abaixo, o mapa encontrado na cartografia do povo Tumbalalá, 
deixa em evidencia toda a extensão territorial da aldeia, seus aldeamen-
tos e também a identidade da terra indígena.
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Figura 1 – Croqui do Povo Tumbalalá/Projeto Nova Cartografia Social do 
Brasil

A falta de agilidade e compromisso do Estado Brasileiro em re-
lação à demarcação do território tem causado conflitos entre os indíge-
nas e posseiros. Mesmo passados 500 anos depois da invasão europeia, 
existem etnias sem terem suas terras demarcadas, como é o caso de nós 
Tumbalalá. Que é um povo resistente e guerreiro, que desde a invasão 
dos colonizadores, vem sofrendo perseguições e influencias por parte 
dos não-indígenas em relação ao seu território tradicional.

“Nós Tumbalalá fomos reconhecidos e assistidos pelo Estado 
Brasileiro a partir dezembro de 2001 através de lutas e movi-
mentos, em busca da demarcação de nosso território. Em 10 de 
julho de 2007, houve a primeira retomada do povo Tumbalalá e 
durante esses anos, nós enfrentamos grandes lutas e com o passar 
do tempo nunca deixamos de lutar, pois acreditamos nas histó-
rias dos que já se foram, porque mesmo com as perseguições que 
tinham não deixaram de praticar seu ritual, diz Neinha”. (De-
poimento da Sra. Luzineia Menezes Santos, Julho de 2018, 
Pambu/ Abaré-BA).
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Os Tumbalalá tiveram sua identidade reconhecida pela União em 
dezembro de 2001, é quando intensifica a luta pela demarcação de sua 
terra e no ano de 2003 iniciou o processo de estudo e levantamento dos 
dados  fundiários. No dia 1º de junho de 2009, foi publicada no Diário 
Oficial da União, a aprovação do processo demarcatório. O processo 
de demarcação já esteve no Ministério da Justiça com suas etapas bem 
avançadas, porem foi paralisado e reenviado para a FUNAI (Fundação 
Nacional do Índio) para que fosse revisto em detrimento de intervenções 
políticas, que mesmo fora do período de contestação territorial veio a fa-
vorecer um grupo de pessoas que reivindicavam parte de nosso território 
tradicional. Diante disso nossas lideranças acionaram o Ministério Públi-
co Federal com denuncias da ilegalidade dessa invasão em nossas terras. 

O Cacique Cícero Marinheiro em palestra aos cursistas da Ação 
Saberes Indígenas em 2018 afirmou que “A demarcação é como se fosse 
uma certidão de nascimento para o povo indígena”, ainda ele diz:

Eu me sinto humilhado porque ainda hoje, 500 anos depois de 
roubarem nossas terras temos que lutar por ela. Nós não escon-
demos nossa identidade, somos índios. Ainda nesta nossa reli-
gião, não tudo, pôquer os brancos fizeram massacre grande, ma-
tando, perseguindo, estuprando... (Índio na visão do índio, 2001, 
pag. 28).

A maior das lutas do povo Tumbalalá é pelo seu território tra-
dicional e nessa luta passa pela retomada de suas terras, iniciando pela 
aldeia Palestina, próxima a aldeia Pedra Branca. Estava ocupada por um 
bom número de latifundiários/posseiros. A retomada iniciou no dia 10 
de julho de 2007, e teve como principal intuito a demarcação do terri-
tório tradicional que é garantido no parágrafo 1º do artigo nº 231 da 
Constituição Federal:
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São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles ha-
bitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis a preservação dos recursos am-
bientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua repro-
dução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
(Povos Indígenas e a Lei dos “Brancos”: O direito a diferença, 
2006, p.47).

A Constituição Federal de 1988 deixa bem claro que é “Obri-
gação da união demarcar as terras indígenas, proteger e fazer respeitar 
todos os bens nelas existentes”, ou seja, o povo Tumbalalá está em uma 
luta por seus direitos que a eles são reconhecidos constitucionalmente.

Além disso, enfrentamos problemas resultantes de empreendi-
mentos do governo e interferências externas que afetam diretamente 
a organização sociocultural do nosso povo, intervindo nos modos pró-
prios de organizar a saúde e a educação escolar no território, bem como 
na relação com meio ambiente e seus recursos naturais. Maria Tumba-
lalá ressalta que:

[...] Os projetos do governo é o maior problema pra nosso povo. 
Mesmo antes da transposição já tinha os impactos de Sobra-
dinho que impactou o modo de viver antigo dos índios e era a 
vida da caça, da pesca e das vazantes. E ainda o projeto da trans-
posição junto com as barragens é a maior ameaça e precisa que 
o povo Tumbalalá resista. A grande dificuldade de demarcarem 
nossas terras era por causa dos reassentamentos. (Nova Carto-
grafia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil. 
2010, p.09).

A Relação da Terra com a Ciência Indígena (Tumbalalá)

É em contato com a mãe-natureza, através da terra, do rio e das 
matas que o povo Tumbalalá se fortalece espiritualmente.  A ciência in-
dígena baseia-se na prática dos rituais originais desse povo, por meio do 
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Toré e Mesa que são os rituais sagrados cultuados pelo povo Tumbalalá. 
A ligação espiritual com a natureza centraliza-se sobre a presença dos 
encantados que fazem parte da crença e religião do Povo. São necessá-
rios o uso de utensílios e adornos como a kataioba, maracá, pujá, quaki, 
burduna entre outros, todos esses objetos são provenientes da mãe-na-
tureza. Os Tumbalalá têm uma forte ligação com a terra uma vez que 
ela transmite energia positiva e espiritual fortalecendo a identidade para 
continuar em sua luta.

 “Com a chegada dos homens brancos, nós fomos obrigados 
a praticar nossa dança e nossos rituais escondidos, por que o 
objetivo deles eram catequizar todos os indígenas para perder 
seus costumes e crenças e assim muitas vezes obrigados a negar 
a identidade índios brabios”. (Depoimento do Sr. Cacique  
Cícero Marinheiro).

Um dos símbolos de povoamento dos antepassados Tumbalalá 
está no local da Pedra da Letra: 

Os símbolos gravados na Pedra da Letra comprovam a existência 
dos ancestrais do Povo Indígena Tumbalalá que habitavam neste 
território. São aspirais repetidos. O gesto de repetição traduz o 
gesto de cozinhar, mexer a “mistura”, é o movimento da vida, a 
semente que vai de centro em direção da luz e vice-versa. Nessa 
mistura somos o fogo e a terra, ligando panela de barro, pote, 
corpo, vaso sagrado. Nós Povo Tumbalalá somos resultado, par-
te do processo dessa fusão. Livro: “Índios na visão dos Índios”. 
(Nova Cartografia, 2001.)
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Desenho: Adriana Alves Tumbalalá

É das matas que são feitas as curas através das plantas medicinais, 
processo que foi passado de geração em geração que resiste pela preser-
vação da Caatinga. Dos rios, o sustento vem por meio da pesca, e sua 
importância na história dentro da aldeia se dá com a origem das diversas 
crenças, cantos e espiritualidade.

Nas margens das águas do Rio São Francisco, também são extraí-
das e manejadas ervas medicinais como o junco, o calô de figo, a crista de 
galo, etc. Diante das informações aqui expostas, fica clara a necessidade 
da demarcação das terras do Território Tradicional Tumbalalá tendo em 
vista a preservação e bom uso de seus recursos naturais.

Fotos: Emanuela Marinheiro Tumbalalá
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A Relação Com A Terra/Território: Na Nossa Visão 

O território indígena é sempre uma referência à ancestralidade, 
é nele que se encontram presentes e atuantes as lideranças do povo. 
Quando dançamos o Ritual de Toré e realizamos os rituais ocultos, esta-
mos fazendo uma experiência de encontro com a natureza, com o mun-
do dos anciões, dos sábios e dos encantados.

Fonte: Acervo do povo Tumbalalá

O Toré é um ritual que nos fortalece em tudo que vamos fazer, seja 
dentro ou fora da aldeia, sempre pedimos a Deus Tupã para nos guiar 
e mostrar os caminhos certos a seguir. Jamais podemos deixar o nosso 
ritual acabar devemos nos fortalecer cada dia mais junto com nossos 
anciões.  

Aprendemos também com nossos antepassados o uso sustentável 
dos recursos naturais para sobrevivência física e cultural, porém, na re-
lação com a sociedade envolvente, muitos hábitos não indígenas foram 
adquiridos, Luiz Viera, Pajé da aldeia, afirma em sua fala que:

“No tempo dos nossos avôs e bisavós, tudo era mais econômico, 
para nosso povo. A gente não pagava energia e vivia da caça da 
pesca e produção de artesanatos feitos de palha. Hoje, como ad-
quirimos muitos hábitos dos não índios, temos que comprar nas 
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vendas mais próximas. A cultura do artesanato ainda está muito 
viva na nossa vida, como a produção de panela, pote, vasos, cerâ-
micas, e outros feitos com palha, caroá, bananeira, cipó, sisal, se-
mente, exercendo outras formas de trabalho que a sociedade lhes 
oferece. Lutamos pela demarcação da nossa terra só assim pode-
mos trazer melhoria para o povo Tumbalalá, através de projetos 
de irrigação e outros”. (Projeto: Índio na Visão dos Índios, 2001).

O meio da aquisição de renda e sustento passou por mudanças 
ao longo dos anos, os índios tinham por base a agricultura, realizavam 
plantio de vazante, e também da molhação, criação de gado, caprino e 
ovino, galinha, pesca e caça do mato. Hoje em dia, como nosso território 
não foi demarcado, tudo ficou mais difícil, são arrendadas as terras para 
trabalhar e tirar seu próprio sustento, muitas das vezes se obrigam a dei-
xar a aldeia e assim se afastam da sua cultura e tradições para trabalhar.

Apesar das dificuldades apresentadas anteriormente há ainda 
membros de nossa comunidade que complementa sua renda com a ven-
da de  artesanatos feitos de sementes, madeiras e barro, sendo deste 
último feito: potes panelas, bacias. Como na aldeia Pé de Areia tinha 
muitas mulheres que usavam o barro foi criada a associação Mulheres 
do Barro e hoje as peças fabricadas são vendidas dentro e fora da aldeia. 
Essas atividades e outras que fazem parte da cultura do Povo Tumbalalá 
vêm sendo valorizada em nossa escola que se tornou um pilar para o 
fortalecimento cultural e reafirmação identitária.

A Educação Escolar Indígena do povo Tumbalalá foi construída 
de maneira a valorizar o território, garantindo o direito a uma educação 
de qualidade, específica e diferenciada, com a criação de instrumentos 
como calendário escolar diferenciado, matriz curricular diferenciada e 
tendo como base para a aprendizagem dos estudantes o conhecimento 
ensinado do pelos anciões. Desta forma, se pensa em educação desen-
volvida na interculturalidade e especificidade, em contanto real com a 
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nossa história e nossa cultura. Segundo o livro I Conferência Nacional 
de Educação Escolar Indígena “a escola indígena, na perspectiva in-
tercultural, faz parte das estratégias de autonomia política dos povos 
indígenas e deve trabalhar temas e projetos ligados aos seus projetos 
de vida” (p. 19). 

Foto – Ana Maria Santana Marinheiro Tumbalalá

Nesse contexto, podemos perceber o quanto aprendemos sobre a 
nossa realidade, os conceitos que estabelecem e valorizam o seu próprio 
conhecimento mediante o seu cotidiano e a vivência com mãe natureza.  

O povo Tumbalalá têm conservado a visão comunitária e sagrada 
da natureza respeitando assim os rios, as pedras, a caatinga, os animais e 
plantas que têm grande significado para a medicina tradicional na aldeia. 
Sendo assim o território vem dar condições de manter a espiritualidade, 
bens, valores, conhecimentos, e tradições que garantem a possibilidade e 
sentido da vida em coletividade com as práticas de suas tradições.
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Espia! 
Principais conflitos referentes ao território na aldeia Tumbalalá

• Projetos de Irrigação;
• Projetos de Reassentamento;
• Desertificação;
• Ocupações/Invasões;
• Ausência de Demarcação de Territórios Tradicionais;
• Desmatamentos;
• Queimadas;
• Enchentes;
• Seca;
• Erosões;
• Assoreamento;
• Ausência de Mata Ciliar;
• Extinção de Animais;
• Extinção de Plantas Nativas;
• Desempregos;
• Mudanças de Culturas;
• Alterações no comportamento dos animais;

A terra também vem unificar, articular e mobilizar as ideias, os 
povos e as organizações indígenas, em torno de uma bandeira de luta 
comum. E então lutamos pela terra e território para que possamos cui-
dar das áreas degradadas pelos não-índios que se aproveitaram do solo, 
causando a destruição da caatinga e do rio e assim evitar doenças e rea-
ções da própria natureza ameaçada ou destruída. 

A Constituição Federal de 1988 deu um novo rumo às lutas in-
dígena no Brasil, na garantia de seus direitos e proteção às suas terras e 
bens sociais e naturais, conforme no seu art 231 e 232.   Portanto, cabe 
ao governo demarcar o território Tumbalalá para garantir de fato o que 
é direito constitucional e, assim, avançar e fortalecer na consolidação 
dos processos organizados pelas nossas lideranças. De modo a se manter 
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firme e com autonomia, estabelecendo cada vez mais o desenvolvimento 
da nossa aldeia e buscando a igualdade de direitos,educação de qualida-
de e uma saúde digna para todos. 

É necessário acreditarmos que a nossa cultura continuará viva, nas 
práticas do toré, nas tradições e nos costumes. Chegou a hora de fazer 
valer os nossos direitos originários, pois sabemos que o nosso povo tem 
pela frente enormes desafios, mas a persistência permanecerá ao que pre-
cisamos para enfrentar e conseguir caminhos dignos para o nosso povo.
Os Tumbalalá acreditam em dias melhores e seguem firmes na luta pelo 
cumprimento de seus direitos e respeito à organização social própria 
de seu povo. Ana Marinheiro, professora Tumbalalá reforça em sua 
fala que “por sermos obra da natureza é que acredito no que somos, no 
que fazemos e no que seremos”. As terras ocupadas por nós, indígenas, 
são heranças deixadas por nossos ancestrais, e uma fonte de sobrevi-
vência econômica e cultural do nosso povo. Lutamos bravamente para 
que nossos direitos sejam respeitados e reconhecidos para que possa-
mos usufruir de nossas terras e territórios, direitos esses que só poderão 
ser adquiridos quando houver a demarcação, uma exigência do governo, 
porque sabemos que nosso chão é sagrado e onde pisamos é onde nossa 
ancestralidade vive.
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Conheça um pouco mais...

Cartas dos Indígenas endereçadas ao Presidente da República 
reivindicando seus direitos ao território ancestral

Povo Tumbalalá- Abaré/Curaçá/BA, Aldeia Pambu, 48680-000
Exmº. Sr. Presidente de República
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes
70150-900
Aldeia Tumbalalá 21 de julho de 2018

Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Em primeiro lu-
gar, permita-nos apresentar, somos indígenas do Povo Tumbalalá que 
fica localizado no Norte da Bahia nos municípios de Abaré e Curaçá. 
Nós, povos do Nordeste há muito tempo reivindicamos a demarcação 
do nosso Território Tradicional, sabendo que a Constituição Federal no 
artigo 231 nos garante esses direitos, pois faça-se cumprir. Essa luta não 
é de agora, mas poderá terminar se o senhor respeitar os nossos direitos. 
Um povo sem terra perde cada dia sua identidade, não nos massacrem 
mais do que os nossos antepassados já foram massacrados, nossos cor-
pos e os nossos anciões sofrem. A terra é a nossa alma é uma mãe para 
nós indígenas.

Com os melhores cumprimentos,
Rosana G. dos Santos Tumbalalá
Juciara Aguiar Tumbalalá
Povo Tumbalalá- Abaré/Curaçá/BA, Aldeamento Pambu, 
48680-000
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Exmº. Sr. Presidente da República.
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes
70150-900
Aldeia Tumbalalá 21 de julho de 2018

Exº.mo. Sr. Presidente. Vimos através desta, reivindicar a demar-
cação do território Tumbalalá, localizado nos municípios de Abaré e 
Curaçá no Norte da Bahia. Sendo que nossos direitos estão garantidos 
nos artigos 231 e 232. Há muito tempo estamos sofrendo com os pro-
cessos de demarcação. Em pleno século XXI suportamos a cruel lenti-
dão do governo que enciste não cumprir com a prática dos direitos da 
Constituição. Nós povo Tumbalalá pedimos ao Senhor agilidade para 
com o processo cobrado neste, assim, viveremos em paz organizados, 
disfrutando de direitos nos permitidos, e a amenização de conflitos dos 
brancos contra índios e claro os benefícios que a terra oferece.

Nossos cumprimentos,
Maria José Costa 
Maria José Sônia
Povo Tumbalalá- Abaré/Curaçá/BA, Aldeamento Pambu,
48680-000
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Exmº. Sr. Presidente da República.
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes
70150-900
Aldeia Tumbalalá 21 de julho de 2018

Exº.mo. Sr. Presidente. Vimos através desta, reivindicar a demar-
cação do território Tumbalalá, localizado nos municípios de Abaré e 
Curaçá no Norte da Bahia. Sendo que nossos direitos estão garantidos 
nos artigos 231 e 232. Há muito tempo estamos sofrendo com os pro-
cessos de demarcação. Em pleno século XXI suportamos a cruel lenti-
dão do governo que enciste não cumprir com a prática dos direitos da 
Constituição. Nós povo Tumbalalá pedimos ao Senhor agilidade para 
com o processo cobrado neste, assim, viveremos em paz organizados, 
disfrutando de direitos nos permitidos, e a amenização de conflitos dos 
brancos contra índios e claro os benefícios que a terra oferece.

Nossos cumprimentos,
Maria José Costa 
Maria José Sônia
Povo Tumbalalá- Abaré/Curaçá/BA, Aldeia Pambu,
48680-000
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Exmº. Sr. Presidente de República
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes
70150-900
Aldeia Tumbalalá 21 de julho de 2018

Nós, índios Tumbalalá estamos a reivindicar o nosso território 
tradicional, localizado ao Norte do sertão baiano, nos municípios de 
Abaré e Curaçá. Nos sentimos na obrigação de fazer valer nossos direi-
tos originários garantidos e assegurados pela Constituição Federal de 
1988, lembrando ao exo. senhor dos artigos 231 e 232 que claramente 
expressam as nossas reinvindicações, que ao longo dos anos foram enga-
vetados covardemente por pessoas que se negam a valorizar as origens 
deste universo pois, com suas diversidades cultural, históricos e sociais. 

Ressaltamos aqui a importância da terra para nosso Povo Tumba-
lalá, que tem os recursos oferecidos pela mãe natureza como algo sagra-
do e essencial à vida, e no momento vemos isso ser ameaçado em razão 
da exploração degradante de nossas terras por posseiros que não tem 
respeito algum pelo nosso povo, cultura e religião, chegando até a causar 
conflitos internos entre nossos indígenas. Esta luta não é nova, desde 
antes da Constituição que nos assegura todos esses direitos, nossos an-
tepassados foram humilhados, massacrados e combatidos, mas nunca 
derrotados. É por esse motivo, por todo sangue derramado que aqui 
EXIGIMOS demarcação já!

Portanto, está claro que os interesses políticos prevalecem acima 
dos direitos humanos e sua dignidade, pois quando somos omissos, so-
mos descumpridores da lei.

Atenciosamente,
Márcia Alves da Silva
Paulo Lopes Marinheiro
Terezinha Lopes de Oliveira
Tuane Suely de Santana
Povo Tumbalalá- Abaré/Curaçá/BA, Aldeamento Pambu, 48680-000
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Exmº. Sr. Presidente de República.
Palácio do Planalto
Praça dos Três Poderes
70150-900
Aldeia Tumbalalá 21 de julho de 2018

Através desta, vimos reivindicar os nossos direitos como indígenas 
em relação a demarcação do nosso Território Tradicional. Sabido que 
estamos neste pleito há muitos anos, pois esta luta é uma herança dei-
xada por nossos antepassados, e em respeito à memória destes, é neces-
sário que a demarcação seja tratada como ponto primordial, levando em 
consideração que a terra é fundamental para a sobrevivência econômica 
e cultural do nosso povo. Pedimos então, que faça uso do bom censo e 
passe a enxergar e resolver o problema, evitando assim conflitos com 
posseiros que tem interesses contrários aos nossos, e ainda podemos co-
munica-lo que este desejo não é somente do povo Tumbalalá e sim de 
todos os indígenas do Brasil.

Cientes da Vossa compreensão, 
Desde já agradecemos a Vossa atenção.
Iolanda Alves Tumbalalá
Lídia Lopes Tumbalalá
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Nosso povo em versos

Guerreiros Tumbalalá
Atenção meus parentes!

Povo guerreiro que não se cansa de lutar,
Vamos as nossas crianças as histórias contar,

E assim das nossas tradições preservar,
Praticando o ritual do povo Tumbalalá.    

Incentivando nossos jovens a sempre lutar, 
Não se esquecer que nossas matas temos que preservar, 

Cuidar do nosso rio para as plantas molhar, 
Garantindo uma mesa de fartura para a geração que vai chegar,

Corre menino vai buscar nossas tralhas de pesca,
Que vamos lar no rio são Francisco pescar,

E trazer nosso sustento para nossa família que em casa está.
Cuidando da natureza que nada vai faltar, 

Para pôr na mesa do povo Tumbalalá.
Alexandre Santos Almeida 
Joaquin Neto Marinheiro

Índio Tumbalalá



141

Sou Tumbalalá

Atenção meus parentes!
Que agora vou falar.

Do meu Povo guerreiro que não desiste de lutar.
Com onze anos de Retomada sem ter prazo para terminar.

Em memória dos antepassados o Território luta para conquistar.
Apesar dos obstáculos não deixamos de tentar.

Pedindo força aos encantados para não fraquejar.

Meu Povo tem raiz, tem história para contar. 
Passando pros mais jovens para não se acabar.

Temos cultura e tradição, da pesca, a caça, a plantação de feijão.





CAPITULO 4

Organização sociocultural 
dos povos indígenas

A Organização social e cultural do Povo Kiriri Cajazeiras

Foto: Dernival Kiriri

O povo Kiriri está localizado no Estado da Bahia a 300 km da 
capital Salvador. O território  Kiriri encontra-se entre os municípios de 
Banzaê, Ribeira do Pombal, Cícero Dantas e Quinjingue. 

O Povo Kiriri é organizado em 14 aldeias sendo que cada uma 
possui suas lideranças compondo a estrutura política da comunidade. 
Atualmente, o povo Kiriri é liderado por  8 caciques, cada cacique tem 3 
conselheiros tribais formando um total de 24 conselheiros no território 
do Povo Kiriri. O Pajé geral é o  mestre espiritual e cada cacique pos-
sui um Pajé para orientá-lo e resolver os problemas espirituais em cada 
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aldeia, comungando do mesmo objetivo que é buscar melhorias para as 
comunidades.

Na organização social do Povo Kiriri o cacique, que tem a função 
de resolver os problemas existentes na comunidade, buscar projetos para 
o  desenvolvimento das aldeias e tem o poder de resolver os conflitos 
visando o apaziguamento e a manutenção da harmonia na comunidade. 
Já os conselheiros, representantes locais de cada aldeia, têm como fun-
ção aconselhar para que não cometam atos que venham a desarmonizar 
a comunidade. Para que essas ações possam ser deliberadas e respeitem 
a vontade da coletividade os presidentes das associações também fazem 
parte das decisões.

“Para conquistar algo temos que lutar, trabalhar, e com os povos 
indígenas não é diferente, seja em qualquer organização social ou 
cultural, o povo deve está sempre unido e organizado para que 
possam buscar melhorias e oportunidade para seu Povo.” Fala de 
um professor Kiriri Cajazeira.

As lideranças junto com o seu povo fazem reuniões, assembleias 
e discutem propostas respeitando a opinião de todos os membros para 
o bem viver da aldeia. As Reuniões gerais e locais organizadas pelo ca-
cique e conselheiros são realizadas quinzenais ou mensais. Um exemplo 
de organização é o dia 19 de abril e a Primeira noite dos índios nos 
Festejos do Senhor de Ascenção entre o mês de abril e maio. Ambas 
acontecem todos os anos e proporcionam  momentos de alegria e diver-
são, para todo o Povo, valorizando e fortalecendo a identidade cultural.
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Foto 1 – Reunião com Lideranças

Foto: Dernival Kiriri

O Povo Kiriri possui uma organização comunitária que envolve a 
participação das lideranças, jovens e mulheres.  Esses segmentos estão 
organizados dentro da associação comunitária desenvolvendo ações es-
pecificas para cada seguimento com o intuito de buscar melhorias para 
a qualidade de vida do povo. 

Através da organização dos segmentos vinculados à associação co-
munitária o nosso povo já conseguiu várias benfeitorias como: cisternas, 
Casa do doce, Casa do mel, Téa, poço artesiano, reservatório de água 
para criatório de peixes e a produção de hortas. Esses projetos são de 
grande importância para a nossa comunidade, pois ajudam na renda das 
famílias.

Mulheres indígenas organizadas

O Povo Kiriri tem varias formas de organização e aqui daremos 
destaque às  Mulheres da Cerâmica, que foi fundada em 2015, com-
posta por mulheres que dominam as técnica da fabricação de objetos 
tendo a argila como matéria-prima. Ela ensinam o fazer da cerâmica à 
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comunidade e a valorização da pratica cultural uma vez que é através da 
cerâmica que os indígenas construíram e constroem seus utensílios para 
o seu cotidiano desde os tempos primórdios. A  comunidade de Araças 
do Alto da Turema tem uma organização já consolidada a qual vem 
desenvolvendo ações de reafirmação da pratica artesanal do Povo Kiriri.

Foto 2 – Artesanato kiriri

Foto: Jeovan de Jesus Souza

Nessa organização a líder Luciene Maria da Conceição e sua vice 
Jilzais Ferreira Maria de Jesus reúnem as mulheres do grupo de mulhe-
res para planejar as confecções da cerâmica. As mulheres vão buscar a 
matéria-prima e ao chegar com o barro molham e deixam 24 horas para 
o barro ter a constância adequada para usá-lo na produção da cerâmica. 
Durante  esse período as mulheres pisam a misturam fazendo assim 
todo esse processo. A matéria-prima, conhecida como tauá, é encontra-
da na serra do Tauá dentro do território kiriri.

Depois da confecção realizam o processo de acabamento final do 
produto exigido pelo mercado comercial para valorização do preço da 
cerâmica. Para  esse fim, as mulheres  pintam as peças com o tauá, dei-
xando a peça com maior valor comercial. Desse modo, a cerâmica traz 
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a pintura do Povo Kiriri. Quando a pintura e a argila  já estão secas as 
peças são  levada ao forno e ao serem retiradas serão todas  avaliadas e 
colocado os preços de acordo com cada produto.

A organização das mulheres tem um trabalho bem desenvolvido e 
na comunidade já tem pessoas responsáveis em fazer a comercialização 
dos produtos em eventos, feiras culturais e locais. Assim, a renda das 
famílias tem aumentado através desta atividade.

Os jovens também participam da organização sócio-cultural do 
Povo Kiriri

Outro grupo importante é a Organização de Jovens que foi criada 
no mês de fevereiro de 2003. Os primeiros lideres desse grupo foi José 
do Carmo, José de Souza da Silva, Erivaldo Irênio de Souza, Luzimário 
Jesus da Hora e Dernival dos Santos que deram início ao desenvolvi-
mento de encontros e reuniões para encorajar as lideranças mais velhas 
na importância de estarmos organizados para lutarmos por melhorias 
para o bem viver das comunidades indígenas Kiriri. As principais ações 
desempenhadas por esse grupo foram: projetos para viabilizar recursos 
para melhorar as famílias indígenas e a participação ativa dos compo-
nentes do grupo nos trabalhos comunitários do ritual do Toré. 

O grupo de jovens realiza todos anos, ao terceiro final de semana 
do mês de julho, o Festival de Cultura Indígena Kiriri que vem abran-
gendo não só os indígenas da aldeia Cajazeira, mas também outros povo 
indígenas, podendo ainda acolher os não-índios que venham prestigiar 
esse momento.

Os membros do grupo de jovens tem sua opinião respeitada nas 
reuniões para decidir qualquer objetivo para benefício da comunidade. 
O grupo sempre teve incentivo e apoio das lideranças a está resgatando 
os costumes e tradições. Um exemplo de suas ações foi o novo grupo 
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de Zabumba. O grupo vem buscando fortalecer cada vez mais a cultura 
indígena acolhendo mais jovens que venham se interessar em participar.

Atividades e datas festivas

Há um calendário de atividades e datas festivas realizadas 
anualmente estabelecidas pelo povo. Descreveremos abaixo algum 
exemplo dessas ações referentes a organização social, religiosa, cul-
tural e indenitária. 

A Comemoração  do dia 19 de abril é um momento de refletir 
sobre as questões indígenas referentes aos problemas internos e externos 
da comunidade, desenvolvendo estratégias de lutas para sanar os proble-
mas mais urgentes das aldeias.  

Entre os meses de abril e maio é realizado os Festejos da primeira 
noite dos índio. A primeira ação feita que antecede os festejos do Se-
nhor de Ascenção é a lavagem da igreja, a qual é realizada com a parti-
cipação dos homens e as mulheres.
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Foto 3 – Lavagem da igreja

Foto: Dernival Kiriri

A primeira noite deste festejo é dos indígenas que assumem a 
responsabilidade da organização. Iniciando-se com a vigília um dia an-
tes, momento em que ficam só nos preparativos para a missa e no dia 
seguinte é aberta aos visitantes.  

No mês de Junho e Julho acontecem as fogueiras de árvores e de 
linha realizadas nas datas comemorativas de Santo Antônio, São João e 
São Pedro. O Toré é um ritual praticado pelo Povo Kiriri para o fortale-
cimento identitário e cultural em que todos buscam a reafirmação étnica 
e está presente em todas as atividades.



150

Foto 4 –Ritual de toré

Foto: Dernival Kiriri

Espia! 
“O Toré representa para o povo Kiriri um símbolo de força, resistência, 

união e fortalecimento dos elementos ideológicos de unidade que nos dife-
rencia dos não-índios.” Fala do cacique Manoel Cristóvão Batista.

O cacique Manoel definiu a importância do Toré para o seu povo 
como resistência e fortalecimento, ressaltando a necessidade de sua prá-
tica.  Esse ritual acontece durante o ano no período de três em três 
semanas e envolve um público de idosos, adultos e crianças, onde todos 
os indígenas das aldeias se fazem presentes. O território Kiriri possui  6 
terreiros para a prática ritualista do Toré, sendo que cada aldeia tem um 
calendário próprio. 
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Os trabalhos comunitários

Outra forma de organização que é praticada dentro das aldeias 
Kiriri são os trabalhos comunitários envolvendo todo o povo. Nessas 
ações coletivas são desenvolvidas atividades como limpeza de ambientes 
e construção de locais comunitários. Dessa forma, a comunidade assu-
me praticas bem diversificadas e que contemplam todos os indígenas. 
Sabemos que existem algumas dificuldades, mas estas não nos impedem 
de lutarmos pelos nossos objetivos e mantermos forte nossa cultura e 
tradição.

Alimentação e matéria prima para artesanatos

Foto 5 – Artesanato Kiriri

Foto: Dernival Kiriri
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O licurizeiro

Fotos 6 e 7 – Licurizeiro e seus frutos.

Foto: Acervo da Internet

Licurizeiro é uma planta frutífera do semi-árido baiano que pro-
duz fruto no mês de março e semana santa. Dessa planta é retirada o 
licurí. Sua polpa é utilizada no preparo de alguns alimentos. A frutinha é 
quebrada retirada a polpa que é pisada no pilão para prepara o leite que é 
adicionado no preparo do peixe ou arroz. O farelo do licurí é usado para 
fazer a cocada e o doce. Dessa planta é retirado do tronco com machado 
que é recortada ao meio e retirado o bró, parte da planta que também 
serve como aperitivo. É dessa planta que o povo Kiriri faz trabalho ar-
tesanal, como o cocar, anel, brinco, pulseira, cesta, arupembe e vassoura, 
ajudando no sustento e renda familiar.
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Caruá

Foto 8 – Caroa/caruá

Foto: Acervo da Internet

O Caruá é uma planta especifica da aldeia, encontrada nas serras 
e nas montanhas da Mata Escura e Casa Vermelha (nome dado a uma 
serra da aldeia Kiriri), sendo também encontrada no pé da serra e lugar 
de solo massapé. Essa planta é resistente a seca e sua palha é sempre 
verde com espinhos nas laterais. O processo para a retirada da palha do 
caruá tem que ser com facão. A palha tem que estar madura, um tom 
verde amarelado e ter aproximadamente de 1m a 1,20m de comprimen-
to. Para a retirada da fibra precisamos de arame liso mais ou menos 50 
cm e uma faca. Faz um corte horizontal na parte mais larga da palha, 
encaixa no arame e puxa, depois coloca numa vasilha com água para 
lavar, bate ele em cima de uma pedra para tirar o sumo, em seguida torce 
e estende no varal para secar.

Depois desse processo de retirada da palha e da fibra, o caruá está 
pronto para a utilização na confecção de artesanato como tanga, cocar, 
redes, cordas, bolsas, aió, sutiã, sandália e chapéu.

Nós Kiriri usamos estes artesanatos em eventos culturais e tradi-
cionais como no ritual do Toré, dia do índio, lutas, conflitos e protestos, 
além de serem comercializados dentro e fora da aldeia.
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Limpeza do Variante

A história do variante se inicia por volta do ano 1990 a partir da 
promulgação do Decreto nº 98.828 quando a nossa reserva foi homo-
logada e registrada em cartório de registro de imóveis da comarca de 
Ribeira do Pombal, em 15 de Janeiro de 1990. O variante para os kiriri 
representa uma história de luta e conquista do nosso território.

Quando os indígenas começaram a definir os marcos limítrofes 
do território para sua demarcação, os posseiros e fazendeiro se organiza-
ram para impedir e foi daí que surgiram os conflitos com os fazendeiro 
e posseiros. Dessa forma as lideranças indígenas se organizaram para 
buscar ajuda, para pedir providencias e solucionar os conflitos, reivindi-
cando agilidade do processo de indenização de posseiros e fazendeiros 
para saírem do Território Indígena Kiriri.

E para representar a história do variante é realizada todos os anos 
no mês de Novembro uma limpeza dos limites do território tendo como 
objetivo a limpeza do variante delimitar o Território Indígena Kiriri 
definindo onde termina o território indígena e começa o não-indígena. 

Na limpeza  do variante estão presentes as lideranças, idosos, 
crianças jovens e mulheres indígenas, divididos em grupos; homens para 
capinar e outros com foices para cuidar do mato e de  galhos de árvores, 
as mulheres para retirar o excesso do mato que é colocado nas laterais e 
outras levam água para todos os trabalhadores, as crianças vão para ob-
servar e aprender como é essa tradição que permanece na cultura Kiriri 
para que dêem  continuidade a nossa cultura e saberem onde ficam as 
delimitação do território Kiriri.
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Foto 9 – Retirada do timbó

Foto: Dernival Kiriri

Espia!
VOCÊ SABE O QUE É O TIMBÓ?

O timbó é um cipó muito utilizado pelos indígenas como matéria-prima, 
para confeccionar artesanatos. Encontramos essa planta nativa em maior 

quantidade na Serra do Mocó, Serra dos Periquitos, na Serra da Taboqueira 
e também, em outros pontos da aldeia. Ele se assemelha a uma trepadeira e 

só pode ser colhido no período do inverno, uma vez por ano, mas só pode ser 
tirado quando estão maduros. O timbó é uma entre as muitas plantas nativas 

que encontramos no território Kiriri e ao longo dos anos sofreu grande 
degradação por causa do desmatamento cometido por o não índios.

Com a reconquista do território indígena kiriri, a mata nativa foi 
recuperada ao longo desses 23 anos. Os indígenas passaram a preservar 
e começou a ressurgir o Timbó e novas plantas que lá habitavam nas 
terras férteis.  Dessa forma, o Timbó deixa de ser uma planta escassa, 
sendo hoje encontrada na maior parte do Território. Com isso, os indí-
genas passaram a produzir artesanato com o mesmo material usado por 
seus ancestrais com essa importante matéria-prima, como por exemplo, 
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os cestos, que foram utilizados bastante pelos índios, mas devido ao des-
matamento pelos “posseiros”, ficaram escassos.

Essa matéria-prima tem contribuído como importante fonte de 
renda na economia e subsistência das famílias de toda comunidade com 
a comercialização de artesanato produzidos com Timbó. Os principais 
produtos produzidos em larga escala são Bozó (cesto que coloca nas 
costa para carregar objetos), cestos e chapéu. É importante ressaltar que 
o Povo Kiriri retira somente o suficiente para uma produção anual, ten-
do cuidado em não causar nenhum impacto ao meio ambiente no que 
se refere ao uso e manejo de maneira consciente, respeitando o meio 
ambiente quanto a retirada desta matéria-prima e a usando de maneira 
sustentável.

Conheça um pouco mais...

Batalhão comunitário (mutirão)

O batalhão comunitário é uma prática da cultura Kiriri que vem 
dos nossos antepassados desde a década de 80. Aonde todos as família 
da comunidade se reuniam para fazer a limpeza da roça  de uma de-
terminada família tendo como  forma de ajudar e agiliza o trabalho da 
colheita. A  família beneficiada tinha como obrigação ajudar o parente 
que precisasse do mesmo serviço, dessa forma todos os envolvidos cola-
boravam para que as colheitas de cada família fosse feita nesse sistema 
de mutirão. 

Em 27 de Agosto de 1981, foi conquistado uma parte do terri-
tório e nele foi feito a primeira roça comunitária na Serra do Santana e 
no Catuabo. Nessa época a comunidade era formada por 120 famílias 
distribuídas nas comunidades  Logoa Grande, Sacao, Cacimba Seca, 
Baixa da Cangalha e Canta Galona. Tendo como  objetivo criar con-
dições para manter os indígenas unidos na luta e  para que todas as 
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famílias pudessem  ter terras fértil  para o plantio do feijão, milho, ma-
nivas (mandioca), e outras culturas, a serem usadas na alimentação da 
comunidade, bem como o plantio de capim para os animais de pequeno 
e grande porte.

A organização da roça comunitária partiu da necessidade das fa-
mílias mais carentes terem o seu sustento e toda produção era dividida 
em três partes: a primeira era para o sustento familiar, a segunda para 
as comemorações e festas das aldeias. Como a primeira noite dos índios 
entre abril e maio, para as viagens externas das lideranças na busca de 
reivindicações ao governo Municipal, Estadual e Federal, que visa o bem 
estar da comunidade.

 Essas atividades acontecem com a participação de todas as famí-
lias, tanto nos trabalhos comunitários locais como nos gerais por aldeia. 
Vale ressaltar que os trabalhos locais são liderados pelos conselheiros e 
ajudantes, o trabalho geral é liderado pelo Cacique.

Essa ação se organiza de três maneiras:

Batalhão Geral

 É organizado pelo cacique, onde todas as comunidades lideradas 
pelos mesmo participam das atividades. Os conselheiros têm como fun-
ção avisar e conduzir as famílias das aldeias a participarem do trabalho  
que será realizado na roça comunitária do Povo Kiriri. 

Batalhão Local

O conselheiro que é o responsável em organizar a sua comunida-
de para a execução das atividades.  O vice conselheiro avisa a todas as 
famílias sobre as atividades que serão realizadas na comunidade como: 
limpeza da escola, na igreja, no caminho das aldeias  ( rodagem) e o 
terreiro do Toré. 
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Batalhão Roubado

A organização acontece por uma pessoa da comunidade onde in-
dica uma família que está precisando do serviço. Conforme combinado, 
toda a comunidade vai para a roça desse indígena sem ele saber. Quando 
todos estão na roça um dos  membros da comunidade avisa a família 
beneficiada. O indígena contemplado tem a responsabilidade de orga-
nizar a alimentação e a bebida ( Zurú - cachaça) para todos que estão 
envolvidos no mutirão. 

As prática dos mutirões nasceram a  partir da necessidade de 
manter os alimentos para todos. Cada aldeia tem a tradição de guardar 
as sementes em depósito e a  conservação das sementes dos Kiriri, são 
feita através da mistura de  cinza com a areia  que garante a durabilidade 
de três anos.

 No momento do Mutirão a comunidade partilha de um sen-
timento de grande alegria e união, nestas ações de Batalhão todas as 
comunidades demonstram o quanto são solidárias.  Todas as crianças, 
adolescentes e a juventude estão sempre presente nos ambientes que 
acontecem essas atividades e aprendem grandes ensinamentos dos an-
ciões de forma dinâmica. Eles nos contam histórias, criam versos engra-
çados, cantigas de rodas, poesia, quadrinha de acordo com cada situação 
que eles querem  ensinar sobre nosso dia a dia.

 Em outros ambientes como as casas de farinha, tanques comu-
nitários, casa de cultura ambiental e cultural, terreiros de ritual, casa da 
zabumba e Igreja são espaços de integração e todos adquirem conheci-
mentos na observação e participação nas práticas diárias e coletivas, des-
de do uso de mecanismo referente aos trabalhos realizados na farinhada 
até ao manejo com a terra. Todas essas ações vêm contribuindo grandio-
samente para o fortalecimento da identidade cultural e  a formação de 
novas lideranças.
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Portanto, o Batalhão comunitário é uma das ações que direta e in-
diretamente vem contribuindo bastante para o fortalecimento comuni-
tário através dos ensinamentos transmitidos pelos mais velhos as futuras 
gerações a partir das ações realizadas coletivamente  entre as  famílias 
indígenas envolvidas nesse meio sócio comunitário  do Povo Kiriri.





Povo Kiriri de Muquém: 
organização, história e memória

Foto: Acervo do povo Kiriri de Muquém

Povo Kiriri de Muquém vive em uma área de 62 hectares demar-
cada e homologada pelo governo situada próxima da BR 242 e do Rio 
São Francisco. A organização da estrutura  da comunidade aconteceu 
diante de muitas dificuldades e lutas, pois naquele momento o senhor 
Domingos que era o cacique já não tinha mais como fazer viagens para 
buscar os benefícios para seu povo, então, o mesmo passou sua função de 
cacique para sua filha Maria kiriri que já lhe acompanhava nas caminha-
das que ele fazia. A partir daquele momento o senhor Domingos saiu 
da função de cacique passando a exercer apenas a função de Pajé, função 
que o mesmo já desempenhava na comunidade.

Fotos 2 e 3 – Pajé Domingos Ferreira (in memória)/Cacique Maria.
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Um pouco de história

“... no ano de 1983, meu pai saiu da Aldeia Lagoa Grande, povo 
Kiriri, Município de Ribeira do Pombal - Bahia, juntamente com duas 
famílias: meu irmão do meio e o filho dele, mais os outros meus irmãos, 
para o Município Serra do Ramalho, Aldeia Vargem Alegre, do Povo 
Pankaru. Fomos acolhidos pelo Cacique Apolônio. Por um tempo, uns 
três anos, moramos nesta aldeia dos Pankaru. Era uma região muito 
seca. Com o tempo conseguimos outra área na beira do Rio São Fran-
cisco, Município de Muquém do São Francisco e até hoje, neste ano de 
2017, estamos nela. 

Uma Terra Indígena de 62 hectares reconhecida e homologada 
pelo Governo Federal. Esta nova comunidade iniciou-se com três fa-
mílias, sendo que hoje temos em média 35 famílias, num total de 110 
pessoas. O que motivou a saída de meu pai do Município de Ribeira 
do Pombal era porque ele queria morar em um lugar que tivesse água 
suficiente, e lá a aldeia muito seca, chegamos a passar fome. Quando 
chegamos a Serra do Ramalho, a terra também era seca, mas mesmo 
assim ficamos morando, como já disse por três anos. 

Meu pai indo a Brasília por volta de mais ou menos os anos de 
1984 a 1985 encontrou com o Cacique José Sátiro, do Povo Xucuru-Ka-
riri do Estado de Pernambuco que estavam nestas terras do Muquém do 
São Francisco e por sua vez estava procurando outras terras, pois estas 
terras que ele morava junto com o seu povo, não era de seu agrado e aí 
ofereceu ao meu pai. Meu pai veio olhar, se agradou e no ano seguinte 
mudou para aqui. 

Eles desocuparam esta terra e nós viemos morar. A terra não 
tinha documento, não era reconhecida, só tinha recibo de compra e 
venda. Como eu já era Cacique, botei o pé em cima e corri atrás, fui a 
Brasília e pedi o reconhecimento dela. O meu trabalho como Cacique, 
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teve início nos anos 80, lutando pelo reconhecimento desta terra. Aí 
veio o meu trabalho para estruturar a aldeia depois da demarcação da 
terra que foi: construir casas, posto de saúde, poço artesiano; adquirir 
tratores para arar a terra para o plantio do feijão, milho, mandioca e 
várias outras culturas (hortaliças). A construção da escola veio depois, 
pois os estudantes Kiriri estudam na Comunidade Passagem e tam-
bém debaixo do pau de árvore. 

A primeira professora daqui foi Valdineide, que era professora 
indígena Tuxá e pertencia à FUNAI. A escola para a aldeia foi cons-
truída pela FUNAI, sendo apenas uma sala com uma cozinha, cantina, 
na época custou R$ 14.000,00 (catorze mil reais). A ampliação da 
escola ocorreu pela prefeitura de Muquém do São Francisco e pelo 
Governo do Estado da Bahia. A minha luta nos dias de hoje é para 
ampliar a área do Território Kiriri de Muquém e construir uma qua-
dra de esportes coberta. Na questão da cultura Kiriri, nos mantemos o 
nosso Ritual do Toré, temos a Ciência, a jurema, o vinho do aipim, do 
maracujá e do milho. 

Continuamos usando as nossas vestes tradicionais feitas de penas 
e crauá, e a pintura corporal de jenipapo. Só usamos a cor vermelho do 
urucum quando vamos guerrear. Assim mantemos vivas as nossas raízes.

Maria kiriri cacique da Aldeia Kiriri\Muquém
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Foto 4 – Organização social do Povo Kiriri/Muquém

Fonte: Acervo do povo Kiriri de Muquém

Nosso povo se organiza da seguinte forma: na Aldeia temos a 
Cacique que é responsável por providenciar projetos em todas as ins-
tâncias como, educação,saúde, infraestrutura, subsistência entre outros. 
Também as possíveis resoluções de problemas ou conflitos internos e 
externos. Nada acontece ou passa pela comunidade sem o aval ou per-
missão da Cacique. 

Temos também um Pajé que é responsável pela cura de nossas 
doenças e pela parte espiritual da comunidade. Nosso povo tem um res-
peito muito grande pelos idosos. Entendemos que eles são detentores 
de um conhecimento raro, de como lidar com as pessoas, então em uma 
tomada de decisão todos se juntam para se organizar para que não sejam 
injustos com ninguém e que não sejam tão difíceis as tomadas de deci-
sões. O que é falado por esses membros da Aldeia é respeitado e seguido. 
Acima dessas pessoas para resolver problemas jurídicos tem a FUNAI, 
que assim se coloca para ajudar as comunidades indígenas.
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Conquistas adquiridas

Nós, Povo kiriri de Muquém do São Francisco, temos como pa-
trimônios cultural material nossos prédios: a casa de farinha, a casa da 
Ciência, a Escola, o infocentro, o galpão, o poço artesiano, o posto de 
saúde, a Oca (Altar Santo) e o Cruzeiro.

Foto 5 – Patrimonios Culturais Materiais

Foto: Tatiane Kiriri

Artesanatos

Todos os nossos artesanatos são feitos de palha de licuri como 
chapéus e bolsas; as vestimentas indígenas confeccionadas com caroá 
como a tanga, o bustiê, o bogó e o Paô; objetos de madeira como game-
la,  borduna, arco e flecha, pilão; de barro temos copos, panelas e tige-
las; adereços como brinco, penacho, tornozeleiras, colares feitos de coco, 
osso, madeira, sementes e miçanga; os instrumentos musicais como o 
maracá, a gaita, o zabumba, a caixa e o tambor usados para acompanhar 
a Novena de Santa Cruz.
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Foto 6 – Artesanatos dos Kiriri de Muquém.

Foto: Tatiane Kiriri

O contexto socioambiental da minha aldeia: A relação com o rio, 
com as matas, as árvores que são importantes para meu povo e os 
animais

O povo Kiriri de Muquém tem uma relação muito forte com o 
território e com a natureza, pois é deles que eles adquirem a força es-
piritual e tiram a sua sobrevivência. A terra e o rio são Francisco não 
são apenas terra e água, vão muito além, são sua mãe, pois são deles que 
saem todos os elementos necessários para a constituição da identidade e 
do fortalecimento da cultura de um povo. Utilizamos, mas preservamos 
e cuidamos para termos sempre que precisar. 

Da terra tiramos nosso sustento plantando e construindo, mas 
sem desmatar e nem usar agrotóxico. A água, utilizamos sem desperdí-
cio, pois já temos pouco. Temos um poço artesiano para utilizar a água 
para beber e outra utilidade doméstica. Os animais em nossa Aldeia são 
livres. Não matamos sem necessidades, e os que temos que matar é para 
comer. Não permitimos animais em cativeiro e nem maus-tratos. 



Com relação às matas não fazemos desmatamentos e nem joga-
mos lixo no rio. Nossa área tem suas matas preservadas para que os 
animais que ali habitam não tenham que sair de seu habitat natural 
para outro lugar e assim correr risco de serem pegos por caçadores. Para 
nosso povo preservar a natureza também é uma forma de nos preservar e 
nos fortalecer espiritualmente, porque é na natureza que moram nossos 
mestres encantados.

Foto 7 – Agricultura e pesca.

Foto: Tatiane Kiriri

Nossos rituais espirituais e religiosos 

O meu povo tem uma relação espiritual muito íntima com os es-
píritos. A religião que seguimos é a Católica Romana com uma mistura 
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de espiritismo, uma vez que acreditamos nos espíritos e nos nossos an-
cestrais que já morreram. Nosso povo tem um modo de vida baseado 
no que os espíritos ou Mestres como assim chamamos nos orientam. 
Eles nos orientam sempre que precisamos, quando o cacique vai fazer 
alguma viagem ou tomar alguma decisão sempre temos que pedir orien-
tação dos nossos Mestres Espirituais para que não aconteça nada fora 
do previsto. Para nós, os mestres espirituais tem uma força muito grande 
e nos guiam sempre. 

Nos nossos rituais utilizamos como fonte de força três tipos de 
vinho: um vinho é chamado de burié feito com milho pisado no pilão 
e em seguida cozido e depois acrescentado o açúcar. O segundo é feito 
de mandioca cozida e também com açúcar. O terceiro é feito de mara-
cujá do mato também cozido e com açúcar, e por último e o principal: 
A jurema, que é extraída do pé de jurema para fazer um líquido que 
tomamos no ritual.

Ao nascer uma criança na nossa comunidade, antes de entrar na 
sua casa, primeiro tem que ir ao Poró (local sagrado, que usamos para 
fazer nossos rituais religiosos), onde ficam as nossas vestes, imagens, 
remédios entre outras coisas que utilizamos nos nossos trabalhos. Essa 
criança é primeiro batizada na jurema para que as forças das matas lhe 
protejam. Temos também o costume de sempre que adoece alguém em 
nossa comunidade,  ela primeiro é levada para o Poró para que os Mes-
tres Encantados cuidem dessa pessoa, e se for o caso os mesmos indi-
quem levar para o hospital na cidade. 

Em nossa comunidade temos duas ciências espirituais como assim 
chamamos: uma é a Ciências das Matas a qual vem dos nossos ances-
trais e temos um lugar no meio da mata para fazer nossos rituais de Toré 
e preparação de defumadores para cura e limpeza espiritual da nossa 
comunidade. A outra e uma Ciência que começamos a cultuar com o 
passar dos tempos que é a cultura do candomblé, para a qual também 
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temos uma casa chamada Casa da Ciência, que utilizamos para fazer 
rituais de cura e de festa. No mês de maio é realizada uma novena na 
comunidade que já se tornou tradição resultado de uma promessa que 
minha avó materna fez a Santa Cruz. Nos nove dias que antecedem o 
dia de Santa Cruz são feitas as novenas e as matinas em homenagem à 
Santa cruz. 

Cosme e Damião também são festejados e homenageados com 
rezas, distribuição de balas e doces e almoços nas casas de algumas pes-
soas da comunidade. O povo Kiriri de Muquém também frequenta a 
Igreja Católica Romana. Tem as crianças e adultos batizados e casados 
na lei do não-índio, mas tudo de uma forma que não interfere na nossa 
cultura e naquilo que acreditamos da nossa religião.

Foto 8 – Rituais espiritas e religiosos.

Fonte: Acervo do povo Kiriri de Muquém
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Fotos: Tatiane Kiriri

Nossa medicina ancestral e as nossas plantas medicinais

 Nossa medicina é administrada pelo Pajé da comunidade que 
hoje não se encontra mais entre nós. O pajé é o responsável pela parte 
da cura de nosso povo. É ele quem Cuida das doenças e quem faz nossos 
remédios, banhos de ervas e defumadores. Todo nosso remédio feito pelo 
Pajé é extraído das ervas medicinais que temos em nossa aldeia. O Pajé 
também tem auxílio dos Mestres Encantados a qual confiamos nossa 
vida. O Pajé é uma das pessoas mais importantes da nossa aldeia, ele é 
o responsável por todos e pelo cuidado do nosso bem-estar espiritual e 
de nossa comunidade.
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Foto 9 – Plantas Medicinais

Foto: Tatiane Kiriri
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Conheça um pouco mais...

A nossa Aldeia

Peço licença meu povo
Pra minha história contar
História de uma Aldeia
Lugar bom de si morar

Nós temos as lideranças
Os índios da nossa Aldeia
A Cacique lidará lá fora
O Pajé dentro da Aldeia

A nossa Cacique é guerreira
Mulher igual não há
Luta, batalha lá fora

Para projeto na nossa aldeia chegar

O nosso pajé era pai
Para toda a nossa Aldeia
Com as ervas ele curava

com as orações nos presenteia

Essa é a história
Que queria te contar

É com muito amor e orgulho
Que moro neste lugar

Autora: Kaua Santos Batista - KiririMuquém
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O Pajé

Sinceramente moçada
Vejam quem vamos homenagear

O pajé Domingos Ferreira
Conhecido em todo lugar

Onde tinha forró, toante e vaquejada.
Ele aplaudia de pé

Mas seu coração acelerava mesmo
Era dançando o Toré

Com sua voz marcante
Que só Deus para entender
Cantava seus lindos toantes
Que jamais vamos esquecer

E com tudo isso
Deixou-nos uma lição

Não queria ninguém com intriga
Pois, aqui somos todos irmãos.

As armas mais importantes
Que vivia a carregar

Era o cachimbo numa mão
Na outra o maraca
Falava sempre alto

Pra todo o mundo ouvir
Por onde vocês andar
Mostre que é Kiriri



174

Nas idas e vindas da vida
Quantas coisas ele aprontou

Mas sempre deixou bem claro
Que só D. Valda ele amou

Um pedido ele fazia a toda rapaziada
Não se esqueça do nosso ritual

Sem ele não somos nada

Quantas coisas pra falar
Do nosso bravo guerreiro
Que com Deus foi morar
Para sempre nos abençoar

Domingos Ferreira
Que estou falando

O homem que não foi brincadeira
Com o seu corpo dançando

Agora vou terminar
A minha poesia indígena

Come ele que nos ensinou
A andar com fé e sabedoria.

Autor: Allas – KiririMuquém



CAPITULO 5

Expressões Culturais: 
Pinturas, Danças e Cantos 

A Ciência Pankararé

Atualmente os povos indígenas vivem em um mundo no qual ain-
da são quase que totalmente excluídos de seus direitos, apesar de terem 
sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam garantidos na 
Constituição Federal. Mesmo diante de tantas dificuldades os povos in-
dígenas preservam e mantém viva a sua cultura através de expressões 
culturais, tais como: danças, cantos e festejos tradicionais no modo pe-
culiar de cada etnia. 

As festas e as danças sempre estiveram presentes nas manifesta-
ções indígenas, sõ formas de expressão cultural, transmitidas de geração 
para geração, e passíveis de modicação a partir encontro e interação en-
tre diferentes povos e culturas. 

A aldeia Pankararé é liderada por oito caciques, Afonso Eneas 
Feitoza, Aldenor Eneas Feitoza, Maria Vicentina Santos Silva, João Ba-
tista Xavier, Genésia Maria de Oliveira, Judival da Conceição, Ramos 
Eneas Feitoza e Milton Nascimento dos Santos e está situada no mu-
nicípio de Glória/BA, a 36 km de distância de Paulo Afonso. Seu terri-
tório compreende aproximadamente 49 mil hectares de terra,  habitada 
desde o século XVII, e está dividida em várias localidades como: Baixa 
do Chico, Serrota, Poço, Ponta d’água, Brejinho e Caraíbas. 
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Neste contexto de tradição e manifestações culturais, destacamos 
alguns festejos que representam fortemente a cultura do Povo Pankara-
ré, preservada pela comunidade, a saber:

Festejo do Amaro

Foto 1 – Procissão do Festejo do Amaro

Fonte: Acervo do Colégio Estadual Indígena Angelo pereira Xavier

O Festejo do Amaro é uma tradição Pankararé que acontece no 
último sábado do mês de outubro, desde 1995. Os índios se preparam 
para a festa com a dança do Toré, dança dos Praiás, toantes, pinturas, 
crenças e diversas produções artesanais. O Praiá é uma dança consi-
derada sagrada para o Povo Pankararé, na qual existe uma ciência para 
aqueles que querem fazer parte. Entretanto, somente os homens podem 
participar, e para isso é preciso toda uma preparação física e mental.

Esse ritual se dá com a saída dos homens para um local reservado, 
isolado na mata, onde se purificam através de banhos com ervas medi-
cinais, feitos pelos próprios integrantes, durante um período de três ou 
mais. Neste mesmo período, os homens se abstêm de relações sexuais com 
suas parceiras e de bebidas alcoólicas, para que o corpo fique totalmen-
te limpo e, assim, possam receber os dons da natureza: os Encantados.
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Os “Encantados” por sua vez são Seres da Natureza que os Fol-
guedos, os praticantes do Praiá, recebem quando eles cumprem o res-
guardo. Mulher por sua vez não pode vestir o “Folguedo” (vestimenta 
usada para dança do Praiá), não por preconceito de gênero, mas por 
ser a mulher mais sensível nos seus ciclos e estar suscetível a incorpo-
rar entidades ruins que podem lhes causar transtornos e interromper o 
ritual sagrado. Elas podem, todavia, praticar a dança sem a vestimenta, 
usando apenas os adereços femininos indígenas desde que não estejam 
no período menstrual.

Os Toantes

Os povos indígenas se expressam por meio dos toantes, valori-
zando nossa  cultura e tradição oral, que por sua vez abarcam diferentes 
repertórios de gêneros e fala. Em seus toantes o Povo Pankararé des-
perta o interesse de todos, em especial dos jovens indígenas, pelos sabe-
res das gerações mais antigas e pela história e conhecimento do nosso 
próprio povo. Portanto, o Povo Pankararé com seus  toantes vivenciam 
as manifestações culturais com os índios nas aldeias, tendo como foco 
a preservação da natureza, como podemos observar na letra da música 
cantada nos toantes: 

A mata

A mata é mãe, a mata é natureza
Roba reiá roba reiá, roba reiá roba reiá.

Abra o coração, deixa jesus entrar.
Roba reiá roba reiá, roba reiá roba reiá. (Bis)

(Toante da professora Juliana Pankararé, 2018)
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Ô Guerreiro
Ô trabalha, ô trabalha ou guerreiro;
Ou guerreia ou guerreia ou mãe dá;

Mas leva a semente pra aldeia,
E deixa o índio trabalhar. (Bis)

(Toante do professor Anailson Pankararé)

Toré

O Toré é uma manifestação cultural comum aos povos indígenas de 
todo o país. Em cada aldeia ele tem suas características próprias, mas em ge-
ral, as pessoas dançam animadas em círculo, ao som de maracás e de cantos 
(também chamados de toantes). Para os Pankararé, qualquer pessoa pode 
“brincar” o Toré, sejam eles homens, mulheres ou crianças, podendo ser in-
dividual ou com casais. Também pode ser uma cerimônia religiosa restrita a 
poucos. Em diversos momentos dessa dança é servida uma bebida sagrada, 
o vinho da Jurema, que é feita de uma erva típica da caatinga. Nesses mo-
mentos os índios mostram a sua resistência cultural frente aos não-índios.

Festejo de São Roque na Baixa do Chico - Raso da Catarina

Foto 2 – Dança do Toré no Festejo do Amaro

Fonte: Acervo do Colégio Estadual Indígena Angelo Pereira Xavier
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Foto 3 – Raso da Catarina/Glória – Bahia

Fonte: Professora Elaine Patricia de Sousa Oliveira

O Raso da Catarina (Baixa do Chico) é uma região seca da caa-
tinga, onde se caminha entre os paredões de arenito, por trilha de areia. 
Lá reside uma parte do Povo Pankararé. Nessa região é comemorado o 
festejo do padroeiro Santo São Roque.

Foto 4 – Imagem de São Roque na comunidade Pankararé/2018

Fonte: Acervo do Professor Jose Leandro da Silva
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A chegada da imagem na comunidade Pankararé

A imagem chegou a comunidade há muitos anos atrás trazida por 
uma senhora chamada Maria Preta da cidade de Jeremoabo e entregue 
ao índio Saturnino Celestino de Barros morador do Chico que pas-
sou junto com os demais povos a homenagear a imagem do Santo, por 
acreditar que concede os pedidos que forem feitos com fé. Após sua 
morte seu filho Lino Celestino de Barros deu continuidade ao festejo e 
manteve a organização até o final do ano de 2017, quando faleceu. Hoje 
a organização está sobre a responsabilidade da indígena Emiliana Nas-
cimento, mantendo a tradição, passando de geração a geração.

Caminho percorrido

No dia 14 de agosto, às 08:00 horas da manhã dá-se início a pro-
cissão rumo ao Raso da Catarina – Baixa do Chico. O padroeiro sai da 
casa do Cacique Afonso percorrendo parte do povoado Brejo do Burgo, 
Brejinho e por mata adentro, trilhando um longo caminho até chegar 
ao local denominado Zé Gome (Roça). Ao chegar neste local todos se 
reúnem para almoçar, pois, lá já se encontra uma equipe que prepara o 
almoço para os que participam da procissão com o Santo. Permanecem 
naquele lugar ate 13:00 horas da tarde, podendo, então, continuar a jor-
nada até chegar ao seu destino.

O festejo

Nos dias 14 e 15 de agosto, ocorre o festejo do Padroeiro, São Ro-
que. Nesses dias há vários acontecimentos, uma delas é a reza. As mesmas 
são realizadas em horários estipulados pelos rezadores, normalmente ao 
meio dia e às seis da tarde. Ao iniciar a oração do pai-nosso é liberado 
um foguete para anunciar a troca da reza, que é acompanhada pelos to-
cadores de pífanos, que são contratados para tocar durante os dois dias.
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Pífanos

É um conjunto instrumental de percussão e sopro, dos mais anti-
gos, característicos e importantes da música folclórica brasileira. Histo-
ricamente o pífano remonta à época dos primeiros cristãos, que tinham 
no pífano, pifes ou pífora, uma maneira de saudar a Virgem Maria nas 
festas natalinas. Na feição nordestina a banda de pífanos é uma criação 
do mestiço brasileiro, que com sua criatividade e intuição musical adap-
tou o instrumental, dando-lhe a forma típica pela qual é conhecida no 
folclore brasileiro. (Fonte: http://basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar/
index.php?option=com_content&view=article&id=498).

Cosme e Damião

Dentro do festejo de São Roque também acontece a dança de São 
Cosme e Damiao, no dia 15 de agosto às 10:00 horas da manhã, onde 
são selecionados sete meninos e sete meninas  da mesma idade, entre 
três e oito anos de idade, que  devem vestir saia ou shorts azuis e blusa 
branca, todos usando um chapéu também com as cores azul e branca. 
Os mais velhos dão início a dança colocando as crianças em duas fileiras, 
uma de meninos e outra de meninas, iniciada com o canto de Cosme e 
Damião. No ritmo da música as crianças dançam em volta da bandeira 
por três vezes, ao final são jogadas balas e pipocas para todos que estão 
presentes pegarem. 

Missa

O início da missa acontece às 11:00 horas da manhã do dia 15 de 
agosto,  realizada pelo padre da paróquia de Santo Antônio da Glória, 
localizada no município de   Glória/ Bahia, onde são realizados os bati-
zados e casamentos.
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Procissão

A procissão tem início a partir das 3:00 horas da tarde do dia 15 
de agosto, saindo todos da igreja com os santos nos braços, iniciando  
uma grande caminhada. Todos que levam os Santos têm que ir à frente 
mostrando o percurso, inclusive no Cruzeiro da Baixa, onde rodam em 
seu entorno e soltam fogos de artifícios. Caminhando por todo o terri-
tório, da Baixa do Chico, onde vive uma parte do povo Pankararé, em 
seguida retornam para a igreja.

Os Romeiros

A entrega dos ramos acontece às 8:00 horas da noite do dia 15 
de agosto. Não há quantidade exata de pessoas para entregar ou pegar 
o ramo (jarro de flores), no entanto, quem pegar o ramo, no próximo 
ano deverá procurar alguém para entrega-lo, comemorando essa entrega 
com fogos e chuvinhas para soltar na mesma noite. Para começar esse 
repasse, quem quiser participar, recebe o ramo dentro da igreja e leva até 
a bandeira para entregar a outra pessoa, durante esse percurso todos vão 
cantando a música da bandeira:



183

Antes de entregar o ramo
“Segura a bandeira e não deixa cair
Segura a bandeira e não deixa virar

É Senhor São Roque que vai festejar”.

Depois que entregar o ramo
“Segura a bandeira porque ela virou
Senhor São Roque que já festejou”.

Logo após, todos que estão em torno da bandeira, vão para den-
tro da igreja, iniciando o terço cantado. Ao término da reza do terço 
começa a dança do Toré, a partir das 23:00 horas, próximo a bandeira, 
sem  previsão para terminar.  Esses dois momentos de festividades do 
nosso povo, demonstra nossa identidade, pois, essa manifestação artís-
tica/cultural tem características específicas do povo, mostrando assim 
nossa maneira de viver e os valores de nossa cultura.  Essas manifesta-
ções contribuem na formação em diversos aspectos da vida do indígena 
como também na preservação de suas culturas firmando suas raízes e 
perpetuando o conhecimento para as gerações futuras.

Texto coletivo dos professores do Colégio Estadual Indígena 
Angelo Pereira Xavier do povo Pankararé na Ação Saberes Indígena na 
Escola.
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Conheça um pouco mais...

Cordel Vida e Ciência Pankararé

Pankarare é povo de tradição
Que tem fé nos mestres e nos ancião

Trabalha com os encantos
Que guia nossa nação.

As rezas são muito fortes
É Jesus que guia, as palavras da curação

Somos povo de luz e devoção
Que chama por Deus com fé no coração.

Povo de cultura forte,
Que não teme perigo nem morte
Tem a natureza que guia o norte

Desse povo de ciência, graças a Deus temos sorte.

Dançamos, cantamos e encantamos,
Chamando pelo dom da natureza

Que nos mostra tanta beleza
Somos donos da ciência, nessa hora tenho certeza.

O tore pra dançar, o praiá pra flutuar
A mãe de terreiro já sabe qual toante cantar

Fazemos toantes para tudo, nem pensamos os mestres dominam eu juro
Tanta coisa dizemos e sem medo fazemos, esse é o nosso mundo 

Cordel da Professora Elaine Patricia de Sousa Oliveira



Xucuru Kariri de Glória/BA
Cantos, danças e práticas culturais

Foto: Magda Rafaela e Mair Xucuru Kariri

Dentre as práticas e tradições culturais indígenas, o toré, as fuma-
das e o praiá são rituais religiosos transmitidos de geração em geração de 
grande importância para a aldeia Xucuru Kariri, por a nossa comunida-
de participa com força e sabedoria. Dentro dos rituais nos encontramos 
com os nossos encantados e eles nos mostram caminhos para continuar-
mos enfrentando os desafios da vida e mostrando que esse ritual é uma 
forma de nos sentirmos mais seguros, mais fortes  tanto fisicamente 
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como espiritualmente, como podemos perceber no depoimento de “Seo 
João” ancião da aldeia:

Boa tarde, meu nome é João Pedro Cor-
reia, eu me considero um dos mais velhos 
aqui da minha aldeia Xucuru Kariri, vou falar 
sobre um pouco da dança, a parte da dança 
indígena que é uma festa para nós, muito di-
vertimento aonde a gente, através da dança,
reúne o nosso povo em grupo que é para fazer 
qué para a gente brincar, aonde a gente divide 
como quem fosse o nosso canto é como que fosse 
uma reza que a gente se sente animado através 
da dança que a gente dança, que a gente brinca 
e a gente pode buscar uma paz um sossego para 
a nossa matéria. Através do canto indígena 

Foto: Magda Rafaela

que a gente brinca aqui na nossa aldeia aqueles que tem o poder e o 
merecimento de Deus e dos seres que vivem na mata que são os encan-
tos, a gente pode arreceber uma ajuda de força sobre nois para que nois 
possa brincar a vontade ate o dia manhecer para que a gente termina 
de brincar a gente não esta cansado por que a gente sente que eles nos 
ajuda é a quem nós busca força e paz. Através deles a gente pode pedir 
a Deus sobre a nossa língua indígena, a gente pode pedir a Deus que 
muitos poucos pode entender o que nós tamo falando e o que nós tamo 
cantando através da língua indígena. Eu sei um pouco, muito pouco eu 
sei muito pouco, poucos poderão entender, nem os nossos parentes de 
outras aldeias nem eles podem entender cada canto ritual da nossa al-
deia. Depoimento de  João Pedro Correia um dos mais velhos do povo 
Xucuru Kariri – Glória/BA.

Os Xucuru Kariri vivem em território indígena localizado em área 
com predominância de caatinga e as margens do rio São Francisco no 
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município de  Glória-BA. Os rituais sagrados são muito importantes 
para o nosso povo. Quando cantamos e dançamos estramos em con-
tato com a força da terra e de toda natureza. O canto e a dança são 
instrumentos de comunhão entre nosso povo, pois o canto é a voz dos 
encantados, é uma mensagem que nos faz viajar nas histórias. Na dança 
adquirimos novas energias da terra, do ar, da água, do fogo e de todas as 
forças positivas que formam a natureza. 

Foto: Antonio Sátiro Xucuru

O Toré, para o povo Xucuru Kariri, é uma expressão cultural que 
representa força, união, alegria, espiritualidade e acima de tudo, conquis-
tas.  Cantar e dançar não são apenas uma diversão, Por isso, quando se 
fala em ritual de Toré, pensamos  em entrar em harmonia com o ambien-
te e com o sagrado, trazendo segurança e comunhão entre nosso povo. 

Dançamos o Toré ao ar livre, homens, mulheres e crianças, em 
qualquer época do ano, dependendo só da disposição da comunidade. 
Temos um momento apenas para o canto, são as fumadas,  que aconte-
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cem nas quartas-feiras, dia em que  toda comunidade se reúne na casa de 
um membro da aldeia para celebrarmos esse momento, onde cantamos, 
acendemos fogueiras e oferecemos a garapa sagrada, assim, conhecemos 
parte da  cultura Xucuru-Kariri.

O Toré dos Xucuru-Kariri significa a harmonia e a força para 
continuarmos  enfrentando os desafios diários. Na dança utilizamos 
os artefatos que possuem um sentido cerimonial como: maracás, vestes 
indígenas e saias de caroá.  Os cantos entoados durante o início até o 
final de todo ritual, demonstra força, coragem e resistência, retratando 
a luta e a trajetória dos anciões e antepassados do nosso povo. Os indí-
genas que participam se reúnem no local sagrado onde será festejado o 
referido costume, começando a cantar as orações e outros cantos com 
composições que relatam o dia-a-dia e a  luta, de tudo um pouco, assim, 
aprendendo mais sobre a história da nossa cultura e raízes indígenas.

Foto: Magda Rafaela e Mair Xucuru Kariri
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A dança e o canto Xucuru-Kariri buscam harmonia do canto dos 
pássaros, o barulho das águas, o movimentos das nuvens, o silêncio das 
pedras, os ruídos dos ventos, o calor do Sol e a pureza da Lua... É assim 
que celebramos e vivemos com os antepassados, buscando neles a força 
para continuar lutando e enfrentando os desafios da vida.

O ritual sagrado mais respeitável dos Xucurus-Kariri é o Ouricuri. 
O Ouricuri baseia-se na limpeza espiritual em uma cerimônia que 

dura aproximadamente três dias na qual nenhuma mulher pode participar. 
No Ouricuri os indígenas que participam não podem ter relações sexuais 
nas noites anteriores, pois impedem a sintonia com os Quaquis (cachim-
bos batizados com os nomes dos seus antepassados). A vestimenta mais 
adequada para o Ouricuri é uma roupa de palha cobrindo o indígena da 
cabeça aos pés. 

O instrumento musical empregado no Ouricuri é o maracá, (instru-
mento musical que se assemelha a um chocalho) feito com o fruto de coi-
té, (planta que da frutos arredondados ideal para a confecção do maracá) 
que serve para marcar o ritmo dos cantos - orações. Já a flauta é composta 
de bambu e sua espessura pode variar de tamanho. O ritual é uma dança 
que envolve um grande círculo que gira em torno do centro, acompanha-
do por cantos ao som do maracá e pisadas fortes no chão, vestidos com 
adornos e pinturas corporais. A oração que o pajé e o cacique entoam, ini-
cia o ritual e nos traz energias boas, depois da oração vem uma sequência 
de cantos antigos e logo em seguida cantos atuais, e por último o canto de 
encerramento que é um momento de nos despedirmos  e  agradecermos 
pelo que foi realizado. 

Finalmente, a dança e o canto para o povo Xucuru-Kariri se cons-
tituem como o lugar das distintas linguagens artísticas, entendidas como 
meio de pensar e de viver a vida presente. A educação, por meio da dança, 
nos permite o conhecimento de si, do outro e do mundo, de nossa experiên-
cia cotidiana individual e social, assim como a “valorização” da vida cultural. 
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Foto: Magda Rafaela e Mair Xucuru-Kariri

É preciso que o povo Xucuru-Kariri, apesar de todas as adversida-
des, mantenha  suas práticas culturais e o Toré dentro da comunidade, 
buscando que cada membro participe de livre e espontânea vontade, 
para que descubram o quanto é importante estarmos juntos entoando e 
preservando as nossas tradições.
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Fotos: Antônio Satiro Xucuru Kariri

Para isso a escola indígena tem o papel de promover a preservação 
dos saberes de cada ancião a partir de pesquisas, entrevistas e projetos 
que envolvam relatos e experiências de lutas e conquistas vivenciadas 
por eles, com objetivo de registrar e divulgar esses conjuntos de conhe-
cimentos que são guardados na memória, ensinando os valores tradicio-
nais aos novos guerreiros.  As expressões culturais, “o canto e dança”, são 
costumes tradicionais dos nossos antepassados onde buscamos valorizá-
-los e repassá-los para os novos guerreiros da nossa aldeia, com objetivo 
de preservar nossas raízes indígenas.
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Espia! 
Ouricuri – Ritual realizado pelo povo Xucuru Kariri – Glória - BA onde 
os indígenas homens, passam três dias de reclusão para serem purificados 

espiritualmente. Alguns dias antes e durante o ritual o homem não pode ter 
relações sexuais, pois o ato enfraquece a sua relação com os Quaquis.

 Toré -   Ritual realizado pelo povo Xucuru Kariri – Glória –BA onde, ho-
mens, mulheres, crianças  anciões danam em circula batendo forte o pé no 

chão balançando o maraca e cantado cantos de vivencias antigas.
Maracá – instrumento musical semelhante a um chocalho, usado pela 

maioria dos povos indígenas para acompanhar seus rituais sagrados e mar-
car a dana e conto.

Conheça um pouco mais...

O Ritual de Toré para o Povo Xucuru Kariri de Glória/BA

Foto: Mair Xucuru Kariri

O povo Xucuru-Kariri é originário de Palmeiras dos Índios – AL 
chegando no município de Glória – BA há mais de trinta anos com cin-
co famílias. Hoje, a comunidade cresceu, e estão muito bem organizados 
e nunca deixaram de praticar toda a sua cultura, preocupando–se sempre 
em repassar os seus costumes e tradições naturalmente.  
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O toré pra gente é um canto de alegria valorizando a Deus e pe-
dindo proteção para todos nós indígenas dos Xucurus e agradecendo a 
nosso pai tupã pelo dia-a-dia. Pra gente o toré significa cantos especiais 
valorizados por nós, e que nesse canto a gente consegue reunir nosso 
povo, é uma reunião sagrada entre os Xucurus, e também tem mais, que 
a nossa cultura indígena de quinze em quinze dias que nós tem só nos 
indígenas, principalmente os homens, que é proteção que os homens têm 
dado por deus, que enquanto aquele que é merecedor recebe os encantos 
ou se não um reforço dado por nosso pai tupan.  Depoimento de Alme-
rinda Sátiro Nascimento cacique do povo Xucuru Kariri (Glória/BA).

Me dê licença, senhor mestre
Preu brincar, no terreiro do praiá.

Me dê licença, senhor mestre
Preu brincar, no terreiro do praiá.

Aonde canta o cacique, o pajé, o capitão, oi dandaruré.
Ô arreeeeeeia, ô arreeeeeeia, ô arreia reiá ô reiará
Ô arreeeeeeia, ô arreeeeeeia, ô arreia reiá ô reiará

Ê rô arreeeeeiá  ô arreeeeeeia ê rô arreeeeeeia reiá ô reiará

Canto usado em todos rituais da aldeia Xucuru-Kariri (Gloria/BA)
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O toré é uma coisa que a gente 
faz aquelas promessas, faz aquela pro-
messas, faz aqueles ritual lá embaixo 
dentro do mato, no terrero, e ai agente 
continua poraí, ai tem o praiá e tem o 
toré, o toré é aquele que a gente ves-
te as fardas com uma saia, e o praiá é 
aquele que agente veste o vestido com 
aquela roupa que cobre tudo, os ói, os 
pés ninguém vê nada, ai é por isso que 
eu quero dizer, que quando a gente faz 
aquelas fumadas da gente que os mais 
véi dos antepassados dexô, arrente lem-
bra, faz aquelas promessa, paga aquelas 
promessa lá no terreiro, no porô, lá nos 
pés do santo cruzeiro, e ai continua, a 
gente levando as tradição da gente. De-
poimento de Antônio José Sátiro Nas-
cimento liderança mais velhas da aldeia 
Xucuru Kariri (Glória/BA). 
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Pinturas corporais Kantaruré:
Signos e significados

As pinturas Kantaruré tem um forte significado para o povo, os 
antepassados sempre representaram suas vivências nas pinturas corpo-
rais e rupestres, na aldeia sempre existiu uma diversidade de pinturas 
corporais e cada uma com seu significado.

Uma das pinturas mais antigas e significativas para o povo é a cruz 
que passou a ser usada após a chegada do catolicismo, com os padres 
e missionários que se instalaram na aldeia do Brejo dos Padres, cate-
quisando os Pankararus, povo do qual descende os Kantarurés, e desde 
aquela época até hoje, a cruz é tida como símbolo sagrado de fé e pro-
teção divina, sendo usada em todas as ocasiões e por todos os indígenas 
da aldeia (Figura 1).

Existem muitas pinturas que se perderam com o tempo e se tor-
naram desconhecidas pelo povo, por isso a comunidade e a escola se 
viram na necessidade de ressignificar a cultura com novas pinturas, en-
riquecendo os traços da arte indígena, e fortalecendo a cultura, bem 
como resgatando a maneira correta de se pintar, pois de acordo com os 
antepassados a pintura só poderia ser feita se a pele estivesse limpa, sem 
outros produtos.

O grafismo indígena é diferente para homens, mulheres e crian-
ças, variando também de acordo com a ocasião. As mulheres não pintam 
o corpo da cintura pra baixo, pois é onde se localiza o símbolo de repro-
dução humana, e existem pinturas que diferenciam as mulheres casadas 
(Figura 1), das mulheres solteiras (Figura 2), bem como, existem pintu-
ras que diferenciam os homens casados, dos homens solteiros.
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Na figura 1 a pintura para mulher casada é usada em todas as 
ocasiões seja em rituais ou em apresentações diversas. Como foi dito, a 
Cruz sempre usada por todos, representa a proteção, os três círculos no 
canto do olho, representam família e os traços feitos abaixo do queixo 
significam união entre duas pessoas.

Na figura 2 a mulher solteira usa a seta nos olhos como forma de 
expressar liberdade para olhar e procurar o seu guerreiro, e o traço abaixo 
do queixo, significa liberdade para conversar. A letra k representada no 
rosto das duas mulheres é para identificar o povo a qual pertence.
Figura 1 – Mulher Casada Figura 2 – Mulher Solteira

As mulheres tanto casadas como solteiras, pintam os membros 
superiores com uma bela pintura (Figura 3), simbolizando crença, res-
peito, união, compromisso com o povo e com a cultura indígena.

Figura 3 – Pintura utilizada no membro superior da mulher



197

Os homens casados Kantaruré têm sua própria pintura, que repre-
senta amor, proteção, sustento à família, e união à sua mulher. São feitas 
no rosto, nos braços e pernas, na área dos olhos e das bochechas.
Figura 4 – Pintura facial para 
homem casado 

Figura 5 – Pintura facial usada na 
bochecha de homem casado.

 
Figura 6 – Pintura usada nos braços 
de homem casado

Figura 7 – Pintura usada nos 
braços dos homens casados da 
comunidade.

Os homens solteiros também possuem sua representação na pele, 
significando a liberdade e a busca de um guerreiro por sua amada. Há 
também uma pintura usada por todos os homens, para representar a sua 
força e o compromisso com a cultura. (Figura 5).
Figura 8 – Pintura facial para 
homem solteiro

Figura 9 – Pintura usada na 
bochecha de homem solteiro

Figura 10 – Pintura usada nos braços por todos os homens da aldeia.
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As crianças também têm sua pureza e simplicidade representada 
nas pinturas Kantaruré sendo que, nesse caso, as pinturas servem para 
ambos os sexos. Uma vez que, ainda crianças não têm os compromis-
sos que os adultos têm na comunidade, a cruz permanece sendo usada 
como proteção divina, além de pintarem no canto dos olhos traços para 
fora indicando um caminho a percorrer ou a seguir, os círculos feitos na 
bochecha indicam meninos/ meninas pequenos (as) e o “k” identifica o 
povo o qual aquela criança pertence, os Kantarurés. (Figura 11).

Figura 11 – Crianças Kantaruré vivenciando sua cultura

Foto: Acervo do povo Kantaruré

Há também uma pintura comum às duas comunidades Kantaru-
rés, ela representa a união dessas duas comunidades, ainda que separadas 
em território, buscam realizar os seus sonhos comunitários através do 
trabalho coletivo. São unidas e separadas por uma única serra chamada 
Canta Galo, onde vivenciam seus contos, lendas, histórias e antigos ri-
tuais de toré na época de perseguição. Essa pintura geralmente é usada 
em eventos e apresentações no qual os dois povos se encontrarão.
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Conheça um pouco mais...

Histórico de ocupação

Os Kantaruré são descendentes da população indígena que origi-
nalmente habitava o trecho do rio São Francisco entre a cachoeira de 
Paulo Afonso, a embocadura do rio Pajeú e as caatingas, brejos e serras 
adjacentes. Aparecem nas fontes históricas dos séculos XVII e XVIII, 
designados como “Pancararu”, “Brancararu”, “Pancaru” ou “Caruru”. 
Eles foram aldeados a partir do final do séc. XVII à margem do São 
Francisco por missionários jesuítas, franciscanos e capuchinhos. Dentre 
as missões fundadas à época, se destacam as de Sorobabé, Caruru e, 
em especial, Curral dos Bois, origem da atual cidade de Glória. Foram 
extintas em meados do século seguinte e a população indígena rema-
nescente se tornou alvo de pressões coloniais, sobretudo de pecuaristas 
interessados nas terras mais férteis à margem do rio, de onde foi forçada 
a migrar, buscando locais de refúgio e resistência nos brejos e altos de 
serras dispersos na caatinga adjacente, que eram parte de sua antiga área 
de dispersão e perambulação.

Já em meados do século XIX se pode identificar a consolidação 
de dois novos núcleos constituídos por população indígena egressa 
de Curral dos Bois: um em Brejo dos Padres, no lado pernambucano 
do rio, onde vivem os atuais Pankararu; e outro no Brejo do Burgo, 
do lado baiano, onde habitam os Pankararé. Ainda ao final daquele 
século, o primeiro desses núcleos originaria mais dois, em localidades 
próximas: o dos atuais Jiripankó, no extremo ocidental do Estado de 
Alagoas, e o dos Kantaruré, na localidade da Batida, próxima à mar-
gem baiana. O núcleo da Batida

A história oral kantaruré refere Rosa Baleia, uma índia pankara-
ru, originária de Brejo dos Padres/Tacaratu/PE, como “tronco” velho 
do povo kantaruré. Quando ainda muito jovem, Rosa Baleia, em uma 
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viagem de peregrinação à Bahia, travou conhecimento com o “posseiro” 
Balduíno - habitante do povoado Olho D’Água dos Coelhos, município 
de Glória/BA - tendo com ele constituído família e jamais retornado ao 
local de origem. O casal se fixou em uma localidade próxima ao povoa-
do de Balduíno, a Batida, onde criou seus 13 filhos e estabeleceu raízes. 
Toda a população da Batida descende diretamente de Rosa Baleia e 
Balduíno, através de quatro dos seus filhos: Cícero Pequeno, Rosendo, 
Honório e Constantina.

 O núcleo das Pedras

Algumas gerações após a instalação de Balduíno e Rosa Baleia 
na Batida, dois irmãos kantaruré, Arcelino e Bregídio, ali residentes, se 
casaram com duas irmãs, Santina e Maria de Virgílio, originárias do 
povoado Baixa das Pedras de Cima, distante 3 Km em linha reta da 
Batida, vindo a fundar um segundo núcleo de ocupação kantaruré, em 
localidade contígua ao povoado, conhecida hoje como “Pedras”.
FONTE: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kantarur%C3%A9



PARTE II

APRENDER PELA PESQUISA

IDENTIDADE, MEMÓRIA E 

EDUCAÇÃO





CAPITULO 1

Línguas indígenas e 
fortalecimento indentitário

KIPEÁ: O idioma Kiriri e o fortalecimento 
identitário dos Kiriri Mirandela

Objetivos

• Registrar os elementos da cultura do povo Kiriri Mirandela;
• Valorizar os anciões que tem grande significado na história do 

território;
• Valorizar as raízes culturais existentes no território;
• Registrar as lembranças e vivências ainda presentes na memó-

ria dos anciões das comunidades Kiriri Mirandela.

Atividade 1

O professor irá com os alunos em pontos estratégicos do território 
onde se encontram pinturas rupestres, aproveitará o momento para falar 
sobre a importância do território para o povo Kiriri Mirandela, a luta e 
a preservação do meio ambiente. Ao retornar pra sala de aula, após uma 
roda de conversa com os estudantes sobre o pesquisa de campo, solici-
tará a produção escrita dessa experiência com ilustrações. Construir um 
cartaz em dupla e em seguida socializar as produções com a turma.

Atividade 2  

Para que os estudantes façam a pesquisa de campo o professor irá 
fazer o levantamento prévio com fotografias sobre os lugares históricos 
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que existem dentro do nosso território indígena Kiriri Mirandela po-
dendo promover uma conversa sobre as imagens. A partir das discussões 
houve a elaboração do questionário com abrangência do tema proposto 
e sua significação para cada um, em seguida o professor solicitará um 
registro fotográfico com legenda. Ao retorna para sala de aula os alunos 
em equipes se reunirão para construir o álbum fotográfico e, por fim,  as 
apresentações para turma.

Atividade 3 

Convidar uma liderança ou ancião da comunidade para contar 
suas experiências sobre as palavras no idioma Kiriri. Em seguida o pro-
fessor vai explicar aos estudantes a importância de estar revitalizando 
a língua indígena para as futuras gerações, nesse intuito solicitar que 
os estudantes coletem informações das palavras mais usadas visando a 
construção de um dicionário ilustrado. Em pequenos grupos os estu-
dantes discutem a forma de ilustrar e listar as palavras. Ao retornar para 
sala o mesmo solicita as informações coletadas em campo.       

Atividade 4 

O professor irá solicitar aos estudantes para gravar um vídeo com 
tema “Raízes Culturais que existem dentro do nosso Território Indíge-
na” e subtemas “Os anciões do território, os artesanatos, lugares históri-
cos e ervas medicinais” com duração de aproximadamente 03 minutos 
e 04 segundos. Ao retornar para sala de aula os estudantes registram as 
experiências adquiridas ao longo da pesquisa. Diante do exposto o pro-
fessor solicita as apresentações de cada vídeo.
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Avaliação 

Os estudantes serão avaliados nos índices de envolvimento nas 
atividades propostas durante a execução do projeto e em seu empenho 
em participar das atividades: produção, organização, expressão oral, es-
crita e suas atitudes de reconhecimento da importância da cultura em 
nosso dia-a-dia na comunidade e em outros espaços de vivência.

Em caso de necessidade as atividades serão retomadas para que 
ocorra um melhor aprendizado.

O que você pode fazer
Através das Apresentações das produções; exibições dos 
trabalhos produzidos; produção (Dicionário Ilustrado); 
álbum de fotografia com legenda e produção de vídeos 

divulgar a cultura do seu povo.

Divulgação na comunidade

Após terem trabalhado a importância de preservar o saber indí-
gena e sua identidade, os alunos irão produzir cartazes e folders para 
divulgar na comunidade em um evento que acontecera no dia 11 de 
novembro.
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YAATHÊ: Ancestralidade, Línguas Indígenas e Resistência Fulni-ô

Objetivos

• Compreender e valorizar a herança deixada pelos antepassados dos 
Fulni-ô em relação a produção dos artesanatos considerado a im-
portância da cultura da arte como legado dos nossos ancestrais;

• Conhecer os artesanatos fabricados antigamente pelo povo Fulni-ô;
• Reconhecer a importância da fabricação dos artesanatos no fortale-

cimento da identidade cultural Fulni-ô; 
• Despertar o interesse dos jovens para conhecer a história do seu 

povo e os meios de manutenção da mesma;
• Valorizar seu jeito próprio de falar, vivenciando suas crenças, costu-

mes e tradições;
• Reconhecer heranças culturais deixadas pelos seus ancestrais;
• Conhecer a historicidade das plantas usadas como medicamentos 

pelos seus antepassados;
• Descrever a historicidade do seu povo enaltecendo suas lutas e con-

quistas ao longo da sua evolução social;
• Sistematizar cronologicamente os acontecimentos vivenciados pelo 

povo Fulni-ô;
• Proporcionar aos estudantes uma reflexão sobre ancestralidade do 

seu povo; 
• Conhecer o modo de vida dos seus antepassados.

Atividade 1  

Pesquisar através de entrevista com familiares e membros da co-
munidade indígena a historicidade na fabricação de artesanatos. Levan-
tando questionamentos como, a principal matéria prima utilizada  pelos 
antepassados, artesanatos mais fabricados  nessa época , parte do territó-
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rio onde encontrava a matéria-prima e a importância destes artesanatos 
para o povo naquela época. 

Organização de oficina para confecção de artesanatos do povo 
Fulni-ô, frente ao risco de extinção de alguns artesanatos, fabricados 
pelos anciões antigamente.

Atividade 2 

Pesquisar com seus familiares e integrantes da comunidade quais 
e como as plantas eram utilizadas antigamente pela comunidade na cura 
de enfermidades e a escrita das mesmas na língua materna.

Construir gráficos que demonstrem as plantas mais utilizadas e 
como eram utilizadas ( chás, lambedor e etc) pela comunidade, pois ob-
servou-se o risco de extinção de algumas plantas e o desuso das mesmas 
como cura para algumas enfermidades.

Atividade 3 

Pesquisar com os anciões, histórias e relatos das lutas do povo 
Fulni-ô em diferentes épocas. 

Construir um álbum fotográfico a fim de observar a evolução so-
cioeconômica entre passado e presente do povo Fulni-ô e a construção 
de cordel que conte a sua história.

Atividade 4

Levantar histórias junto aos membros da comunidade mais velhos 
sobre o modo de vida dos antepassados e como eles podem contribuir 
para a preservação da cultura.

 Fazer um cartaz com a relação entre a vivência dos antepassados 
na construção da identidade e revitalização dos valores da etnia Fulni-ô. 
Realizar relatos de experiências, onde o estudante irá relatar, através da 
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elaboração de textos escritos com ilustrações, toda sua experiência sobre 
os elementos que compõem a ancestralidade do seu povo indígena ten-
do como referência a vivência da pesquisa proposta na atividade 1.

Avaliação

O aluno deverá escolher uma das situações abaixo, desenvolver o 
tema selecionado, posicionando-se e utilizando o conteúdo aprendido.

1. Você foi convidado para fazer uma demonstração dos artesana-
tos fabricados na sua comunidade e precisa escolher um para fabricar no 
momento da demonstração.

2.  Você precisa fabricar três artesanatos com palhas de coqueiro 
Ouricuri e não está encontrando este material.

3. Você foi convidado por um colega para vender alguns produtos 
e ter uma renda mensal, seu colega sugeriu que vendessem artesanatos 
indígenas.

4. Você está com uma tosse muito forte e uma pessoa indicou 
um remédio caseiro feito com plantas medicinais utilizado antigamente 
pelos indígenas.

5. Você precisa de uma determinada planta usada por antepas-
sados no tratamento de cicatrização, ao procurar um ancião da comu-
nidade ele lhe informou que esta planta não se encontra com muita 
frequência no território indígena.

6. Você passou mal ao preparar um remédio com plantas medici-
nais usados pelos povos indígenas.

7. Podemos considerar a língua indígena Yaathê do povo Fulni-ô 
um elemento vital para preservação das suas tradições culturais. Co-
mente.

8. Você foi convidado por uma escola para fazer uma demonstra-
ção sobre a história e resistência do povo Fulni-ô. 
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9. Durante um passeio por sua cidade, você ouve comentários so-
bre a o povo Fulni-ô, onde relatam que estes não habitavam a cidade 
antigamente. 

10. Diante dos avanços tecnológicos muitos povos indígenas per-
deram seus costumes milenares, contribuindo para descaracterização de 
seu povo.

11. A aquisição da língua portuguesa como língua materna, faz 
com que as línguas indígenas corram riscos de extinção.

12. A escassez da matéria prima dificulta a confecção de alguns 
artesanatos produzidos pelos antepassados.

O que fazer

• Reconhecer que o artesanato é um costume que deve ser pre-
servado como um dos elementos fundamentais para a cultura 
do seu povo. 

• Valorizar os anciões (detentores do conhecimento) da sua co-
munidade.

• Defender a preservação do seu território como parte integran-
te da sua cultura.

• Aprender a confeccionar artesanatos indígenas. 
• Conhecer as plantas usadas pela comunidade e sua indicação.
• Procurar anciões (detentores do conhecimento das plantas) 

sempre que precisar fazer uso de alguma.
• Assumir uma postura conscientizada  para preservação dessas 

plantas dentro da comunidade.
• Utilizar plantas medicinais Fulni-ô no seu cotidiano.
• Aperfeiçoar seu comportamento  do contexto em que vive.
• Defender suas ideias quanto indígena diante de situações de 

discriminação e preconceito.
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• Saber a história do seu povo para que possa dialogar com os 
não-indígenas.

• Assumir uma postura de compromisso sobre a preservação e 
revitalização da cultura indígena.

• Valorizar o conhecimento dos anciões.
• Procurar registrar a cultura e o modo de vida do seu povo.
• Identificar aspectos da cultura não-indígena que interferem 

negativamente nos costumes e tradições do seu povo.

Divulgação

Após confecção dos artesanatos nas oficinas os estudantes promo-
vem uma exposição dos mesmos e uma palestra com anciões da comuni-
dade para relato de sua experiência na comunidade escolar.

Palestras com os anciões e estudantes que executaram a pesquisa e 
distribuição de cartilhas com as plantas mais utilizadas e suas indicações 
de uso.

Roda de conversas a beira da fogueira para deleite dos cordéis 
em grande grupo e exposição de fotos do povo Fulni-ô em diferentes 
épocas.

Montar uma ação de conscientização com palestras ministradas 
pelos estudantes e anciões da comunidade com exposição dos cartazes 
produzidos e distribuição de panfletos para revitalização do modo de 
vida da comunidade.



CAPITULO 2

Lutas, Movimentos e Resistência 
Povo Pankararé na Luta pelos seus Direitos

Objetivos

• Estimular o conhecimento sobre sua localização geográfica, 
divisão de áreas de vivência, de cultivo e preservação, valoriza-
ção da construção histórica tradicional e história oral.

• Reconhecer e valorizar a história de vida comunitária de suas 
lideranças com intuito de catalogar e distinguir os protagonis-
tas da trajetória de conquistas Pankararé.

• Conhecer a história de vida das primeiras professoras Panka-
raré  e os desafios enfrentados pelas mesmas na luta por uma 
educação  específica e diferenciada.

• Conhecer as leis que asseguram o direito a educacão e a saúde 
às comunidades indigenas, abrangendo seus conhecimentos 
para que se tornem sujeitos  críticos e partícipes desses pro-
cessos de luta comunitária .

Atividade 1

Tema: Conhecendo o território

Realizar entrevistas com os anciãos da comunidade buscando 
identificar a partir do relato oral o processo de conquista e divisão do 
território. Em sala de aula a partir da fala dos anciãos, obtidas através da 
entrevista, construir um  etnomapa territorial.
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Atividade 2

Tema: Histórico de suas lideranças 

Os estudantes deverão escolher de acordo com seu conhecimento 
prévio  duas lideranças para uma mesa redonda no ambiente escolar. 
Elaborar um questionário contendo perguntas referentes as lutas e vitó-
rias das comunidades e, a partir das respostas da roda de conversa, deve-
rão aprofundar os conhecimentos da história de seu povo. Em seguida 
construir um texto individual que contenha a explicação do conheci-
mento adquirido na troca de ideias  com as lideranças. 

Atividade 3

Biografias das primeiras professoras

Através do texto principal dar ênfase no trecho correspondente 
a educação escolar indígena, lembrando a importância das primeiras 
professoras da etnia Pankararé. O professor deverá orientar o passo-a-
-passo de como se constrói uma biografia, assim como também explicar 
a importância desse registro. A turma será dividida em três  grupos, no 
qual cada um ficara responsável para construir a biografia das primeiras 
professoras, utilizando todos os recursos  necessários a sua execução.

Atividade 4

Os direito indígenas na Constituição de 1988 

Com base no texto e no que diz a constituição de 1988 acerca da 
educação e saúde indígena, o professor devera conduzir um estudo, ana-
lisando o antes e o depois e destacando seus avanços.  Após os debates, 
a turma será dividida em dois grupos, um ficará responsável  pela saúde 
e outro pela educação. O professor devera nortear os estudantes na  ela-
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boração e apresentação de um seminário com base no antes e o depois 
da constituição até os dias atuais.

Avaliação

Construção de um  etnomapa territorial.
Produção do relato de experiência acerca da pesquisa realizada na 

comunidade.
Produção da biografia das primeiras professoras.
Seminário com base no antes e o depois da constituição até os 

dias atuais.

Divulgação

Expor na escola os etnomapas territoriais juntamente com as pro-
duções realizadas a partir das pesquisas na comunidade.

O que você pode fazer
Conhecer e contribuir com as lutas da comunidade na 

atualidade





Resistência Tumbalalá

Objetivos

• Compreender o processo de luta, movimentos e resistência do 
Povo Tumbalalá ao longo dos anos.

• Valorizar a cultura pertencente ao seu povo a partir do reco-
nhecimento da sua identidade.

• Reconhecer a importância de ter uma educação diferenciada 
voltada para o fortalecimento da sua cultura.

Ponto de partida

O professor irá promover uma roda de conversa sobre lutas, mo-
vimentos e resistências dos povos indígenas convidando um ancião ou 
anciã para falar sobre as lutas, movimentos e resistência vivenciadas pelo 
povo Tumbalalá ao longo dos tempos. Orientar os alunos que após a 
roda de conversa façam anotações sobre os aspectos mais significativos.

Atividade 1

Solicitar aos alunos que a partir das anotações construam um texto.
Execução dos trabalhos em grupo: 
Grupo 1:  Jornal falado
Grupo 2: Linha do tempo das lutas, movimentos e resistência do 
Povo Tumbalalá
Grupo 3: História em quadrinho
Grupo 4: Jornal mural
Grupo 5: Dramatização
Os grupos terão tempo para organizar as atividades e apresentar 

na escola.
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Atividade 2   

Como atividade conclusiva os alunos poderão escolher pessoas 
mais velhas da comunidade para fazer entrevistas de como ocorreu: 

As lutas, movimentos e resistência:

• Pelo território;
• Pela espiritualidade;
• Questões ambientais;

• Educação;
• Saúde;
• Cultura

As entrevistas poderão ser registradas de diversas formas e socia-
lizadas entre todos.

Atividade 3 

O professor juntamente com seus   alunos  poderá também utili-
zar de outras atividades: Pesquisa em jornais sobre as lutas, movimentos 
e resistência do Povo Tumbalalá;

Pesquisar sobre direitos indígenas;
Pesquisar fotos antigas que representam essas lutas;
Organizar uma gincana com tarefas sobre a temática, lutas, movi-

mentos e resistência.

Atividade 4

O professor irá orientar seus alunos a elaborar um seminário uti-
lizando as informações adquiridas na  temática abordada e auxiliar os 
mesmos sugerindo que realizem pesquisas sobre o artesanato Tumbala-
lá, suas características, produção e comercialização .

Depois de concluir o seminário socializar entre todos.
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Avaliação 

Será feita individualmente de forma contínua e processual de 
acordo com o empenho, desenvolvimento, participação e aprendizagem 
de cada educando.

Divulgação na comunidade

Expor na escola as produções realizadas a partir das pesquisas na 
comunidade.

O que você pode fazer
Conhecer e contribuir com as lutas da comunidade na 

atualidade





CAPITULO 3

Terra, Território e Meio Ambiente
Território Kaimbé: O Rio da Ilha e 

a consciência ambiental 

Objetivos

• Entender o processo de definição do território da aldeia Mas-
sacará como um processo histórico, bem como sua ocupação 
e formação;

• Compreender como as causas e consequências deixadas pelos 
posseiros da aldeia  afetam a vida dos indígenas Kaimbé nos 
dias atuais;

• Entender por meio da pesquisa como os Kaimbé fazem usu-
fruto da terra de modo consciente e cultural deixados pelos 
anciões  respaldando no modo, tempo e hora do preparo da 
terra à colheita;

• Reconhecer os níveis de degradação da vegetação, solo, seja 
por meio de ação humana ou por meio de ação por causas 
naturais;

• Fazer o censo demográfico da população indígena; 
• Construir maquete do território Kaimbé;
• Conscientizar os educandos, comunidade e demais pessoas 

envolvidas na preservação da riqueza natural do lugar;
• Identificar os principais fatores de degradação das matas cilia-

res e estratégias para minimizar seus efeitos;
• Conhecer e dominar a linguagem e simbologia dos mapas e 

identificar tipos de mapas;
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• Organizar os modelos de representação e orientação no espaço 
geográfico construindo a linguagem cartográfica da aldeia.

Atividade 1

Diante do texto “Terra e Território do Povo Kaimbé”, comente 
as consequências que esse povo sofreu durante a estadia dos não-índios 
tendo como ponto de partida a falta de cuidado com as terras.

De acordo com a afirmativa “O território do povo Kaimbé é uma 
área abrangente onde o povo faz uso de modo consciente para o plantio 
de alguns grãos” elabore um calendário anual agrícola alternativo do 
povo Kaimbé. 

Pesquise por que há um alto grau de degradação da vegetação, 
solo, rio, fauna e flora e que impactos essas ações causam no meio am-
biente. Depois da pesquisa monte uma tabela das causas feitas pelas 
ações da natureza e seus efeitos e das causas realizadas pela ação humana 
e o que eles causaram. Após tudo isso fazer uma conclusão por escrito.

Atividade 2

Momento de reflexão sobre o tema: divide-se a turma em dois 
grupos, onde irão fazer pesquisas com as lideranças e o pessoal da saúde, 
sobre a atual população do território e sua área de terras demarcadas.

A partir das informações obtidas pelos grupos:
GRUPO 1 -  irão construir uma maquete do território mostrando 

a área demarcada e divisão das localidades. 
GRUPO 2 – irão construir um gráfico mostrando o quantitativo 

de famílias, homens, mulheres e crianças.
Construção do texto descritivo dos trabalhos realizados. Colocan-

do sua opinião sobre a participação nas atividades. 
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Atividade 3

Após uma abordagem a respeito das características e importância 
do Rio da Ilha para nós índios Kaimbé, o professor e estudantes elabo-
rarão perguntas, definindo quais pessoas (anciões) serão entrevistadas e 
a data que será realizada.

Será realizada uma aula de campo na localidade da Ilha para in-
vestigação e reconhecimento da área a ser revitalizada, na qual os estu-
dantes com a orientação dos professores irão fazer os registros de suas 
observações sobre os pontos críticos como: degradação do solo e plantio 
de mudas das plantas nativas.  

Realização de mapeamento dos espaços a serem revitalizados pe-
los estudantes com a orientação dos professores de geografia, agentes da 
secretaria municipal do meio ambiente e o agrônomo da comunidade.

Junto à comunidade local e circunvizinha recolher e selecionar 
mudas e sementes nativas, fazer o preparo do solo para iniciar o plantio.  

Atividade 4

A luta pela terra abre caminho para a pesquisa geográfica e para 
o convívio com mapas. Os processos de demarcação tem criado para os 
povos indígenas a necessidade de decodificar o instrumento de repre-
sentação e transmissão de informações geográficas: O mapa. O mapa 
não precisa de língua para ser entendido. (RCNEI 2005). Construa ma-
pas geográficos representando fatores relevantes na nossa aldeia. Podem 
ser elaborados mapas de: localização e limites das aldeias no território; 
vegetação, hidrografia, fauna, relevo; morada das pessoas na aldeia; o 
território indígena no município.

Forme um grupo de pesquisa e elabore um texto sobre Território 
e as Relações sociais a partir dos seguintes questionamentos: Quem so-
mos? Como é o nome do meu povo e o que significa? De onde nosso 
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povo surgiu? Que valores e princípios morais guiam minha aldeia? Por 
que esse é nosso território? Como era a nossa terra antes da demarca-
ção? Como é a relação social da minha aldeia com os outros grupos?

Avaliação

Avaliar os resultados das atividades propostas para estabelecer 
nota quantitativa.

Verificar participação sobre o tema discutido e estudado de modo 
que os alunos compreendam a importância da terra para o povo Kaimbé.

Será através das atividades propostas e a observação da atuação de 
cada  estudante com os registros orais e escritos a cada etapa do trabalho.

Espera-se que o estudante conheça a linguagem dos mapas orga-
nizando e representando os modelos no espaço geográfico de sua aldeia.

O que você pode fazer
• No primeiro momento, distribuir o texto Terra e 

Território.
• Fazer a leitura silenciosa, em seguida será feita uma 

roda de diálogo sobre a temática.
• Após os diálogos sugerir que realizem em sala de 

aula as atividades complementares 1 e 2 em duplas.
• Para finalizar a aula, será apresentada uma pesquisa 

de campo sobre os impactos causados no território 
Kaimbé e também deixar estabelecido para as 
duplas uma data para apresentação e exposição das 
atividades e trabalhos realizados.

• Elaborar um cronograma para acompanhamento 
das atividades a serem desenvolvidas durante a 
semana ou durante o processo de todo o trabalho.
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Divulgação na comunidade

Realizar uma feira cultural e expor na comunidade as produções 
realizadas a partir das pesquisas;

Realizar uma passeata de conscientização ambiental com cartazes 
e faixas.





D’ZOROBABÉ
Território Ancestral do Povo Tuxá

Objetivos

• Identificar a localização geográfica do território D’zorobabé;
• Compreender a importância do território; 
• Reconhecer e utilizar-se da cartografia como um importante 

instrumento na identificação e localização dos lugares e do 
mundo;

• Conhecer a história e compreender a importância da ances-
tralidade e da relação com o território;

• Articular possíveis soluções para a preservação do meio am-
biente;

• Compreender o que é desertificação, suas causas e quais as 
consequências naturais, 

• Sociais e econômicas do fenômeno no Território D’zorobabé, 
identificando as medidas 

• Que podem ser tomadas para evitá-la;
• Fortalecer discussões a respeito do meio ambiente, construin-

do consciência ambiental 
• Bem como promover um ambiente de aprendizagem e de mu-

danças de comportamentos;
• Identificar e compreender a distribuição e a configuração na-

tural da caatinga.;
• Relacionar coberturas vegetais, fauna, clima, relevo, solos e re-

cursos hídricos no bioma.
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Atividade 1 

Localização geográfica do território Dzorobabé.

O professor apresentará para os alunos com muita clareza e ob-
jetividade o conceito de território e terra. O mesmo será apresentado 
através de imagens, documentários e textos no data show. O propósito 
é despertar nos alunos o interesse de conhecer e entender a importância 
do território para o nosso povo.

Os alunos serão divididos em grupos e deverão coletar os rela-
tos dos anciões sobre o processo histórico, as luta e a importância do 
território para nosso povo. Trazer para a sala de aula as pesquisas para 
socialização e aprofundamento da temática. 

Pedir aos alunos para fazer uma observação no território des-
tacando os espaços que eles consideram mais significativos e impor-
tantes. Em sala de aula, os alunos irão socializar  suas observações e, 
divididos em grupos, os alunos irão produzir um mapa etnográfico do 
nosso território. 

Atividade 2

História do povo Tuxá: Origem e território.

O professor exibirá um documentário sobre a história do Povo 
Tuxá para sensibilização da temática.

Levantar com os alunos aspectos importantes da história do Povo 
Tuxá que deveríamos conhecer. 

Dividir a turma em pequenos grupos e distribuir os temas para 
que possam fazer a pesquisa oral e bibliográfica. E com a devida orienta-
ção do professor os alunos irão produzir as questões que serão utilizadas 
nas pesquisas. 
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Construção de uma linha do tempo destacando os principais 
acontecimentos da história do povo Tuxá.

Socialização das pesquisas através de seminário.

Atividade 3 

Território D’zorobabé: Problemas Ambientais e Consciência 
Ecológica

O passo seguinte é apresentar o conceito de desertificação através 
da exibição de slides e vídeos para entendimento do assunto ressaltando 
seus efeitos negativos em nosso território; 

Realizar a leitura de texto sobre a desertificação no Brasil, com 
ênfase na região do sub-médio São Francisco para aprofundamento da 
temática;

Promover uma atividade interdisciplinar a partir de uma visita de 
campo ao território D’zorobabé com o objetivo de identificar as áreas 
que possuem problemas e promover ideias que possam solucionar ou 
amenizar as situações encontradas;

Dividir os alunos em pequenos grupos para a produção de uma 
carta aberta apresentando os problemas ambientais encontrados no ter-
ritório, as possíveis formas de solução e, sobretudo, a importância do 
cuidado e preservação do nosso território.

Atividade 4

Bioma Caatinga

Apresentar o conceito de bioma; A partir daí a turma irá rela-
cionar as descrições anteriores sobre os aspectos naturais do entorno, 
entendendo como o local em que vivem se insere no bioma caatinga.



228

Apresentação de slides sobre o Bioma Caatinga (Tipos de vegeta-
ções, características do solo, fauna associada, aspectos climáticos, relevo 
e hidrografia)

Visita de exploração geográfica ao território tradicional 
D’zorobabé. 

Dividir a turma em pequenos grupos para pesquisar com os an-
ciões como era a vegetação e a fauna de sua infância. A partir dessas in-
formações coletadas produzir um texto comparando com as observações 
da exploração geográfica. 

Sondagem: Verificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o 
uso de plantas medicinais como parte da cultura do Povo Tuxá através 
de um questionário.

Falar sobre a importância da jurema para o Povo Tuxá e realizar 
um levantamento com os alunos sobre cantos de toré que falem sobre a 
jurema, posteriormente exibir um vídeo com o Pajé Armando ensinan-
do o ritual para tirar a raiz da jurema.

Distribuição das fichas para registro das pesquisas sobre as plantas.
Produção dos materiais pelos alunos para exposição das pesquisas 

sob a orientação dos professores.

Avaliação

As pesquisas e discussões revelarão a apropriação dos conteúdos 
trabalhados pelos alunos.

Escrever uma história levando em consideração todo o conheci-
mento adquirido: “Daqui a 20 anos, como será nossa vida no Território 
D’zorobabé ?”
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O que você pode fazer
• Levantar o conhecimento prévio do aluno com a 

temática terra e território: O que eles entendem so-
bre a temática? Diante das respostas dadas por eles, 
fazer o registro no caderno.

• Iniciar um diálogo com os alunos sobre problemas 
ambientais existentes, direcionando para o território 
D’zorobabé. É uma forma de saber os conhecimen-
tos que eles possuem sobre o assunto. 

• Levantar o conhecimento prévio do aluno sobre o 
que é bioma. É uma forma de saber os conhecimen-
tos que eles possuem sobre o assunto. Pedir para que 
descrevam os aspectos naturais (tipos de vegetações, 
características do solo, fauna associada, aspectos cli-
máticos, relevo e hidrografia) do local em que vivem.

Divulgação na comunidade

Envolver a comunidade a fim de que todos possam compreender a 
importância do território para o Povo Tuxá, em termos históricos, socio-
culturais, socioeconômicos e socioambientais enfocando a ciências das 
matas adquiridas, acumuladas e repassadas ao longo de gerações através 
da oralidade atentando para a adoção de mecanismos que contribuem 
com a manutenção e ressignificação desses conhecimentos.





História de Resistência 
Territorial Tumbalalá

Objetivos

• Levar os alunos a conhecer e valorizar o Território, costumes e 
tradições do Povo Tumbalalá;

• Fazer uso de narrativas voltadas para o tema;
• Incentivar a valorização da história;
• Fortalecer a luta pelos direitos e conquistas do território Tum-

balalá;
• Destacar como se deu o processo de retomada do povo Tum-

balalá pela demarcação do nosso território;
• Identificar as ações de protagonismo dos jovens durante a re-

tomada.

Atividade 1 

Diagnóstico Participativo

O professor iniciará a aula com uma dinâmica das partes da árvore 
no qual cada parte terá um número e em ordem eles montarão a mesma 
respondendo uma pergunta sobre o território, gerando assim um debate 
com troca de saberes, em seguida será solicitado poemas sobre o tema 
com ilustrações;

Após explicar o que é um etnomapa será solicitado dos alunos a 
produção de um mapa colocando os lugares que eles mais gostam na 
aldeia, os que representem o povo, a religião e economia para serem 
expostos, em seguida fazer uma pesquisa sobre as plantas medicinais 
utilizadas pelo nosso povo.
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Atividade 2

Mostra de Fotografias

O professor fará uma exposição de fotos de momentos e pontos 
históricos do Povo Tumbalalá para que os alunos conheçam mais sua 
história gerando um debate em uma roda de conversa. Em seguida, fazer 
uma explanação sobre a Constituição Federal de 1988 dando enfase aos 
artigos 231 e 232.

Fazer a leitura do texto causo “Demarcação Já” de Maria Leidiane 
Marinheiro da Silva para os alunos com clareza, logo após, explanar 
oralmente o conceito de causo fazendo com que o aluno compreenda o 
texto e interprete respondendo um questionário sobre o mesmo.

Será solicitado dos alunos a produção de causos sobre a temática 
Terra e Território, em seguida propor a confecção de mapas da aldeia 
com ilustrações para serem expostos em cartazes.

Atividade 3

A importância da Demarcação do Território 

Em roda de conversa na Oca com anciões os alunos irão ter a 
oportunidade de fazer perguntas sobre a terra e o território, costumes 
e tradição, e as preocupações deles com o futuro, nesse momento será 
feito registro através da escrita e de vídeos. Logo após, o professor fará 
uma explanação sobre as leis para que servem e a importância de termos 
conhecimento sobre elas.

Fazer explanação sobre o gênero “carta” oralmente e em seguida 
entregar para os alunos exemplo de carta formal para o presidente da 
república reivindicando a demarcação do território tradicional do Povo 
Tumbalalá solicitando aos mesmos que façam a leitura silenciosa das 
cartas identificando as partes de cada uma delas (local e data, saudação, 
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assunto, despedida e assinatura). Logo após, propor aos alunos que pro-
duzam uma carta para outro Povo contando as lutas e angústias do seu 
Povo no processo de demarcação do território.

Atividade 4

Direito dos Povos Indígenas

O professor irá fazer um conhecimento prévio sobre o tema abor-
dado falando sobre a importância da terra e do território do Povo Tum-
balalá e como está o processo de demarcação, em seguida será apresen-
tado os artigos 231 e 232 da Constituição Federal de 1988 onde estão 
garantidos e assegurados os nossos direitos dando continuidade com 
uma palestra do ancião sobre o processo de demarcação do Território 
Tumbalalá, obstáculos e conquistas, promovendo uma troca de saberes 
entre ancião e os mais jovens.

O professor irá entregar para cada aluno uma cópia do poema 
“Sou Tumbalalá” de autoria de Adriana Alves da Silva, para que se faça 
uma leitura e interpretação do mesmo, em seguida será feita a exposição 
da Cartografia Social do Povo Tumbalalá com objetivo de que os alunos 
conheçam toda extensão do território e conheçam a estrutura de um 
mapa para que os mesmos produzam um sobre os aldeamentos do Povo 
Tumbalalá.

O professor solicitará a produção de um gráfico com dados da 
população da aldeia Pambu onde se encontra o prédio da escola com 
dados como: quantidades deidosos, mulheres, homens, crianças (na al-
deia Pambu onde a escola está localizada e os outros aldeamentos por 
serem distantes um do outro fica como aula extraclasse para ser feita 
uma comparação entre as mesmas).

Serão entregued a cada aluno a imagem da Retomada para que fa-
çam uma leitura de imagem escrevendo o que lhe transmitiu, logo após 
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receberam imagens de pontos históricos como: Pedra da Letra, Aloque, 
Rio São Francisco, Casa de Farinha, Engenho e Loiça Tumbalalá para 
que os mesmo escrevam o que conhecem sobre elas em seguida, será 
solicitado um texto dissertativo sobre o tema “Qual é a importância da 
terra para os Tumbalalá?

Avaliação

A avaliação será contínua e participativa, observando o desenvol-
vimento dos alunos e o conhecimento que eles têm do tema trabalhado, 
uma vez que os mesmos são partes integrantes deste processo.

O que você pode fazer
• Palestras focando o tema;
• Leitura coletiva do texto;
• Confecção de jornal;
• Questionário relacionado ao tema;
• Exposição do material em sala.

Divulgação na comunidade

• Para fazer a divulgação na comunidade será feito mural com 
os etnomapas e folhetos informativos para serem entregues na 
comunidade escolar sobre as plantas medicinais;

• É de suma importância envolver a comunidade na escola e a 
escola na comunidade, diante disso, será feita a apresentação 
do vídeo na comunidade para todos assistirem. Serão entre-
gues jornais informativos sobre o tema e apresentações das 
cartas escritas pelos alunos em sala de aula;
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• Para que todos da comunidade tenham acesso a aula serão 
produzidos folhetos com os gráficos para serem entregues nas 
comunidades, cartazes para afixar nas paredes da escola e pro-
duzido um vídeo com a palestra do ancião para ser apresenta-
do na comunidade que está inserida a escola. 

• Após a realização das produções as mesmas serão apresentadas 
na retomada do povo Tumbalalá, localizada na aldeia Palesti-
na/ Curaçá-BA, pelos alunos e professores com a participação 
dos palestrantes convidados. Será realizado no dia 10 de Julho, 
data da primeira retomada do Povo Tumbalalá. 





CAPITULO 4

 Organização sociocultural 
dos povos indígenas

A Organização social e cultural do Povo Kiriri Cajazeiras 

Objetivos

• Conhecer as diferentes formas de organização do Povo, pes-
quisar como se iniciou o processo das organizações valorizan-
do as estratégia da coletividade da comunidade.

• Entender a importância das organizações como estratégia da 
manutenção da sobrevivência do Povo Kiriri.

Atividade 1

O professor deve organizar uma roda de conversa para sensibili-
zar os alunos a fazer uma pesquisa na comunidade sobre as diferentes 
formas de se organizarem para sobrevivência tendo como sujeitos da 
pesquisa os anciões das aldeia, jovens e adultos. Para levantamento de 
dados e ajudando a fazer a comparação com o presente.

Realizar uma leitura do texto complementar para discussão da te-
mática dialogando com os dados da pesquisa, identificando as mudan-
ças ocorridas nas organizações segundo os dados coletados e no final o 
aluno deve produzir um texto dissertativo.



238

Atividade 2

Valorização da importância de ser índio e debate sobre os 
preconceitos que contribuem para a negação da identidade indígena

Vamos agora pensar a ampliação de algumas estratégias/atividades:
Pesquisa sobre as lutas pela demarcação do território dos Povos 

Indígenas do Semiárido.
Pesquisa sobre as liderança que deram início a luta pelo território 
Pesquisa sobre os direito adquirido pelos povos indígenas 
Pesquisa sobre os direitos conquistados depois da constituição 

para os povo indígenas.
Fazer um levantamento sobre as organizações sociais dos povo 

indígena.

Atividade 3

Valorização da importância de ser índio e discussão sobre os 
preconceitos que contribuem para a negação da identidade indígena

Relato de experiências em que se sentiram discriminados;
Discussão sobre os diferentes preconceitos e retrato sobre índio 

do semiárido;
Produção de textos (poemas, jornais, música, narrativas, etc.) ten-

do como tema central a beleza do território indígena, a importância da 
cultura e a sabedoria indígena.

Atividade 4

Roda de Conversa para identificar o conhecimento da classe sobre 
o tema;

Dialogar para sondagem dos conhecimento prévio sobre a temá-
tica com a turma;
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Pesquisa junto a comunidade sobre as lutas da organização do se-
miárido/povo kiriri;

Leitura, discussão e interpretação dos textos sobre o tema em dis-
cursão;

Construção da linha do tempo das retomadas do território;
Construção de uma história em quadrinhos contando a história 

das organizações;

Avaliação

O processo de produção das atividades deverá ser aproveitado 
pelo professor para avaliar a apropriação pelos alunos do tema abordado, 
propondo questões que levem os alunos a estabelecerem relações entre 
os diferentes aspectos trabalhados.

O que você pode fazer
• Pesquisa sobre os direitos à educação e sua forma de organização nas 

esferas municipais estaduais e federais;
• Identificação dos órgãos oficiais encarregados da população indígena 

e suas atribuições (FUNAI, SESAI, etc);
• Leitura e comentários sobre o capítulo, relacionando da 

Constituição Federal de 1988 que trata dos direitos territoriais;
• Fazer uma assembleia com as lideranças da aldeia para que contem 

sobre as lutas de seu povo pela terra e pela cidadania na escola;
• Produção de textos, desenhos, álbuns com gravuras ou fotos 

relacionadas com o tema estudado;
• Montar cartaz da trajetória de luta pela terra contada e ilustrada por 

alunos e alunas;
• Fazer uma oficina com todos os grupos de alunos sobre as suas 

formas de organização, socializar os trabalho desenvolvidos em sala 
de aula.





CAPITULO 5

Expressões Culturais: Pinturas, 
Danças e Cantos

A Ciência Pankararé: Ritos e rituais 

Objetivos

• Obter informações relevantes sobre a historia e cultura do 
povo Pankararé entendendo a importância da mesma para o 
fortalecimento da própria identidade;

• Refletir sobre as suas experiências de aprendizagem na execu-
ção das atividades e promover uma proposta de ação conecta-
da com os seus interesses;

• Respeitar e valorizar as manifestações nas tradições do povo 
Pankararé;

• Fomentar pesquisa e produção de materiais científicos, forta-
lecendo as expressões culturais do povo Pankararé.

Atividade 1 

Leia o texto abaixo:

Os Toantes

Os povos indígenas se expressam por meio dos toantes, valori-
zando sua cultura e tradição oral, que por sua vez abarcam diferentes 
repertórios de gêneros e fala. Em seus toantes o Povo Pankararé desper-
ta o interesse de todos, em especial dos jovens indígenas, pelos saberes 
das gerações mais antigas e pela história e conhecimento do nosso pró-



242

prio povo. Portanto, o Povo Pankararé com nossos toantes vivenciam as 
manifestações culturais com os índios nas aldeias, tendo como foco a 
preservação da natureza.

Pesquise com os anciões da sua comunidade toantes que nos 
transmitam a força da natureza nos rituais. Por fim, produza um 
toante, incluindo as seguintes palavras: CULTURA, TRADIÇÃO, 
NATUREZA e INDIOS.

Atividade 2

Levantar dados e informações através de pesquisa de campo em 
sua comunidade sobre as manifestações culturais existentes e suas orga-
nizações.

Criar um texto dissertativo com base nas informações obtidas na 
pesquisa de campo.

Atividade 3 

- Organizar uma roda de conversa para troca de saberes com li-
deranças da comunidade sobre o tema “Expressões Culturais do povo”;

- Elaborar roteiro de perguntas para as discussões;
- Levantar os pontos positivos e negativos para elaborar um plano 

de ação para melhorar os pontos negativos. 

Atividade 4

Produzir uma linha do tempo dos festejos da comunidade. Poste-
riormente elaborar um texto informativo sobre os festejos da comunida-
de e pensar numa maneira de divulgação interna e externa.
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Avaliação

- Os alunos deverão obter informações em sua pesquisa e em sala 
irão fazer uso dessas informações como estudo de análise com textos 
trazidos pelo professor. Com isso, poderá enriquecer ainda mais o seu 
objeto em estudo, promovendo um melhor entendimento possibilitando 
melhor compreensão da história do seu povo diante de sua própria par-
ticipação na busca dos dados que ele mesmo vai se apropriar. 

O que você pode fazer
• Vivenciar e participar ativamente dos festejos da co-

munidade;
• Colocar em prática o plano de ação elaborado com os 

pontos negativos das festividades;
• Dar continuidade as pesquisas ação em campo, valo-

rizando os conhecimentos tradicionais, como tam-
bém participando das políticas de organizações de 
seu povo;

Divulgação na comunidade

Divulgar na comunidade as produções feitas com os textos infor-
mativos em forma de jornais, revistas em quadrinhos, panfletos e redes 
sociais, para divulgar sobre as festividades como também as atividades 
dos alunos.
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Xucuru Kariri de Glória/BA: Cantos, danças e práticas culturais

Objetivos

• Incentivar os alunos a aprenderem os toantes da comunidade 
Xucuru-Kariri através do Toré, Ouricuri, fumadas e o praiá;

• Fortalecer o senso comunitário dentro da comunidade e entre 
os demais povos tradicionais, levando o aluno a perceber que 
os rituais de toré, praiá, fumadas são exemplos de união e força 
coletiva;

• Mostrar para o aluno indígena que os conhecimentos sobre 
as expressões culturais da sua comunidade estao contidos na 
mente dos indígenas da própria comunidade e que essas infor-
mações podem ser acessadas há todo momento, convencendo 
– os que o toré, praiá e fumadas não é apenas canto e dança, 
mas é um reflexo de nossas ações dentro e fora da comunidade.   

• Diagnosticar através do diálogo, quais os conhecimentos dos 
alunos sobre as expressões culturais cantos e danças do seu 
povo, e ampliar, através de pesquisa  os conhecimentos dos 
alunos sobre o tema. 

Atividade 1

Os Toantes 

O Professor fará uma roda de conversa falando sobre as expressões 
culturais – canto e dança do povo xucuru kariri - localizado no municí-
pio de Glória – BA, demostrando através  de um ritual de toré    (dentro 
ou fora da sala de aula ) para que os alunos vejam na prática o ritual 
completo.
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O professor escreverá na lousa um toante de toré juntamente com 
um questionário de interpretação para que os alunos se aprofundem no 
mesmo.

Por fim, o professor pedirá que os alunos criem um toante da mes-
ma forma que os mais velhos criavam usando os elementos da natureza 
e acontecimentos cotidianos.

Atividade 2

Dinâmica  -  Eu vou conseguir
O professor pegará um aluno voluntário e levará para fora da  sala 

de aula e o informará que o objetivo dele é entrar no círculo que estará 
formado na sala.

 Diz aos outros alunos para formarem um círculo na sala dizendo 
que não é para deixar o aluno voluntário entrar no mesmo.

O aluno voluntário tentará de todas as formas entrar no círculo e 
será muito difícil, percebendo que sem ajuda não poderá conseguir os 
seus objetivos.

Logo após a dinâmica, o professor pedirá aos alunos que realizem 
entrevistas na comunidade sobre as expressões culturais cantos e danças, 
explicando que essas expressões tem uma ligação direta com o senso 
comunitário da sua comunidade. O professor também desenvolverá per-
guntas norteadoras sobre o tema proposto que servirá como encaminha-
mento de pesquisa na comunidade.

Depois de feita as pesquisas, os alunos terão  que socializar com 
os demais grupos, depois da socialização dos conhecimentos adquiridos 
com as entrevistas, o professor pedirá um texto dissertativo sobre esses 
conhecimentos. 
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Atividade 3

Peça Teatral

O professor disponibilizará cinco dias para a execução dessa aula. 
1º dia: O professor dividirá a sala em dois grupos e os mesmos 

irão fazer pesquisas dentro da comunidade sobre o tema abordado, vol-
tando a se reunir e socializando os resultados de suas pesquisas. 

 2º dia: Com ajuda do professor os alunos elaborarão os diálogos, 
enredo, personagens e narrador, partindo dos conhecimentos adquiridos 
com a pesquisa.

3º dia: Entrega da peça teatral por escrito e elaboração de um 
calendário de ensaios.

4º dia: criação dos trajes dos personagens  e elaboração do cenário.
5º dia: construção do cenário no pátio da escola e apresentação da 

peça teatral para a comunidade escolar e comunidade indígena.

Atividade 4

Seminário 

O professor abrirá uma roda de diálogo e explanará o tema ex-
pressões culturais canto e dança, orientando a conversa para sondar os 
conhecimentos prévios do aluno, em seguida, explicará qual a impor-
tância do tema. Quais são  os mais velhos e lideranças que possam con-
versar sobre o tema? Logo após dividira a sua turma em três grupos, o 
primeiro grupo ficará com o tema toré; o segundo grupo ficara com o 
tema praiá e o terceiro grupo ficará com o tema fumadas. 

Os alunos sairão em pesquisa na comunidade para levantar infor-
mações sobre os seus temas, prepararão o trabalho escrito que servirá de 
acervo para escola e fonte de pesquisa para a comunidade.
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Cada grupo terá que socializar as suas aprendizagens em forma de 
aula para os demais grupos.

Avaliação

O envolvimento dos estudantes nas atividades propostas, durante 
a execução do projeto, seu empenho em participar das atividades: pro-
duções, organização, expressão oral, escrita e suas atitudes de reconhe-
cimento da importância da cultura em nosso dia a dia na comunidade e 
em outros espaços de vivencia.

O que você pode fazer
• Participar ativamente dos rituais religiosos da 

comunidade;
• Dar continuidade as pesquisas valorizando os 

saberes produzidos pelo seu povo e  participando das 
suas lutas em prol do bem viver do coletivo.

Divulgação na comunidade

Expor para a comunidade as atividades produzidas pelos alunos.





GLOSSÁRIO

ARAPUCA - Objeto feito de diversos pedaços de madeiras e tecido 
com cipó, ai é só armar e aguardar a captura da caça, é utilizada para 
pegar nambu, juriti e os pássaros pequenos. 

BURDUNA -  Acessório indígena de caça ou de luta feita de madeira 
dura de ponta aguçada.

CAMBUCÁ - Tem o formato de uma uva, é pequena, na cor roxa e lilás.

CAMBUÍ - É uma fruta pequenininha redonda nas cores vermelha, 
laranja e amarela.

ENCANTADOS -  Seres da Natureza .

FOLGUEDOS -  Roupa de caroá usada apenas pelos homens.

GRAVATAIA - É uma cana bem fina na grossura de uma corda, tem a 
folha larga e cumprida.

INCÓ - É uma fruta nativa do território Kiriri, tem o formato redondo 
comprido maduro ou verde e fica sempre verde, por dento contém várias 
sementes do tamanho de uma uva pequena todas amarelas.

JEQUI – Objeto feito de arame num formato de cano, é utilizado para 
pegar peba e tatu. 

KATAIOBA - Veste feita de caroá utilizada pelos indígenas nos rituais 
de Toré e nos momentos de luta por seus direitos.

MARACÁ - Instrumento feito de cabaça ou coco, uma espécie de cho-
calho que acompanha o ritmo dos cantos entoados nos rituais de Toré e 
nos momentos de luta por seus direitos.

MUNZUA – É um cesto comprido no formato de cone tecido de cipó 
e utilizado para pescar piaba e camarão.
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PRAIÁ - Dança da tradição do Povo Pankararé .

PRATICÓ – Badogue feito da madeira do kiri e outras madeiras fir-
mes, para utiliza-lo usa-se a bala feita de barro.  

PUJÁ -  Adorno utilizado na cabeça feito de caroá ou palha de coco.

QUAKI - Utensílio para fumar feito de raiz da jurema, barro ou outras 
madeiras, que consistem em um tubo geralmente feito no formato de 
um cone que tem, numa das extremidades, um recipiente onde se colo-
ca  tabaco puro ou misturado com ervas medicinais, e, na extremidade 
oposta, uma abertura por onde se aspira a fumaça. (CACHIMBO)

TOANTES - Cantos

TORÉ - Ritual de dança indígena. Expressão espiritual e religiosa de 
grande importância no Nordeste indígena que pode variar de acordo 
com a cultura de cada povo.

ZABUMBA - Em uma cerca de macambira é feito um buraco fundo 
no chão principalmente na trilha onde os preás passam, colocado uma 
tábua como tampa e pouca areia, quando eles passarem cairão dentro da 
zabumba. 
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