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Roubaram as Terras Índias 

 

Roubaram as terras índias  

E batizam as fazendas  

Com nomes índios ausentes.  

Aritana, onde está?  

Debaixo da terra os mortos  

Pedem os cantos da tribo...  

E só respondem os bois  

Calcando a paz invadida.  

Aqui, onde a mata um dia  

Erguera seus arcos verdes,  

Se alastra o capim exangue.  

O sol, que foi testemunha,  

Se vinga no chão despido.  

E pela estrada invasora  

A seriema costura  

Um telegrama impotente. 

 

Dom Pedro Casaldáliga (2006, p. 69) 
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RESUMO 
 

O presente estudo foi constituído a partir da necessidade de compreender o atual 
estágio da conflitualidade enfrentrada cotidianamente pelos povos indígenas do 
Brasil, no campo e nas cidades. A partir de uma análise das mediações espaço-
temporais desses processos socais refletimos sobre a territorialidade desenvolvida 
pelos Xokó em seus modos de reprodução material e imaterial, com enfoque 
territorial nas estratégias de organização política e produtiva da comunidade da 
aldeia da Ilha de São Pedro. Orientados nesse sentido, buscamos compreender o 
agravamento dos conflitos que envolvem a luta pela/na terra como fator da 
notabilidade das atuais problemáticas que envolvem a regularização das terras 
indígenas. Portanto, delineando as relações sociais e de poder que transitam entre a 
política indigenista e os processos de territorialização, apresentamos nessa Tese 
uma análise crítica das políticas públicas que vêm sendo implantadas em territórios 
indígenas conforme a reprodução ampliada do modo de produção e consumo 
capitalista. Para tanto, além da problematização das condições históricas da 
produção do espaço na Terra Indígena Caiçara/Ilha de São Pedro, lançamos mão da 
caracterização de programas, projetos, ações e espaços deliberativos que indicam 
as diferentes formas de atuação dos entes públicos e privados intervenientes na 
realidade vivida pelo povo Xokó. Vale prenunciar que essa Terra Indígena 
corresponde à unidade territorial localizada no município de Porto da Folha, do 
semiárido sergipano, homologada pelo Decreto do Governo Federal n° 401 de 
24/12/1991, como bem de propriedade exclusiva da União Federal, destinado à 
posse do povo indígena Xokó. Com base numa perspectiva colaborativa às buscas 
pela superação das contradições apontadas no estudo, enaltecemos a geografia 
como um arcabouço de instrumentos teóricos e metodológicos de proveito 
estratégico para a efetivação de direitos e a constituição da autonomia do povo Xokó 
na apropriação e domínio do seu território tradicional. 
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ABSTRACT 
 

The present study was constituted from the need to understand the aggravation of 
contemporary conflicts experienced by indigenous peoples in widely different corners 
of Brazil, on rural areas and in the cities. Based on a historical-spatial mediation 
analysis, we conjecture about variables of territoriality produced by the Xokó, their 
material and inmaterial mode of production, focusing on strategies of political and 
productive organization. Guided by that, we found a exacerbation of the struggle 
for/on land as a notability factor of current sociospatial problems, in particular in the 
rural space. Outlining how social relations and power that pervades brazilian 
indigenous policy and the territorialization processes that matches them, we sought 
in this study to develop a critical reading about public policies that have been 
implemented in indigenous territories facing the expanded reproduction of the 
capitalist mode of production and consumption. Therefore, in addition to questioning 
the historical conditions of production of space in the Indigenous Land of Caiçara/Ilha 
de São Pedro, we used the characterization of programs, projects, actions and 
deliberative spaces that indicate the different forms of action of public and private 
entities involved in reality experienced by Xokó people. By the way, Indigenous Land 
located in the municipality of Porto da Folha, in semiarid Sergipe, which was 
approved by Decree of the Federal Government No. 401 of 24/12/1991, with 4,316 
ha and property belonging exclusively to the Federal Government, for the possession 
of Xokó people. Based on a collaborative approach to the search for overcoming the 
contradictions identified in this study, we laud geography as a framework of 
theoretical and methodological tools of strategic advantage for the enforcement of 
rights and the establishment of autonomy for the Xokó people in the appropriation 
and dominion of their traditional territory. 
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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó desde la necesidad de comprender el actual nivel de 
la conflictualidad enfrentada cotidianamente por los pueblos indígenas de Brasil, en 
el campo y en las ciudades. Desde un análisis histórico-espacial basado en el 
entendimiento de las dimensiones del espacio-tiempo, reflexionamos sobre la 
territorialidad desarrollada por los Xokó en sus modos de reproducción material e 
inmaterial, mantenendo nuestro enfoque sobre las estrategias de organización 
política y productiva de la comunidad de la aldea Ilha de São Pedro. En este sentido, 
buscamos entender la escalada de los conflictos de la lucha por/en la tierra como 
factor de notabilidad de los problemas socioespaciales con respecto a la 
regularización de tierras indígenas. Así pues, delineando las relaciones sociales y de 
poder que subyacen a la política indigenista brasileña y los procesos de 
territorialización que les corresponden, hemos tratado en esta investigación de 
desarrollar un análisis crítico de las políticas públicas que se han implementadas en 
los territorios indígenas delante de la reproducción ampliada del modo de producción 
y consumo capitalista. Más allá de cuestionar las condiciones históricas de la 
producción del espacio en la Tierra Indígena Caiçara/Ilha de São Pedro, hemos 
elaborado una caracterización de programas, proyectos, acciones y espacios de 
deliberación que indican las diferentes formas de actuación de las entidades 
públicas y privadas que se interponen en la realidad del pueblo Xokó. Es decir, em la 
Terra Indígena que tomamos como unidad territorial ubicada en el districto de Porto 
da Folha, de la zona semiárida de Sergipe, homologada por el Decreto del Gobierno 
Federal n° 401, del día 24/12/1991, y propiedad exclusiva del Gobierno Federal 
reserva para la posesión y disfrute material e inmaterial de lo pueblo indígena Xokó. 
Desde un enfoque colaborativo en la búsqueda de la superación de las 
contradicciones identificadas en el estudio, señalamos la geografía como un marco 
de herramientas teóricas y metodológicas útiles en la aplicación de los derechos y 
en el establecimiento de la autonomía de los Xokó en la apropiación y dominio de su 
territorio tradicional. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Partindo do entendimento de que a produção do conhecimento científico 

apresenta uma vivacidade contínua ritmada pelas múltiplas intencionalidades 

individuais, necessidades sociais e condições históricas e espaciais que lhes são 

determinantes, concebemos esta Tese de Doutorado como a continuidade dos 

nossos estudos sobre um arranjo espacial já abordado em outras etapas da nossa 

formação acadêmica, sobretudo, no Mestrado. Com vistas à presente pesquisa de 

doutoramento, tal vivacidade enseja o aprofundamento analítico das nossas 

reflexões sobre o processo de territorialização reproduzido na Terra Indígena (TI) 

Caiçara/Ilha de São Pedro, em Sergipe. Neste sentido, a contínua busca pela 

apreensão crítica da realidade vivida pelo povo indígena Xokó, particularmente, após 

a retomada deste território, provocou-nos a empreender novas aproximações 

analíticas acerca das contradições que determinam a regularização territorial como a 

sistematização de um processo de dominação e de controle das terras indígenas no 

Brasil. 

A Dissertação de Mestrado que desenvolvemos junto ao Núcleo de Pós-

Graduação em Geografia da Universidade Federal de Sergipe, na área de 

concentração – Formas e Processos Tradicionais de Ocupação Territorial (Estudos 

Arqueológicos), defendida em 2005, e intitulada – “Terra Xokó: um espaço como 

expressão de um povo”1 –, foi gérmen de um processo reflexivo e prático que 

estamos retomando com a intenção de contribuir no desenvolvimento do 

conhecimento sobre a TI Caiçara/Ilha de São Pedro, localizada no município de 

Porto da Folha, no semiárido sergipano (Figura 1). Por meio de procedimentos 

historiográficos e de leituras da arqueologia da paisagem, esse primeiro estudo 

dissertou sobre o processo histórico do reconhecimento étnico dos Xokó na luta pelo 

usufruto coletivo de um território de ocupação tradicional que, na atualidade, 

encontra-se homologado pelo Decreto do Governo Federal n° 401 de 24/12/1991 e 

sem pendências na sua situação jurídica de regularização.  

 

                                                           
1
Esse trabalho fundamenta o livro – “Terra Xokó: um espaço como expressão de um povo”. Publicado 

pela Editora Diário Oficial/SE, em 2011, após sermos contemplados com o Prêmio João Ribeiro, 
promovido pela Secretaria de Cultura do Estado de Sergipe. 
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Figura 1 - Localização da Terra Indígena Caiçara/Ilha de São Pedro

 

 

Por sua vez, a atualização desse estudo nos sugere repensar os processos 

históricos da luta por direitos territoriais despendida pelos Xokó, supostamente 

efetivados com as últimas desintrusões de não-índios no território demarcado, em 

2003. Para tanto, correlacionando as distintas circunstâncias no tempo e no espaço 

do processo de territorialização da referida terra indígena, buscaremos analisar as 

contradições que se interpõem à autonomia dos Xokó na sistemática da 

territorialização de políticas públicas na terra indígena, vale destacar, numa 

perspectiva para além da luta “pela” terra, direcionada para as atuais condições da 

conflitualidade da luta “na” terra. 

 

Um conflito por terra é um confronto entre classes sociais, entre 
modelos de desenvolvimento, por territórios. O conflito pode ser 
enfrentado a partir da conjugação de forças que disputam ideologias 
para convencerem ou derrotarem as forças opostas. Um conflito 
pode ser “esmagado” ou pode ser resolvido, entretanto a 
conflitualidade não. Nenhuma força ou poder pode esmagá-la, 
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chaciná-la, massacrá-la. Ela permanece fixada na estrutura da 
sociedade, em diferentes espaços, aguardando o tempo de volta, das 
condições políticas de manifestações dos direitos [...]. Os acordos, 
pactos e tréguas definidos em negociações podem resolver ou adiar 
conflitos, mas não acabam com a conflitualidade, porque esta é 
produzida e alimentada dia-a-dia pelo desenvolvimento desigual do 
capitalismo (FERNANDES, 2005, p. 26 e 27). 

 

Embora tardando sete anos para, enquanto doutorando em Geografia pela 

Universidade Federal da Bahia (POSGEO/UFBA), iniciarmos a pesquisa sobre a 

qual desenvolveremos esta exposição, já ao final do Mestrado a expectativa 

processual do estudo e das suas possibilidades extensionistas nos estimulou a 

manter certa frequência de idas à aldeia da Ilha de São Pedro. Além da manutenção 

dos vínculos de amizade com os Xokó, em especial, com as famílias de Petrúcio 

Acácio dos Santos (in memoriam) e Maria da Costa dos Santos (Dadinha), e de 

Raimundo Bezerra Lima (Pajé Babá) e Maria dos Santos, essas visitas regulares à 

aldeia nos possibilitaram notar, ainda que no plano superficial, as primeiras 

mudanças na organização social dos Xokó consoantes à definição do processo de 

regularização da TI Caiçara/Ilha de São Pedro. 

A complexidade do processo pós-demarcatório foi sendo apreendida com 

maior cuidado quando passamos a receber solicitações de auxílio para a elaboração 

de projetos comunitários, principalmente, por parte dos membros da Associação 

Indígena das Mulheres Xokó, a partir de 2009. Nestas breves ocasiões marcadas 

pela informalidade e por contribuições pontuais, as múltiplas determinações das 

políticas públicas passaram a ser percebidas como vetores da atualização das 

formas de ocupação e uso da terra indígena sintomáticas da conclusão do seu 

processo de regularização territorial. Porém, a compreensão dos processos de 

implementação de políticas públicas em terras indígenas somente ganharia 

relevância como necessidade social com a indicação da centralidade deste tema por 

Raimundo Bezerra Lima, quando o consultamos sobre a principal preocupação das 

lideranças xokós após a retomada do território tradicional. 

Com as atenções voltadas para a atual conjuntura da política nacional 

indigenista, percebemos a relevância de empreender uma descrição analítica das 

políticas públicas que vêm sendo implementadas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro 

em função das múltiplas determinações sócio-históricas da acumulação do capital e 

da ampliação da produção capitalista em sua etapa mais avançada. Compreendida 
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essa relevância enquanto necessidade social, indicamos como objetivo geral da 

pesquisa: apresentar uma contribuição analítica sobre as mediações entre o 

processo de territorialização e a sistematização de políticas públicas em terras 

indígenas, com destaque para as particularidades das experiências de tempo e 

espaço reproduzidas pelo povo Xokó, em face de um conjunto dinâmico de outros 

sujeitos sociais, na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, marcadamente, após a 

regularização desta unidade territorial. 

No vasto campo temático desse objetivo, também fica evidenciado um dos 

principais desafios da política indigenista na atualidade, e que, por efeito, propomo-

nos a explorar nesta pesquisa, isto é, a busca pela autonomia dos povos indígenas 

fundamentada na liberdade de usufruto, gestão e domínio dos seus territórios. 

Assim, ponderando sobre as particularidades do arranjo espacial da TI Caiçara/Ilha 

de São Pedro elencamos os seguintes objetivos específicos da pesquisa: 

 

a) Desenvolver uma análise da atual conjuntura da política nacional indigenista 

com o fim de dimensionar a complexidade das questões alusivas às políticas 

públicas incidentes nas diferentes realidades vividas pelos indígenas no 

Brasil, aldeados ou não;  

b) Correlacionar os movimentos no tempo e no espaço do processo de 

territorialização na TI Caiçara/Ilha de São Pedro como fundamentação 

histórica da abordagem territorial do período pós-demarcação;  

c) Traçar a caracterização geral de um conjunto de politicas públicas 

desenvolvidas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, com a finalidade de 

compreender o processo de dominação pelo qual tais ações públicas são 

territorializadas, ainda que subalternizando as potencialidades da autonomia 

na gestão do território por parte dos Xokó; 

d) Compreender as atuais condições de existência do povo Xokó em face da 

implementação sistemática de políticas públicas na terra indígena para 

dispormos de uma descrição analítica dos arranjos espaciais e organizações 

produtivas que configuram a territorialidade dos Xokó. 
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1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Compreendendo o espaço como um sistema de determinações múltiplas e 

diferenciadas (MOREIRA, 2012), torna-se possível correlacionar um emaranhado de 

objetos, ações, fenômenos e processos espaciais que nos servem como elementos 

de problematização para esta Tese. A priori, a relevância que a temática indígena 

vem configurando nas mais variadas instâncias políticas, meios midiáticos ou linhas 

de pesquisas acadêmicas, remete-nos enquanto geógrafos, investigadores das 

problemáticas socioespaciais, a ter uma participação mais efetiva e qualificada nas 

discussões acerca da questão indígena.  Entre as possibilidades dessa participação, 

vislumbramos a de contextualizar categorias analíticas como as de valorização e 

apropriação de espaços nas circunstâncias da luta por direitos territoriais com base 

na etnicidade.  

A pertinência da espacialização das políticas públicas lança luz sobre uma 

problemática em pleno processo de difusão geográfica, particularmente, quando 

consideramos a contínua proposição aos Xokó de ações públicas e privadas na TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro. Estas ações, independentemente de corresponderem ou 

não às demandas deste grupo, engendram novas relações sociais e de poder que 

afetam diretamente os meios de ocupação e uso do território tradicional. Assim, 

entendemos que a espacialização das políticas públicas proporciona a 

contextualização histórica do avanço expansionista e civilizatório da formação do 

território brasileiro, profundamente marcada pelo caráter concentrador da sua 

estrutura fundiária, de modo que é no parâmetro do latifúndio que ainda são 

estabelecidos os limites da regularização e os alcances da gestão dos territórios 

tradicionais incorporados aos interesses de grupos econômicos e políticos 

hegemônicos, submetendo-os às determinações jurídico-administrativas do Estado. 

 

O Estado intervencionista, orientado pelos princípios dos valores de 
troca e do dinheiro, por meio do direito positivo, destrói as bases de 
um mundo ainda regulado pelo valor de uso. Nesse sentido, o caráter 
do direito é duplamente violentador. Exerce a violência explícita e 
aberta contra os homens e a natureza ao lhes impor novos códigos, 
e a violência simbólica, também contra os homens e a natureza ao 
negar os valores de seu conteúdo imaginário. O Estado passa a 
desenvolver e garantir o direito privado burguês, o mecanismo 
monetário, determinadas infraestruturas, enfim, as premissas para a 
existência de um processo econômico despolitizado, liberto de 



31 
 

normas éticas e de orientações ligadas ao valor-de-uso 
(HABERMAS, 1990, p. 229). 

 

A atribuição jurídico-administrativa de uma base territorial fixa e delimitada 

(com sentido de confinamento) a um grupo social específico afeta diretamente as 

formas de organização desta coletividade, particularmente, no complexo das 

valorizações espaciais e significações culturais e simbólicas que lhes dinamizam. 

Destarte, abalizamos na totalidade dos processos de territorialização associados à 

sistematização das políticas públicas os elementos estruturantes das problemáticas 

sociais e ambientais que afligem os Xokó na contemporaneidade, e que, 

dialeticamente, determinam sua organização social e política por meio de ações 

coletivas que os motivam a permanecer na luta pela efetivação de direitos que 

possam lhes garantir melhores perspectivas de futuro.  

A fim de compreender as particularidades do processo de territorialização que 

se configura na dinâmica socioespacial em questão, somos provocados a 

problematizar as seguintes questões da pesquisa: Diante das múltiplas 

determinações do modo de produção capitalista quais são as contradições contidas 

no processo de dominação dos territórios indígenas reproduzidas por intermédio das 

políticas públicas, compreendidas tanto enquanto fatores das relações de poder 

entre o Estado e os povos indígenas, quanto nas suas dimensões libertárias 

fundamentais à reprodução material e imaterial destes grupos sociais? Ao mesmo 

tempo, objetivando contribuir na superação dessas contradições e de desenvolver 

os instrumentos de efetivação da autonomia do povo Xokó nas formas de 

representação, ocupação, uso e gestão da TI Caiçara/Ilha de São Pedro, como 

relativizar a crítica das intervenções de entes públicos e/ou privados nas políticas 

públicas considerando os diferentes alcances da participação social dos indígenas 

na constituição da agenda governamental da política nacional indigenista? 

Para orientar essa problematização nos alinhamos ao enfoque materialista 

dialético apontado por Kopnin (1978), que entende o desenvolvimento do 

conhecimento científico como processo de construção, fundamentação e 

demonstração de hipóteses, passíveis de serem ou não constatadas na direção de 

se converterem em teorias nas quais a prática é, ao mesmo tempo, a base dessa 

transformação e o critério da sua veracidade. Deste modo, a hipótese enquanto 

representação subjetiva do mundo objetivo consiste num processo de movimento do 
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pensamento em que o anteriormente conhecido está relacionado com o novo, o 

incógnito. Sobre essa condição processual, explica-nos o autor: 

 

Quando se constrói uma hipótese de trabalho, o principal não é se 
ela explica correta ou incorretamente um processo (na etapa inicial 
de estudo esse aspecto pouco interessa ao estudioso) mas o que ela 
dá para a sucessiva análise desse processo, como lhe ajuda a 
orientar o seu pensamento no sentido de um estudo mais detalhado 
e profundo do objeto ou fenômeno (KOPNIN, 1978, p. 247). 

 

Portanto, na formulação de uma ideia-guia (KOPNIN, 1978) que nos auxilie na 

condução dos procedimentos teórico-metodológicos que avaliamos como 

necessários à análise das problemáticas a serem exploradas neste estudo 

indicamos a seguinte hipótese: As políticas públicas objetivadas no conjunto de 

normatizações, programas e ações empreendidas por organizações públicas e/ou 

privadas não têm garantido a efetivação dos direitos territoriais do Xokó na sua 

íntegra, na medida em que não se propõem a alterar a estrutura das relações sociais 

e de poder estabelecidas na ordem vigente, pautada por uma política indigenista 

marcadamente tutelar e assimilacionista.  

 

1.2 METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Diante da multiplicidade dos processos socioespaciais em vias de estudo, a 

abordagem interdisciplinar perpassa pelos objetivos desta pesquisa, pois, nesta são 

levantadas conjecturas fundamentadas em conceituações desenvolvidas na 

geografia que dialogam, sobretudo, com categorias analíticas aprofundadas nos 

campos epistemológicos da antropologia e da história. Consequentemente, com a 

ampliação das possibilidades de aproximação à realidade problematizada, 

diversificam-se as referências bibliográficas capazes de robustecer os 

procedimentos teórico-metodológicos alusivos à abordagem territorial da política 

indigenista nos domínios da produção do conhecimento geográfico. Afinal, como nos 

explica Milton Santos: “o grande mérito de uma interdisciplinaridade bem entendida 

é que, ao mesmo tempo que ela disciplina o trabalho interior a cada ciência 

particular, está sempre a abrir-lhe novos caminhos, graças ao contato fecundo dos 

outros compartimentos do saber” (SANTOS, 1978, p. 118). 
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A diversificação das linhas de ação das políticas públicas direcionadas para 

os povos indígenas vem motivando investigadores de distintas áreas do 

conhecimento a empreender estudos analíticos sobre as intervenções públicas e 

privadas na determinação das formas de ocupação, uso e gestão das terras 

indígenas. Por seu turno, a variabilidade dos processos a serem analisados na 

presente pesquisa nos leva a discernir a abordagem qualitativa como favorável à 

compreensão das variáveis de um determinado fenômeno e na respectiva atribuição 

dos seus significados (GIL, 2006). Neste direcionamento, é oportuno compreender 

que: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 

pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 

significados, motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o 

que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis (MINAYO et al., 1994, p. 20). 

 

Por esta linha de investigação, a abordagem histórico-estrutural dos 

movimentos dialéticos da formação territorial do Brasil nos permite desenvolver uma 

análise das condições históricas e espaciais do processo de territorialização na TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro com a caracterização das atuais condições de existência 

do povo Xokó face a sistematização das políticas públicas nesta unidade territorial. 

Isto posto, o discernimento das determinações históricas da realidade vivida pelos 

Xokó nos induz a uma atenta reflexão sobre suas dimensões espaço-temporais, 

pois, as suas formas na paisagem podem corresponder às variáveis menos 

aparentes para uma observação precipitada que desconsidere a complexidade 

empírica dos conteúdos que lhes constituem historicamente. 

 

Sem a preocupação analítica que permite distinguir no espaço total 
seus elementos constitutivos e sem levar em consideração a 
dimensão temporal, é difícil conceber o espaço tal qual ele é, um 
objeto real em permanente evolução. As relações com a sociedade, 
que também está em movimento permanente, não poderão 
igualmente ser apreendidas (SANTOS, 1978, p. 140). 
 

À vista disso, a abordagem de apreensão e interpretação crítica da realidade 

socioespacial em movimento que buscaremos desenvolver ao longo desta pesquisa 



34 
 

reporta-se ao materialismo histórico e dialético que tem na relação entre a teoria e a 

prática sua pedra angular (MORAES; COSTA, 1987, p. 35). Complementando essa 

argumentação, tais autores explicitam que: 

  

Esse método de interpretação do real não propõe que se aborde todo 
o existente de uma única vez, numa caótica visão de totalidade. O 
materialismo histórico e dialético trabalha, isto sim, com sucessivos e 
interpenetrantes procedimentos de abstração e concreção. Isto é, 
caminha da experiência para o abstrato (identificando e isolando 
problemas), e deste ascende para o concreto (pela inserção dos 
problemas tratados em processos mais amplos). A este segundo 
momento do processo cognitivo denomina-se totalização, que se 
constitui na elaboração do conjunto de mediações explicativas do 
problema tratado, incidindo aí determinações apreendidas e 
exaurindo-o em suas manifestações históricas. O concreto é assim 
um resultado da reflexão: a realidade compreendida, e não a 
diretamente vivenciada. A compreensão dessa realidade deve, 
contudo, ser relativizada tanto historicamente, quanto em função dos 
limites da pesquisa realizada. Abordamos a realidade a partir de um 
dos seus segmentos, chegando assim à totalidade, por uma visão 
angular (MORAES; COSTA, 1987, p. 47). 

 

Ademais, o materialismo histórico e dialético possibilita conceber a realidade 

a partir das contradições imanentes aos processos e fenômenos sociais em 

constante movimento. Daí a necessária acuidade na apreensão da materialidade do 

espaço levando em consideração as diferentes condições geográficas e históricas 

da sua produção, valorização e uso pela sociedade.  

Incitados pela necessidade de compreender e transformar a realidade 

coadunando teoria e prática destacamos outro direcionamento relevante incorporado 

à esta proposta de subsídio para a superação de determinados obstáculos 

enfrentados pelos Xokó na contemporaneidade. A inclinação à pesquisa-ação 

assume relevância neste estudo como uma forma de atuação socialmente planejada 

no sentido de contribuir na identificação de problemas coletivos e na formulação de 

propostas para a transformação da realidade via a aplicação do conhecimento 

produzido, considerando-se as prioridades apontadas pelos sujeitos sociais que têm 

suas vidas diretamente afetadas por tais circunstâncias. Para melhor compreender 

essa estratégica metodológica, vejamos o que pondera Thiollent: 

 

Tal como a entendemos, a pesquisa-ação não trata de psicologia 
individual e, também, não é adequada ao enfoque macrossocial [...]. 
É apenas um instrumento de trabalho e de investigação com grupos, 
instituições, coletividades de pequeno ou médio porte [...]. Do ponto 
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de vista sociológico, a proposta de pesquisa-ação dá ênfase à 
análise das diferentes formas de ação. Os aspectos estruturais da 
realidade social não podem ficar desconhecidos, a ação só se 
manifesta num conjunto de relações sociais estruturalmente 
determinadas (Thiollent, 1988, p. 09). 

 

Sendo assim, acreditamos que esta pesquisa tem o potencial de contribuir na 

produção do conhecimento crítico acerca de uma realidade particular de maneira a 

ser cotejada com outros estudos, independentemente dos seus campos 

epistemológicos. Indo além, essa concepção da pesquisa-ação nos instigou a 

desenvolver práticas de compartilhamento de ideias e de observações em 

andamento através da nossa participação direta em ações públicas específicas, 

como o Projeto de Gestão Ambiental e Territorial da TI Caiçara/Ilha de São Pedro e 

a 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, como também, em fortuitas 

oportunidades de diálogo junto aos Xokó, em especial com algumas das suas 

lideranças e outros sujeitos sociais envolvidos nas políticas públicas em análise. No 

entanto, diante da magnitude das questões apresentadas, cabe-nos advertir que os 

desdobramentos desta pesquisa na realidade concreta vão além dos seus alcances 

heurísticos aqui planteados, embora reconheçamos tais possibilidades na vivacidade 

contínua dos nossos estudos. 

Para a sistematização metodológica dos dados e informações que serviram 

de base para nossas análises fizemos uso de procedimentos exploratórios 

fundamentados, principalmente, no levantamento bibliográfico e documental sobre 

os povos indígenas em Sergipe e, particularmente, sobre os Xokó da TI Caiçara/Ilha 

de São Pedro. A partir desse levantamento foi possível identificar um recorte 

temporal de 47 anos (1966-2013) de produções bibliográficas que contextualizam os 

diferentes momentos da trajetória histórica da luta pela/na terra protagonizada por 

esse grupo étnico. Vale ressaltar que, até o momento, os Xokó são reconhecidos 

como o único povo indígena de Sergipe que possui seu território tradicional 

regularizado. Consequentemente, parte predominante das produções sobre os 

indígenas no estado acaba por centralizar as atenções nesse grupo, salvo os 

estudos que tratam os indígenas de Sergipe de forma genérica, numa perspectiva 

historiográfica que nos remete aos períodos imperiais, coloniais e pré-coloniais. 

Destas produções consideramos apenas os conteúdos concernentes aos Xokó, 

mesmo que minimamente citados. Sendo assim, o movimento no tempo e no espaço 
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também orientou à leitura destas referências bibliográficas de modo que nos 

possibilitou relativizar as particularidades epistemológicas de cada obra.  

Realizamos o levantamento bibliográfico de materiais impressos no acervo de 

bibliotecas públicas localizadas em Aracaju (SE), isto é, na Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Sergipe, na Biblioteca Pública Estadual Epifânio Dória e na 

Biblioteca do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Já a nossa principal fonte 

de pesquisa de dados oficiais digitalizados foi a rede mundial de computadores 

(internet), na qual foram encontrados sítios eletrônicos de instituições (inclusive 

internacionais), como: universidades, museus, institutos, fundações, órgãos públicos 

e agências multilaterais. A internet também foi fundamental na coleta dos dados 

socioeconômicos e da estrutura fundiária que correlacionamos na análise de 

conjuntura, na reunião e classificação dos dispositivos jurídico-normativos 

pertinentes à legislação indigenista, e, especialmente, na obtenção de informações e 

dados gerais sobre as políticas públicas referenciadas nesta pesquisa.  

Torna-se importante destacar as cópias digitalizadas de documentos oficiais 

(relatório de demarcação, portaria declaratória, decreto de homologação e relatórios 

de viagem de Grupos de Trabalho da FUNAI à TI Caiçara/Ilha de São Pedro) que 

obtivemos junto a servidores da FUNAI em razão da nossa participação enquanto 

consultor geógrafo do Projeto "Pensando Gestão Ambiental e Territorial com Povos 

Indígenas da Caatinga e Cerrado" (Projeto GATI/FUNAI/PNUD). Além de nos 

auxiliar no esclarecimento de aspectos jurídico-normativos do processo de 

regularização da Terra Indígena, esses documentos foram de grande utilidade na 

abordagem sócio-histórica que desenvolvermos acerca do processo de retomada do 

território, mormente, no que se refere às contribuições de Delvair Melatti Montagner, 

antropóloga da FUNAI responsável pelos principais estudos de identificação e 

demarcação da TI Caiçara/Ilha de São Pedro, iniciados no final da década de 1970. 

No que diz respeito à organização, exploração e análise interpretativa dos 

dados e informações levantadas em nosso campo empírico foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas e observações livres das quais sobressaíram 

elementos indicadores das contradições que envolvem os processos de 

territorialização e a implementação de políticas públicas na TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro. Sem perder de vista a abordagem qualitativa na perspectiva do materialismo 

histórico-dialético (TRIVIÑOS, 1987), optamos por desenvolver entrevistas 

semiestruturadas a partir da sistematização de perguntas explicativas ou causais 
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fundamentadas na hipótese e questões da pesquisa, de forma a nos permitir a 

constante reformulação de perguntas abertas à novas linhas interrogativas 

decorrentes do acúmulo gradual do conhecimento sobre o problema da pesquisa. 

 

Podemos entender por entrevista semiestruturada, em geral, aquela 
que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 
Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de 
seu pensamento e de suas experiências dentro do foco principal 
colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do 
conteúdo da pesquisa (TRIVIÑOS, 1987, p. 146). 

 

Para alcançar melhores aproximações à realidade nas entrevistas 

semiestruturadas priorizamos como grupos focais as lideranças locais, membros de 

organizações sociais e os beneficiários de políticas públicas específicas. Vale dizer 

que parte significativa das entrevistas foi realizada em situações de imersão no 

território e de observação direta da paisagem, contando com a imensurável 

contribuição de interlocutores que participaram diretamente de situações históricas 

analisadas ou que, na atualidade, desenvolvem atividades em diferentes setores 

produtivos que geram formas singulares de valorização, ocupação e uso do espaço. 

No entanto, frisamos que as circunstâncias das entrevistas e da coleta de 

depoimentos não ficaram restritas aos limites da TI Caiçara/Ilha de São Pedro, pois, 

em virtude do nosso acompanhamento da participação dos Xokó em eventos e 

fóruns de discussão realizados em outras localidades, tivemos condições de 

apreender, tanto a multiplicidade escalar das políticas públicas, quanto as diferentes 

formas de atuação dos nossos interlocutores em cada um desses espaços. 

Também seguindo os pressupostos da abordagem qualitativa, 

desenvolvemos estudos de casos observacionais com base na técnica de coleta de 

informações da observação participante (TRIVIÑOS, 1987). Assim, por meio do 

enfoque comparativo respaldado por uma abordagem territorial, tornou-se possível 

concatenar distintos casos pertinentes ao processo de territorialização e à 

implementação sistemática de políticas públicas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, de 

modo complementar à análise descritiva da organização dos espaços produtivos e 

das atuais condições de existência dos Xokó nessa Terra Indígena.  
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Para discorrer sobre esses processos nossa narrativa da apresentação da 

pesquisa inicia-se por uma reflexão sobre as categorias analíticas – espaço e tempo. 

O intuito é de fundamentar nossas investidas teóricas sobre as articulações lógicas 

dos ritmos e fluxos que engendram as transformações historicamente produzidas e 

espacialmente objetivadas na TI caiçara/Ilha de São Pedro, tendo em vista 

apreender as diferentes possibilidades de representação do tempo e do espaço 

capazes de superar a visão unilinear de irreversibilidade das estruturas sociais.  

À continuação, compartilhando da ideia de Kaiser (2006, p. 98) que nos alerta 

sobre a necessidade inicial da pesquisa de identificar os problemas e conflitos que 

agitam a sociedade estudada, propomos essa precípua identificação por meio de 

uma análise da atual conjuntura da política indigenista para, com enfoque nas 

particularidades da TI Caiçara/Ilha de São Pedro, acompanhar os movimentos das 

forças sociais que perfazem esta dimensão do campo político brasileiro. Na 

sequência procedemos com a imersão nas combinações da estrutura e conjuntura 

da realidade vivida pelos Xokó encaminhando nossa narrativa pela explanação do 

entendimento das políticas públicas como espaços de lutas e de efetivação de 

direitos, considerando-se a polissemia dos conteúdos sociais que transcorrem aos 

seus processos de formulação e implementação.  

Nos domínios dessa reflexão alusiva às dimensões territoriais das políticas 

públicas, a abordagem territorial assume centralidade como viés das nossas 

perspectivas geográficas sobre os múltiplos territórios e múltiplas territorialidades 

envolvidos no processo de territorialização da TI Caiçara/Ilha de São Pedro. Na 

periodização desse processo, aliando a abordagem territorial à sócio-histórica, 

discorremos sobre as condições formadoras de dois processos de territorialização 

(um entre a segunda metade do século 16 e as primeiras décadas do século 18, e 

outro a partir da década de 1920 até o final da década de 1970) pelos quais 

diferentes povos indígenas do Nordeste empreenderam suas forças e organizações 

sociais na expectativa do reconhecimento étnico e da regularização dos seus 

territórios tradicionais. Na complementação desses dois processos de 

territorialização, apresentamos a análise sócio-histórica da luta pela/na terra 

protagonizada pelos Xokó, do final da década de 1970 até o presente, como meio de 

fundamentação da abordagem territorial das políticas públicas desenvolvida no 

seguimento da nossa exposição da pesquisa. 
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No desfecho da nossa narrativa sobre o estudo empírico traçamos uma 

análise descritiva das atuais condições de existência do povo Xokó buscando os 

nexos explicativos entre a sistematização de políticas públicas na TI Caiçara/Ilha de 

São Pedro e a atualização das formas de ocupação, uso e representação deste 

território. Para tanto, as políticas publicas que optamos abordar na pesquisa de 

acordo com suas dimensões territoriais foram distinguidas em duas linhas de 

análise: uma de maior especificidade, relativa às nossas experiências práticas na 

participação do Projeto Gestão Ambiental e Territorial Indígena (GATI), na 

1ª Conferência Nacional de Política Indigenista e na Assembleia Extraordinária da 

Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e 

Espírito Santo (APOINME); e outra mais geral, que dimensiona e espacializa um 

conjunto de políticas públicas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, das quais 

elaboramos um quadro síntese a fim de identificar seus conteúdos normativos; suas 

origens institucionais; suas formas, abrangências e níveis de articulações nos 

contextos nacionais, regionais e locais; os setores estratégicos envolvidos; seus 

públicos alvos; os períodos de implementação; as fontes e o quantitativo dos 

recursos. 

A partir da concepção da totalidade do espaço geográfico, entendemos que o 

uso dos procedimentos metodológicos supracitados nos possibilita ir além da 

elucidação circunscrita à realidade vivida pelos Xokó. Superando a ideia de 

singularidade dos lugares, buscar-se-á a ideia de particularidade na totalidade 

através do entendimento dos arranjos específicos que tornam cada lugar uma 

articulação particular de fatores naturais e sociais em um mundo fragmentado, no 

entanto, cada vez mais articulado (SERPA, 2006). Corroborando a importância 

luminosa desta compreensão totalizante da realidade socioespacial em questão, 

sugere-nos Santos (1978):  

 

O exercício da apreensão da totalidade é um trabalho fundamental e 
básico para a compreensão do lugar real e epistemológico que, 
dentro dela, têm as suas diferentes partes ou aspectos. Todavia, o 
conhecimento das partes, isto é, do seu funcionamento, de sua 
estrutura interna, das suas leis, da sua relativa autonomia, e, a partir 
disto, da sua própria evolução, constituem um instrumento 
fundamental para o conhecimento da totalidade (SANTOS, 1978, p. 
111). 
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Desta maneira, o caráter processual e relacional da totalidade do espaço nos 

aproxima de uma compreensão conjuntural da questão indígena na amplitude da 

questão agrária no Brasil, em suas diversidades sociológicas e recortes geográficos 

possíveis, sobretudo, no que diz respeito à hegemonização das relações sociais e 

de poder que engendram a reprodução ampliada do capital. Em outros termos, 

tratar-se-ia do que Oliveira (1998, p. 8) denomina como análise processual do poder, 

isto é: “um conjunto de mecanismos, estratégias e compulsões que são utilizados e 

intervêm sobre os indígenas e suas coletividades na definição dos seus direitos 

territoriais”. Portanto, sugerimos uma penetrante reflexão sobre a atualização das 

estratégias políticas e organizacionais assumidas pelos Xokó na 

contemporaneidade, com vistas para as possibilidades de estabelecer um efetivo 

ambiente de diálogo intercultural, especialmente, entre as suas lideranças e os 

agentes envolvidos na implementação de políticas públicas, valendo-se das 

potencialidades criativas e transformadoras das suas distintas matrizes de saberes e 

conhecimentos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No prefácio da primeira edição alemã d’O Capital, referindo-se 

particularmente à análise da mercadoria desenvolvida no capítulo I, Marx preveniu: 

“Todo começo é difícil em qualquer ciência” (MARX, 2006, p. 15). É com base na 

constatação desse desafio epistemológico preambular que optamos por reservar um 

pouco de fôlego inicial na exposição pormenorizada das questões empíricas que 

envolvem o nosso objeto de estudo e suas respectivas possibilidades interpretativas. 

Por hora, cabe-nos ratificar que as problemáticas em análise transcorrem entre a 

territorialidade produzida historicamente pelo povo indígena Xokó e a 

implementação sistemática de políticas públicas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, 

sobretudo, após a sua regularização enquanto território indígena tradicionalmente 

ocupado, de acordo com os parâmetros jurídico-administrativos consagrados pela 

política indigenista no âmbito do Estado Nacional. 

Esse cuidado inicial é mais por prudência do que por insegurança face à 

complexidade analítica do temário da pesquisa e, desde logo, sentimo-nos 

provocados a desenvolver considerações teórico-metodológicas que instigam 

nossas leituras empíricas e formulações interpretativas acerca da realidade em 

estudo. Por esse ângulo, saltam-nos aos olhos os diferentes níveis da análise a 

serem pensados e representados nos parágrafos que seguem, sugerindo-nos 

percursos expositivos que transitam por dimensões espaço-temporais 

complementares, de maneira que nos seja possível acompanhar o movimento de 

práticas sociais prenhes de historicidades e espacialidades. 

 

2.1 O IMPERATIVO DA DIMENSÃO ESPAÇO-TEMPO 

 

Como ponto de partida para apresentar os instrumentos analíticos sobre os 

quais lançaremos mão, inicialmente, tomamos como linha de entendimento a 

compreensão de Santos (1994, p. 86) a respeito do que ele denominou como uma 

“construção teórica para além do discurso”, pois, para o professor somente a análise 

no plano dos discursos não permite a compreensão da realidade. Tal construção se 

fundamenta na busca por um sistema de instrumentos de análise proveniente de 

uma visão do real que nos possibilite “de um lado, intervir sobre a realidade como 

pensador e, de outro, reconstruir permanentemente aquilo que se chamará ou não 



42 
 

de teoria” (1994, p. 86). A essa construção teórica se soma a busca por apreender 

um objeto de estudo na complexidade das suas estruturas, dinâmicas e nexos 

internos, de modo que se desenvolva a reprodução ideal do movimento real do 

objeto pelo sujeito que pesquisa. Por este mesmo viés, dedicando-se aos sentidos 

epistemológicos da produção da ideia e da práxis, Ruy Moreira, ponderou: 

 

A ideia que temos da coisa (o real) é o resultado da síntese de dois 
campos distintos: o campo visível e o campo intelectivo [...]. O campo 
sensível é o terreno dos sentidos (a visão, o tato, a audição etc.) e da 
percepção (as sensações reunidas numa única imagem em nossa 
mente). O campo intelectivo é o terreno do pensamento e dos 
conceitos. Esses dois campos se interligam através de nossas 
práticas [...]. Nossa relação com o mundo é, assim, uma práxis, isto 
é, nossa prática combinada com a nossa teoria numa interação 
dialética (MOREIRA, 2011a, p. 106). 

 

Essas primeiras ponderações apontam para a pertinência da reflexão sobre 

os diferentes sentidos práticos que a reprodução ideal do objeto real pesquisado 

pode assumir em função dos fundamentos teórico-metodológicos e das 

intencionalidades de uma investigação científica. O reconhecimento de tal 

pertinência nos desperta para a necessidade do discernimento entre essência e 

aparência do objeto, de modo que não se trata apenas de interpretar o mundo, mas 

também a transformá-lo (MARX e ENGELS, 1998). Tendo como objetivo alcançar a 

essência de uma problemática o pesquisador conduz sua investigação indo além da 

aparência fenomênica, imediata e empírica do objeto investigado (NETTO, 2011). 

Logo, as dimensões espaço-temporais dessa realidade, apesar de serem fugidias 

para as capacidades de apreensão do pesquisador, revelam os contínuos 

movimentos dialéticos que conformam a totalidade do real concreto na síntese entre 

a essência e aparência do objeto.  

Na reprodução ideal da essência e, claro, no entendimento crítico da sua 

aparência, o pesquisador analisa o objeto acompanhando a gênese das suas 

estruturas e os processos que permitem a sua continuidade como prática social e 

histórica. Assim, com as atenções voltadas para o movimento histórico das práticas 

sociais se torna possível a articulação lógica das regularidades, tendências e 

contradições, entre outras variáveis engendradas na essência da realidade. Por 

essa perspectiva, buscamos discernir no âmbito dos fenômenos e processos em 

vias de aprofundamento o que é invariável no concreto-empírico, isto é, o que 
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destacamos como essencial e regular para a compreensão do objeto e a 

identificação das suas tendências formativas. 

Seguindo a reprodução histórica dos processos sociais se percebe o que 

Fernand Braudel designou de “rios mutantes do tempo” (1992, p. 76), com suas 

variações entre tempo social e tempo individual. Os fluxos desses movimentos não 

teriam a mesmas direções, tão pouco as mesmas durações, de modo que os seus 

diferentes ritmos curtos ou longos possam ser distinguidos à proporção que se 

alcança uma consciência clara da pluralidade do tempo social que vai além das 

histórias particulares e das sucessões de eventos ou “fatos miúdos”. Entretanto, a 

singularidade dos tempos dos indivíduos não pode ser negada, mas considerada 

como uma das dimensões constituídas e constituintes de todas as formas amplas da 

vida coletiva que, em função dos seus sentidos práticos na totalidade do real 

concreto, podem ser examinadas por meio de recortes conjunturais que 

particularizam os diferentes tempos da história. Deste modo, provoca-nos o autor: 

“trata-se, para quem quer compreender o mundo, de definir uma hierarquia de 

forças, de correntes, de movimentos particulares, depois, apreender de novo uma 

constelação de conjunto” (BRAUDEL, 1992, p. 54). Contudo, sobre a eficácia 

contemporânea da proposta de Braudel de um tempo longo e de um tempo curto, 

Santos (1996, p. 212), chamou a atenção para a necessidade de correlacioná-la a 

outra ideia que também expressa dois termos opostos e inversamente proporcionais, 

ou seja, “a noção de um tempo rápido ao qual se antepõe um tempo lento” (grifos 

originais). De tal modo que essas denominações de quantidades e qualidades 

relativas corresponderiam ao tempo das ações sociais que animam os objetos 

técnicos em múltiplos graus e modalidades de combinações de tempos presentes. 

Por conseguinte, depreendemos que as regularidades, tendências e 

contradições em vias de estudo transitam pelos nexos estruturais de processos 

historicamente constituídos e espacialmente objetivados por sujeitos sociais que, a 

despeito das suas intencionalidades individuais, têm de corresponder às 

expectativas dos grupos de interesse ou coletividades dos quais, socialmente, fazem 

parte. 

 

As relações sociais são carregadas de intencionalidades. Estas se 
expressam nos objetivos, crenças, pontos de vista e ações de 
indivíduos, grupos, classes, povos, nações. Geralmente, por meio 
delas realiza-se a materialização dos indivíduos no espaço. Para 
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tanto, promovem uma fragmentação do espaço mediante sua 
apropriação/dominação por uma dada relação social (RAMOS 
FILHO, 2008a, p. 34). 

 

Atentos ao curso histórico desses processos espacialmente objetivados, 

vejamos outras considerações que nos auxiliam na reflexão sobre a complexidade 

analítica das questões da pesquisa. Para Hobsbawm, por exemplo, “ser membro de 

uma comunidade humana é situar-se em relação ao seu passado (ou da 

comunidade), ainda que apenas para rejeitá-lo” (1998, p. 17). Na sua perspectiva, o 

passado, além de ser uma dimensão permanente da consciência humana referente 

aos eventos registrados na memória de um indivíduo, é também um elemento das 

instituições, valores e outros padrões da sociedade humana. O desafio metodológico 

sublinhado pelo historiador se encontra na análise da natureza do “sentido do 

passado” que abarca os padrões e mecanismos gerais da mudança histórica, e, 

particularmente, das transformações das sociedades humanas durante os últimos 

séculos de ampliação do modo de produção capitalista. 

Voltando a sua mirada para o futuro, Hobsbawn (1998, p. 46) recomendou a 

busca pela compreensão das “tendências sociais” por intermédio da compreensão 

dos rumos do desenvolvimento social, sem perder de vista que passado, presente e 

futuro formam um continuum. Esta orientação, só aparentemente simples, resulta do 

entendimento de que a maior parte da ação humana consciente – para ele baseada 

em aprendizado, memória e experiência – estabelece um vasto mecanismo 

desenvolvido para comparar e discernir os vínculos entre passado, presente e 

futuro. Fundamentando-se numa concepção materialista da história, Hobsbawm, 

sugeriu a seguinte estrutura analítica para a análise da história:  

 

Essa estrutura deve estar baseada no único elemento observável e 
objetivo de mudança direcional nos assuntos humanos – a 
capacidade persistente e crescente da espécie humana de controlar 
as forças da natureza por meio do trabalho manual e mental, da 
tecnologia e da organização da produção (HOBSBAWM, 1998, p. 
39). 

 

Nesta direção, também podemos considerar o que Marx e Engels (1998, p. 

21) expuseram sobre o que eles consideraram como o primeiro fato histórico que 

pressupõe toda a existência humana – a produção dos meios que permitem 
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satisfazer as necessidades da vida material de modo que os seres humanos possam 

viver para, enfim, poder fazer a história. Satisfeitas essas necessidades iniciais se 

dá o primeiro “ato histórico” com a produção de novas necessidades. Já um terceiro 

nível de relação que intervém diretamente no “desenvolvimento histórico” se 

manifesta na reprodução biológica dos seres humanos na medida em que a família 

passa a representar a unidade sociológica de onde emanam novas necessidades, 

gerando assim novas relações sociais e o aumento da população que, por sua vez, 

suscitam novas e ampliadas necessidades. Os autores ressaltaram que esses 

aspectos da atividade social coexistem desde os primeiros momentos da história 

humana, de maneira que integram os modos de produção desenvolvidos pelas 

forças produtivas de suas épocas. 

 

Produzir a vida, tanto a sua própria vida pelo trabalho, quanto a dos 
outros pela procriação, nos parece, portanto, a partir de agora, como 
uma dupla relação: por um lado como uma relação natural, por outro 
como uma relação social – social no sentido em que estende com 
isso a ação conjugada de vários indivíduos, sejam quais forem as 
suas condições, forma e objetivos (MARX e ENGELS, 1998, p. 23). 

 

 

O “ser social”, por consequência, seria concebido pelas relações sociais de 

produção a que pertencem, denominado por Reis (1996) como um “ser relacional” 

situado, concretamente, num tempo e num lugar. Nesta perspectiva, a realidade 

histórica se torna uma “estrutura em processo” na qual a sua abordagem precisa 

reconstruir a dialética de sua sincronia e diacronia. Assim sendo, verifiquemos a 

seguinte perspectiva marxiana desse autor: 

 

A ontologia marxista é “relacional” – o ser social não é uma “coisa” 
mas relações históricas determinadas. Ao mesmo tempo que 
absolutamente historicizado, este ser conservaria um resíduo 
intemporal, presente em todas as formações sociais e 
inultrapassável: a relação insuperável entre homem e natureza. Mas 
esta relação trans-histórica muda permanentemente de qualidade 
nos diferentes lugares e épocas (REIS, 1996, p. 43). 

 

Essa concepção relacional toma como base explicativa o desenvolvimento da 

produção material da vida humana por meio da sucessão de diferentes gerações, 

“cada uma das quais explora os materiais, os capitais e as forças produtivas que 
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lhes são transmitidas pelas gerações precedentes” (MARX e ENGELS, 1998, p. 46-

47).  Cada geração prossegue com o modo de atividade que lhe é legado, mas no 

campo de novas circunstâncias transformadoras, especialmente, no que se refere 

aos avanços das forças produtivas. E com esta arguta representação de Élisée 

Reclus (1985, p. 99) podemos ir além nestas reflexões:  

 

As gerações se sucedem de maneira contínua, cada minuto levando 
as células gastas e trazendo as novas, os indivíduos surgindo para a 
vida em substituição dos mortos. Os movimentos de evolução se 
sucedem, portanto, de modo insensível, mas quando são estudados 
em intervalos de anos, de décadas, de séculos, notam-se os 
contrastes, distinguem-se fisionomias diferentes no conjunto dos 
indivíduos e de suas ideias: a sociedade não segue mais a mesma 
direção, tem outros procedimentos, nova orientação (RECLUS, 1985, 
p. 99). 
 

Na reprodução desse movimento dialético cada geração modifica as antigas 

circunstâncias recorrendo às rupturas e descontinuidades das estruturas 

precedentes, como também, dando vivacidade às relações de produção e às 

contradições que lhes são imanentes, tal como, a estruturação da sociedade em 

classes sociais distintas e, predominantemente, antagônicas. Não foi por acaso que 

no prefácio à edição alemã de 1883 do Manifesto Comunista, Engels, lembrou da 

seguinte maneira um dos axiomas desenvolvidos por Marx: 

 

O pensamento dominante e essencial do Manifesto, isto é, que 
produção econômica e a estrutura social que necessariamente 
decorre dela constituem em cada época a base da história política e 
intelectual dessa época; que, por conseguinte (desde a dissolução do 
regime primitivo da propriedade comum da terra), toda a História tem 
sido uma história de lutas de classes, de lutas entre as classes 
exploradas e as classes exploradoras, entre as classes dominantes e 
as classes dominadas (MARX e ENGELS, 1988, p. 67). 

 

Portanto, com enfoque na dimensão material do espaço composta pelos 

objetos fixos (naturais ou criados pelos seres humanos) e ações (fluxos) que 

determinam a espacialização via a temporalização prática, Santos (1994), concebeu 

o espaço para além da sua materialidade empírica e do domínio da necessidade, de 

tal modo que ele observa: “a vida não é um produto da Técnica, mas da Política, a 

ação que dá sentido à materialidade” (SANTOS, 1994, p. 17). O tempo cotidiano 

compartilhado é percebido como um tempo plural, “um tempo dentro do tempo”, 
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correspondendo assim a uma variável analítica que demonstra o movimento das 

contradições que entrelaçam os próprios objetos fixos e ações. É com base nessa 

dimensão política do espaço que Milton Santos faz a seguinte distinção: 

 

O território são formas, mas o território usado são objetos e 
ações, sinônimo de espaço humano, espaço habitado. Mesmo 
a análise da fluidez posta a serviço da competitividade, que 
hoje rege as relações econômicas, passa por aí. De um lado, 
temos uma fluidez virtual, porque a real vem das ações 
humanas, que são cada vez mais ações informadas, ações 
normatizadas (SANTOS, 1994, p. 16). 

 

Exploramos as possibilidades heurísticas dessas reflexões com o intuito de 

delinear as primeiras aproximações interpretativas junto às essências e aparências 

dos “processos de dominação” (OLIVEIRA, 2006, p. 8) que envolvem os povos 

indígenas em diferentes contextos da política indigenista estabelecida e normatizada 

pelo Estado Nacional. Para tanto, voltamos nossas atenções para as dimensões 

políticas das condições sociais vividas pelo povo indígena Xokó de Sergipe, através 

do enfoque territorial das intervenções hegemônicas e contra-hegemônicas na TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro, historicamente produzidas por diferentes sujeitos, 

organizações e segmentos da sociedade, sejam públicos ou privados, em meio às 

contradições do modo de produção capitalista. 

Dentre as variáveis dessas intervenções notamos que a produção e 

reprodução material da vida humana assumem centralidade analítica, tanto por 

objetivarem diversificadas territorialidades em disputa, quanto por refletirem relações 

de poder que determinam os fluxos dos processos de dominação estabelecidos 

contra os povos indígenas ao longo da formação do território Nacional. Na busca 

pela apreensão desses processos que intercedem diretamente na produção e 

reprodução material da vida dos indígenas nos territórios que lhes são referências, 

vejamos um dos cernes da concepção materialista da história formulada por Marx e 

Engels: 

 

Na produção social da sua existência, os homens estabelecem 
relações determinadas, necessárias e independentes da sua 
vontade, relações de produção que correspondem a um grau de 
desenvolvimento determinado das suas forças produtivas materiais. 
O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura 
econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se eleva uma 
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superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas de 
consciência social determinadas. O modo de produção da vida 
material condiciona o processo de vida social, político e intelectual 
em geral. Não é a consciência dos homens que lhes determina o ser; 
é, inversamente, o ser social que lhes determina a consciência 
(MARX e ENGELS, 1974, p. 27). 

 

À vista dessa concepção processual e relacional, o tempo e o espaço se 

sobressaem como categorias analíticas indispensáveis para a compreensão das 

articulações lógicas entre os nexos formadores das múltiplas escalas da realidade 

em estudo. Deste modo, depreende-se que a análise da dimensão tempo-espaço 

apresenta possibilidades interpretativas úteis sobre os diferentes contextos dos 

processos de dominação que, desde o período colonial, têm condicionado o avanço 

do modo capitalista de produção sobre os territórios indígenas no Brasil. Além disso, 

a análise totalizante desses movimentos na história permite conjecturar as 

intencionalidades dos diferentes sujeitos históricos (e dos seus grupos de 

interesses) que têm determinado essas intervenções no plano político, econômico 

(produtivo), jurídico, administrativo e ideológico. Vale dizer que, mesmo em 

diferentes contextos de tempo e espaço, mantendo vínculos estruturantes que 

particularizam conjunturas ao estabelecer arranjos específicos de tendências 

transitórias e de regularidades dos mecanismos de dominação e controle. 

Outros elementos para a análise totalizante do movimento da história se 

encontram no esforço de desenvolver alternativas de representação do tempo que 

superem a visão unilinear de irreversibilidade de estruturas sociais. Porto-Gonçalves 

(2006), ao chamar atenção para necessidade do reconhecimento de “novos lugares 

de enunciação”, problematiza com rigor essa questão da representação do tempo: “a 

visão unilinear do tempo silencia outras temporalidades que conformam o mundo 

simultaneamente. Sucessão e simultaneidade, sucessões simultâneas, eis o 

espaço-tempo” (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 42). A perseguição dos ritmos e 

fluxos das transformações historicamente produzidas e espacialmente objetivadas 

nos provoca a explorar recursos discursivos que abrangem a temporalidade de 

modo multilinear e transversal, relativizando experiências e formas de apreensão 

que constituem a consciência humana sobre o tempo nas mais diversas condições 

ambientais, sociais e culturais. Tal como sugeriu Barros (2005, p. 147) ao ressaltar a 

necessidade de se distinguir o tempo narrativo do tempo dos acontecimentos que 

são narrados: “Com possibilidades regressivas, alternâncias diversas, descrições 
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simultâneas, avanços e recuos, tempos psicológicos a partir dos vários agentes – ou 

o que quer que permita novas maneiras de representar o passado”.  

No desenvolver de narrativas sobre o passado, a memória, apresenta-se 

como uma capacidade que potencializa a variabilidade das representações que 

reconfiguram singularidades no tempo e no espaço. Explorando essa capacidade 

humana de tornar presente ideias e impressões, Kosik (2002), compreendeu a 

memória como uma estrutura histórica ativa e um modo de organização da 

consciência humana, enquanto conhecimento que, por meio da práxis, integra 

continuamente o presente. 

 

Na memória humana o passado se faz presente e assim supera a 
transitoriedade, porque o passado mesmo é para o homem uma 
coisa que ele não deixa para trás como algo desnecessário; é algo 
que entra no seu presente de modo constitutivo, como natureza 
humana que se cria e se forma (KOSIK, 2002, p. 150). 

 

Ao encaminhar suas observações sobre o tema da narrativa memorial nos 

domínios da etnografia histórica, Arruti (2006), salientou a necessidade de se 

abordar a memória por vieses que vão além do subjetivismo e do objetivismo que a 

postulam de maneira dicotômica, respectivamente, como tema mítico ou como 

simples fonte alternativa de reconstituição do passado. Por efeito, tão relevante 

quanto acessar as histórias de vida e os relatos de domínio coletivo, torna-se 

importante discernir as formas pelas quais o presente se relaciona com o passado, 

tanto quanto, conhecer a multiplicidade das perspectivas que substancializam as 

interpretações conflitantes alusivas aos eventos do passado. De tal modo, a 

memória passa a ser compreendida como uma perspectiva que possibilita 

“destextualizar” os documentos escritos, uma vez que também adverte sobre as 

incertezas, contradições e escolhas dos atores concretos.  

Ao relevar a importância de se recuperar a localização de “antigas marcas 

mnemo-territoriais”, Arruti (2006), apontou caminhos interpretativos favoráveis à 

percepção de sistemas sociais que desenvolvem formas particulares de produção, 

organização e representação dos espaços, notadamente, de territórios. Como 

condicionante dos “modos de lembrar” e de narrar as sequências dos fatos no 

espaço, o território, acaba assumindo um sentido de suporte e matéria da memória 

social da qual podem ser elucidados, entre outros elementos, os seus modos de 

produção e transmissão, as formas e estratégias de objetivação da relação com o 
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passado, os topos que marcam a passagem do tempo e registram a existência de 

personagens importantes, os interesses sociais e políticos da recordação, as 

modalidades narrativas e os conteúdos disponibilizados ou silenciados pelos seus 

narradores.  

Certamente, atentar-se a esse sentido multidimensional do território, mais do 

que instigante, nos será útil na análise empírica dos arranjos espaciais e temporais 

em questão. Afinal, como ponderou Milton Santos, o espaço pode ser apreendido 

como uma condição da realização concreta do modo de produção e de seus 

momentos, uma vez que “testemunha um momento [...] de um modo de produção 

pela memória do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem criada” 

(SANTOS, 1978, p. 138). De tal maneira que os processos que determinam um 

modo de produção novo ou um novo momento de um mesmo modo de produção, 

tanto prescindem das formas duráveis e preexistentes do espaço, quanto criam 

novas formas espaciais consoantes à renovação dos objetivos das forças e relações 

produtivas em desenvolvimento. Para representar este caráter testemunhal do 

espaço Santos (1978) definiu da seguinte maneira a categoria geográfica que, 

apesar de ser relativa à reprodução social, toma emprestado o vocábulo 

geomorfológico de “rugosidade”: 

 

As rugosidades são o espaço construído, o tempo histórico que se 
transformou em paisagem, incorporado ao espaço. As rugosidades 
nos oferecem, mesmo sem tradução imediata, restos de uma divisão 
de trabalho internacional, manifestada localmente por combinações 
particulares do capital, das técnicas e dos trabalhos utilizados. 
Assim, o espaço, espaço-paisagem, é o testemunho de um momento 
de um modo de produção nestas suas manifestações concretas, o 
testemunho de um momento do mundo (SANTOS, 1978, p. 138). 

 

De acordo com, Harvey (1998), o espaço e o tempo são categorias básicas 

da existência humana de maneira que se torna possível alcançar as suas qualidades 

objetivas a partir das práticas e processos materiais que constituem a vida social. 

Segundo o geógrafo é no bojo das práticas da reprodução social que o tempo social 

e o espaço social estão construídos de maneira diferencial, também variando 

geográfica e historicamente os seus conceitos e sentidos. Invariavelmente, essas 

diferenças de representações do espaço e do tempo afetam as formas de 

interpretação e atuação do/no mundo, mais uma vez, devendo-se considerar os 

arranjos das experiências individuais e coletivas.  
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Como o capitalismo foi (e continua a ser) um modo de produção 
revolucionário em que as práticas e processos materiais de 
reprodução social se encontram em permanente mudança, segue-se 
que tanto as qualidades objetivas como os significados do tempo e 
do espaço também se modificam. Por outro lado, se o avanço do 
conhecimento (científico, técnico, administrativo, burocrático e 
racional) é vital para o progresso da produção e do consumo 
capitalistas, as mudanças do nosso aparato conceitual (incluindo 
representações do espaço e do tempo) podem ter consequências 
materiais para a organização da vida diária (HARVEY, 1992, p. 189). 

 

À primeira vista essas ideias parecem redundantes face ao que já expusemos 

em relação ao tempo e espaço como categorias de análise, mas agora 

acrescentamos aos desdobramentos das nossas reflexões a perspectiva de síntese 

relacional da dimensão – espaço-tempo –, objetivando a articulação dos nossos 

instrumentos teórico-metodológicos nas investidas de aproximação à realidade em 

estudo. Nesta direção, outros pensamentos de Harvey chamam a nossa atenção 

para os discursos contemporâneos sobre o espaço-tempo como um nexo mediador 

entre o dinamismo do desenvolvimento histórico-geográfico do capitalismo e os 

processos de produção cultural e de transformação ideológica (HARVEY, 1998).  

No plano das ideologias, Harvey situa a modernidade como um processo de 

desorganização constante dos ritmos temporais e espaciais no contexto da cultura 

capitalista. O desafio posto aos modernistas (para Harvey, os que se debruçam 

sobre as experiências do espaço e do tempo da atualidade) seria o de produzir 

novos sentidos para o espaço e o tempo num mundo do efêmero, do transitório, do 

acelerado e do fragmentado, sobretudo, a partir do modelo fordista das relações de 

produção. Os novos discursos surgidos no mundo ocidental nas últimas décadas 

têm configurado uma condição pós-moderna da acumulação capitalista que, por 

meio da compressão espaço-temporal da acumulação flexível pós-fordista, vem 

estabelecendo a superação das barreiras espaciais e o aniquilamento do espaço 

pelo tempo (HARVEY, 1998). A questão posta é que, mesmo não sendo um 

fenômeno novo na aceleração dos ritmos da vida moderna, tal compressão, que 

para Harvey deveria ser relativa a um estado de coisas precedentes, tem 

determinado impactos desorientadores nas práticas econômico-políticas, no 

equilíbrio do poder de classe e na vida cultural e social.  
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Se há algum sentido na história, há que descobri-lo e defini-lo a partir 
de dentro do turbilhão da mudança, um turbilhão que afeta tanto os 
termos da discussão como o que está sendo discutido. A 
modernidade, por conseguinte, não apenas envolve uma implacável 
ruptura com todas e quaisquer condições históricas precedentes, 
como é caracterizada por um interminável processo de rupturas e 
fragmentações internas inerentes (HARVEY, 1992, p. 22). 

 

Torna-se necessário relativizar esses argumentos de Harvey referentes ao 

que ele denomina como uma inquietude da atual fase do desenvolvimento 

econômico, politico e cultural, especialmente no Ocidente. Harvey aponta como 

elemento analítico o arranjo dos vínculos do efêmero e do veloz com o eterno e o 

imutável, objetivando o exame dessa aviltada condição transitória das coisas que, 

para o geógrafo, tem dificultado a conservação do sentido de continuidade histórica. 

Os horizontes temporais têm sido reduzidos ao presente como única possibilidade 

de existência, estabelecendo o domínio simultâneo do tempo e do espaço (e, por 

consequência, do dinheiro) como elemento substancial do poder social em disputa 

nas economias monetárias, em geral, e na sociedade capitalista, em particular 

(HARVEY, 1998). Algo próximo do que, Carlos (2007), interpreta como a produção 

do “espaço amnésico”, isto é: 

 

Um espaço sem referências e inóspito à vida, porque limita e 
restringe as modalidades do uso. Nesse contexto, o uso, que se 
revela no espaço como modo da reprodução da vida através dos 
modos apropriação enquanto duração, associa-se às regras de um 
espaço normatizado e homogêneo (CARLOS, 2007, p. 58). 

 

Na correlação entre as diferentes periodizações experimentadas por David 

Harvey e Milton Santos para acompanhar os “ritmos” e “fluxos” da vida 

contemporânea – a propósito, recomendados por Moreira (1982, p. 68) como os 

maiores colaboradores em relação à dialética do espaço –, entendemos que o 

geógrafo brasileiro aborda os processos sociais da atualidade problematizando o 

que ele denominou de “a era da globalização” (SANTOS, 2002, p. 153). Segundo a 

sua interpretação sistêmica da redefinição de cada coisa em relação ao todo 

planetário, a nossa época está sendo marcada pela multiplicação incessante da 

produção material de objetos e, no sentido imaterial, pela infinidade de relações 

carregadas de ideologias e simbolismos que passamos a estabelecer com estes 

objetos nos domínios do território e do cotidiano. 
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À continuação, Santos afirmou que este período vem sendo abalizado por 

uma técnica e uma política planetárias que sugerem uma ideia de realidade histórica 

unitária do mundo na qual se concretiza a tendência hegemônica do lucro em escala 

global, a despeito das diversidades sociais e culturais que subjazem a esse suposto 

sentido unitário. Consequentemente, a globalização econômico-financeira tem 

engendrado a emergência de um mercado em contínua ampliação global que impõe 

tendências políticas e programas econômicos dominantes, especialmente, nos 

países periféricos em relação às economias centrais. Porém, à luz das dialéticas da 

vida nos lugares, dão-se as condições intelectuais, objetivas e materiais que, a 

exemplo das técnicas de informação atuais, aplicadas de forma democrática e 

engajada, elucidam sinais indicativos de uma fase de transição para um novo 

período histórico na construção de um mundo mais humano e fundamentado numa 

nova política (SANTOS, 2002). 

Em observação mais próxima do nosso presente, Milton Santos (2008), ao 

sinalizar as possibilidades da necessária transição para um verdadeiro período 

popular da história, isto é, uma “outra globalização” que parta de um pensamento 

único para a consciência universal, identificou os seguintes fatores que contribuem 

para explicar o que ele qualifica de “arquitetura da globalização”:  

 

A unicidade das técnicas, a convergência dos momentos, a 
cognoscibilidade do planeta e a existência de um motor único na 
história, representado pela mais-valia globalizada. Um mercado 
global utilizando esse sistema de técnicas avançadas resulta nessa 
globalização perversa. Isso poderia ser diferente se seu uso político 
fosse outro. Esse é o debate central, o único que nos permite ter a 
esperança de utilizar o sistema técnico contemporâneo a partir de 
outras formas de ação (SANTOS, 2008, p. 24).  

 

Portanto, para Santos (2008), os sistemas de técnicas que, amplamente, 

instaura o processo de internacionalização do mundo capitalista mediante a 

globalização, realizam a combinação entre trabalho e as escolhas dos seus 

momentos e lugares de uso que, por seu turno, caracterizam a história nos seus 

diferentes contextos e períodos. A novidade dos tempos da globalização é que, pela 

primeira vez na história da humanidade, uma unicidade do tempo e das técnicas, 

especialmente as informacionais, permite a ampliação de um sistema de finanças 

universal que impõe a mais-valia globalizada alavancando sobremaneira a 

apropriação privada do trabalho social e dos meios de produção. No entanto, ao 
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questionar a quem favorece essa mais-valia somada à aceleração da história e à 

convergência dos momentos no “tempo real” (ou unicidade do tempo), advertiu 

Milton Santos: 

 

A história é comandada pelos grandes atores desse tempo real, que 
são, ao mesmo tempo, os donos da velocidade e os autores do 
discurso ideológico. Os homens não são igualmente atores desse 
tempo real. Fisicamente, isto é, potencialmente, ele existe para 
todos. Mas efetivamente, isto é, socialmente, ele é excludente e 
assegura exclusividades, ou pelo menos, privilégios de uso 
(SANTOS, 2008, p. 28).  

 

Servindo para “desvendar máscaras sociais”, tal como preconizou Moreira 

(1982, p. 35) no sentido de revelar as relações de classes que determinam os 

arranjos espaciais, a geografia dispõe de subsídios teórico-metodológicos úteis para 

a análise da reprodução ampliada da lógica do modo de produção hegemônico e 

seus mecanismos de controle da sociedade, por sinal, vendados pelas tais 

máscaras sociais dos nossos tempos. É nesta direção que, a seguir, veremos como 

melhor aproveitar uma das reflexões mais profícuas para a problematização dos 

processos de dominação dos territórios indígenas, isto é, a que trata das 

contradições da política indigenista à luz da abordagem territorial, fundamentada nas 

dimensões espaço-temporais da formação do território Nacional sob a égide do 

modo de produção capitalista. 

 

2.1.1 Espaço-tempo como dimensão estruturante da realidade  

 

Cada tempo se distingue de outro pela forma do seu espaço. Na 
verdade, cada tempo é a sua forma de espaço. As formas espaciais 
do tempo são conhecidas. As tensões genético-estruturais dessas 
formas, escondidas no aparato paisagístico dos arranjos, todavia não 
(MOREIRA, 2011a, p. 41). 

 

A essa altura das nossas considerações percebemos a relevância da 

dimensão espaço-tempo para a análise dos nexos estruturantes dos processos de 

dominação dos territórios indígenas. Vale dizer, nexos mediados por concepções 

normativas historicamente hegemonizadas na ação indigenista oficial, 

principalmente, para atender aos objetivos da liberação de terras para o mercado. 

Esses processos de dominação se dão por intermédio de políticas do Estado, 
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sobretudo, as sociais e de regularização territorial, definidas em função dos 

interesses de segmentos políticos e econômicos dominantes que, muitas vezes, têm 

origens supranacionais e, predominantemente, atendem aos interesses privados. 

 

A capacidade de influenciar a produção de espaço é um importante 
meio de aumento do poder social. Em termos materiais, isso significa 
que quem pode afetar a distribuição espacial de investimentos em 
transportes e comunicações e em infraestruturas físicas e sociais, ou a 
distribuição territorial de forças administrativas, políticas e econômicas, 
pode muitas vezes obter recompensas materiais (HARVEY, 1992, p. 
213). 

 

Diante do exposto por Harvey, tomamos o espaço socialmente produzido 

como uma totalidade em contínuo movimento no qual o imbricamento entre múltiplas 

determinações políticas, econômicas, culturais, ambientais e ideológicas forma a 

complexidade das suas estruturas sociais. Também já percebemos que a análise 

histórica do espaço, ou geográfica da história, implica na busca pelo entendimento 

da formação socioespacial de uma sociedade a partir das mudanças conjunturais 

que se sucedem, dialeticamente, no sentido de superar a estrutura preexistente. Ou 

seja, de acordo com a transitoriedade dos modos de produção que lhes são 

historicamente correspondentes, sobretudo, no tocante às contradições que 

envolvem a expansão das forças produtivas face às mudanças nas relações de 

produção.  

Vale lembrar que, segundo Moreira (2012), uma formação socioespacial 

mantém organicidade com a formação econômico-social na medida em que é 

organizada pelo modo de produção hegemônico através dos conflitos decorrentes 

das relações que aglutinam interesses mobilizadores, seja do todo da sociedade civil 

(no âmbito das classes sociais), seja do todo da sociedade política (nas camadas 

jurídico-políticas e ideológico-culturais). A partir da correlação entre essas forças 

sociais, o todo da infraestrutura e da superestrutura passa a ser regido 

conjunturalmente por combinações de estrutura e conjuntura que as convertem 

também numa formação socioespacial. Assim, para o professor, tal correlação 

estrutura-conjuntura é compreendida como um “vetor de comando” do processo de 

reprodução da sociedade, de modo que o arranjo espacial (MOREIRA, 2012), na 

qualidade de elemento de permanência que orienta o continuum dessa 
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reprodutividade, acaba sendo a expressão das formações econômico-social e 

socioespacial. 

 

Uma vez que a estrutura da formação econômico-social determina a 
estrutura do arranjo espacial conjuntural, é esse arranjo espacial 
conjuntural que comanda a estrutura em seus movimentos, 
processos e formas no tempo. O espaço aparece, assim, nos termos 
do seu arranjo como a expressão do todo articulado da estrutura-
conjuntura ao mesmo tempo que como termo da mediação da 
realização do todo movimento contraditório da formação econômico-
social. Razão pela qual, em sua interação dialética, é ele a forma real 
de existência da sociedade em cada tempo, fazendo dela uma 
realidade histórico-concreta efetivamente (MOREIRA, 2012, p. 109). 

 

Podemos distinguir umas das bases desse pensamento de Ruy Moreira na 

sua leitura lefebvriana do espaço como categoria estruturante que comanda a 

reprodução das relações de produção uma vez que se torna uma condição da 

própria reprodução da sociedade humana. Tal centralidade analítica advém da 

dinâmica na qual a produção do espaço coordena e reúne aspectos práticos da 

estrutura global da sociedade, ao passo em que o espaço social intervém, ao 

mesmo tempo em que é efeito, causa e razão do modo de produção que realiza 

(LEFEBVRE, 2006). É nesta perspectiva, por exemplo, que entendemos a 

abordagem histórico-estrutural desenvolvida por Moreira (2011b), no livro 

“Sociedade e Espaço Geográfico no Brasil”, ao tratar de maneira analítica e 

descritiva, das determinações históricas da estrutura social brasileira e do seu 

arranjo espacial, compreendido, pois, como uma totalidade de objetos localizados e 

distribuídos no espaço em cada tempo. A propósito, não foi por casualidade que o 

autor começou a sua explanação sobre os fundamentos e fundações da realidade 

estrutural brasileira desta maneira: 

 

A forma da organização geográfica da sociedade brasileira atual tem 
sua origem na disponibilização que fatia o espaço indígena em 
grandes domínios de propriedade, instituindo a colonização 
portuguesa à base de um poder do colono a um só tempo fundiário, 
territorial e político. Terra, território e senhorio político, num tripé, 
formam desde então, a estrutura do espaço sobre a qual se ergue a 
sociedade no Brasil (MOREIRA, 2011b, p. 11). 

 

Buscando robustecer nosso entendimento sobre esse sentido do espaço 

como história e estrutura, mais uma vez, Santos (1978, p. 152) nos é esclarecedor: 
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“Através do espaço, a história se torna, ela própria, estrutura, estrutura em formas. E 

tais formas, como formas-conteúdo, influenciam o curso da história, pois, elas 

participam da dialética global da sociedade”. Além disso, para Santos (2006), na 

tentativa de tornar o tempo e espaço mutuamente includentes, deve-se buscar 

também a empiricização do tempo: 

 

Tempo, espaço e mundo são realidades históricas, que devem ser 
mutuamente conversíveis, se a nossa preocupação epistemológica é 
totalizadora. Em qualquer momento, o ponto de partida é a 
sociedade humana em processo, isto é, realizando-se. Essa 
realização se dá sobre uma base material: o espaço e seu uso; o 
tempo e seu uso; a materialidade e suas diversas formas; as ações e 
suas diversas feições (SANTOS, 2006, p. 36). 

 

Insistimos no aprofundamento dessa reflexão sobre a dinâmica da realidade 

estrutural, pois, é a partir dela que nos propomos a entender as dinâmicas 

conjunturais da política indigenista no Brasil. Para compreendermos a complexidade 

da realidade vivida pelos Xokó na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, manteremos como 

plano de fundo o processo de apropriação e dominação dos territórios indígenas que 

constitui a estrutura agrária brasileira. Já como foco central, iremos distinguir 

diferentes formas de incorporação dos povos indígenas nas relações de produção e 

nos sistemas políticos que alicerçam a formação socioeconômica e territorial do 

Brasil como Estado-Nação.  
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3. ANÁLISE DE CONJUNTURA DA POLÍTICA INDIGENISTA 

 

Para empreendermos uma análise de conjuntura mais abrangente sobre a 

política indigenista partimos da relevância dada por Barabas e Bartolomé (1999) ao 

que eles definiram como o centro motriz da vida comunitária das sociedades 

indígenas, ou seja, os seus sistemas políticos. Estes, caracterizados pelos autores 

como mais diversificados que os sistemas das sociedades de Estado, organizam as 

relações e convivências sociais nas quais estão envolvidos, por exemplo, os graus 

de idade, os gêneros, as relações de parentesco, o uso da terra, as práticas 

religiosas e as formas de intercambio comunitárias. Progressivamente, tais sistemas 

políticos são acometidos por situações de mediação de códigos e condutas face aos 

segmentos socais dominantes, como também por circunstâncias de ressignificações 

semânticas internas. São nestas condições que a política indigenista vem se 

consolidando como campo de ação e mediação política delimitado pelo Estado, mas 

também intercedido por organizações não-governamentais (aqui denominadas como 

organizações indigenistas) e organizações indígenas que progressivamente 

participam da formulação e execução das ações públicas voltadas para os povos 

indígenas. 

Essa observação, alerta-nos sobre a constante necessidade de atentarmos 

para as regularidades históricas que perfazem os antagonismos entre a política 

indigenista e os sistemas políticos das sociedades indígenas em suas 

complexidades e diversidades. Afinal, um tecido estrutural de compulsões culturais, 

políticas e econômicas tem reproduzido as lógicas colonialistas, assimilacionistas e 

civilizatórias assumidas, predominantemente, pelas instituições oficiais de poder, 

ainda que sob a permanente pressão social de forças contra-hegemônicas, das 

quais, as de origem indígena, mantém-se como elemento propulsor. Vale lembrar 

que nestes marcos se encontram as relações interétnicas que espelham as 

particularidades das relações de classe vigentes no modo de produção capitalista. 
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3.1 AS CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA DOS POVOS INDÍGENAS FACE À 

DESIGUALDADE SOCIAL NO MUNDO 

 

Segundo o Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) – State of 

The World’s Indigenous Peoples, em 2009, estimava-se que 370 milhões de 

indígenas viviam distribuídos em 90 países, compartilhando mais de 5.000 culturas e 

4.000 línguas diferentes, correspondendo a 6% da população mundial (ONU, 2009). 

Destes, aproximadamente, 300 milhões (81%) viviam na extrema pobreza, apesar 

de ocuparem cerca de 20% da superfície terrestre. Ainda de acordo com o Relatório, 

as precárias condições de existência dos povos indígenas no mundo se manifestam 

na baixa expectativa de vida entre esses grupos sociais, sendo 20 anos a menos 

que a média geral da população mundial, como também, na mortalidade infantil que, 

no ano do relatório, era estimada como 70% maior entre as crianças indígenas, com 

índices de desnutrição duas vezes mais comum do que nas crianças não indígenas.  

Cabe ressaltar que a concepção de povos indígenas (indigenous peoples) 

assumido pela ONU tem passado por constantes análises e revisões, 

principalmente, nos fóruns de discussão voltados exclusivamente para avaliar as 

problemáticas socioeconômicas vividas por povos tradicionais de áreas desérticas, 

regiões frias, florestas úmidas, zonas costeiras, localidades ribeirinhas, terrenos 

montanhosos, centros urbanos, meios rurais, entre outras condições 

socioambientais de todo o mundo. Portanto, entendemos que a concepção 

generalizante de povos indígenas adotada pela ONU expressa os princípios de 

universalismo e de indivisibilidade dos direitos humanos, mesmo que na prática os 

seus dispositivos jurídicos continuem reverberando os sentidos hegemônicos das 

investidas civilizatórias ocidentais. 

Já o documento publicado, em 2014, pela Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe (CEPAL), intitulado: Los pueblos indígenas em América 

Latina. Avances en el último decênio y retos pendientes para la garantía de sus 

derechos, estimava, em 2010, uma população de 44.791.456 indígenas na América 

Latina. Tal contingente correspondendo a 8,3% dos 538.153.481 indivíduos da 

população total deste continente, sendo que 90% dos indígenas vivia abaixo da linha 

de extrema pobreza, isto é, com menos de 1,25 dólar americano por dia. O estudo 

também apontou uma taxa de crescimento médio anual de 4,1% da população 

indígena que supera de maneira significativa o ritmo médio anual de 1,3% da 
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população total da América Latina e do Caribe, induzindo nossas reflexões para 

além dos crescimentos vegetativos, de modo a considerar as novas dinâmicas da 

emergência étnica e das políticas de reconhecimento em diferentes contextos latino-

americanos. Considerando as particularidades dos métodos censitários aplicados 

em cada país pesquisado2, essa síntese também evidenciou as disparidades das 

participações dos indígenas nas populações nacionais, a exemplo, dos extremos 

vistos na Bolívia (62%) e em El Salvador (0,2%). Ademais, dos 826 povos indígenas 

estimados no continente (maior número no Brasil – 305), cerca de 200 

correspondem a grupos isolados da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, 

Peru e Venezuela que, perante o avanço da reprodução ampliada do capital sobre 

os seus domínios espaciais, encontram-se em situação de extrema vulnerabilidade. 

A realidade concreta sintetizada nos dados supracitados indica que a situação 

de vulnerabilidade dos povos indígenas da América Latina, sejam isolados ou 

integrados às nacionalidades neocoloniais, é uma expressão particular da tendência 

totalizante de pauperização dos povos tradicionais e das massas de trabalhadores 

dos espaços rurais e urbanos mediante a exploração sistemática das suas forças de 

trabalho, do não cumprimento de direitos sociais e políticos, da expropriação dos 

seus territórios e do esgotamento dos recursos naturais que lhes enriquecem de 

biodiversidade. Desde a concepção de Santos (2008, p. 72) podemos compreender 

essa tendência como um processo subjacente à “pobreza estrutural globalizada” 

que, banalizada e naturalizada, marca a atual conjuntura por meio da disseminação 

da pobreza numa escala global. O efeito sistêmico dessa pauperização podemos 

depreender na expansão do desemprego e da redução do valor do trabalho, 

situações nas quais um trabalhador indígena recebe, em média, metade de um não-

índio (ONU, 2009). E contrapondo-se a qualquer discurso de inevitabilidade desse 

sistema de ação deliberada, Santos asseverou:  

 

Essa produção maciça de pobreza aparece como um fenômeno 
banal [...]. Mas é uma pobreza produzida politicamente pelas 
empresas e instituições globais. Estas, de um lado, pagam para criar 
soluções localizadas, parcializadas, segmentadas, como é o caso do 
Banco Mundial, que, em diferentes partes do mundo, financia 
programas de atenção aos pobres, querendo passar a impressão de 
se interessar pelos desvalidos, quando, estruturalmente, é o grande 
produtor da pobreza. Atacam-se, funcionalmente, manifestações da 

                                                           
2
 Por exemplo, no Brasil o IBGE adota o critério de autodeclaração, enquanto que no México os 

órgãos oficiais usam a língua nativa.  



61 
 

pobreza, enquanto estruturalmente se cria a pobreza ao nível do 
mundo. E isso se dá com a colaboração passiva ou ativa dos 
governos nacionais (SANTOS, 2008, p. 73). 

 

Para esmiuçar uma das contradições dessa questão, vejamos os números do 

Relatório Anual – 2014, do Banco Mundial (BM, 2015), que propala como grande 

missão institucional a erradicação da pobreza extrema no planeta em uma única 

geração, embora tal desafio se agigante com o reconhecimento da existência de 

mais 1 bilhão de pessoas vivendo na pobreza extrema em todo o mundo. Para 

tamanha missão, o próprio Presidente do Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, 

afirmou na apresentação do relatório que: “Para erradicar a pobreza extrema até 

2030, 1 milhão de pessoas a cada semana terão de sair da pobreza. E acreditamos 

firmemente que isso seja possível”. Nessa tônica, o Relatório justifica a destinação, 

em 2014, de US$ 65,6 bilhões em empréstimos, subsídios, investimentos de capital 

e garantias financeiras aos Estados e empresas privadas parceiras do Banco 

Mundial.  

Nessas breves referências distinguimos claramente a “racionalidade sem 

razão” alertada por Santos (2008) na sistematização das ações hegemônicas que, 

ao invés de reconhecer as determinações estruturais do processo de exclusão e de 

desigualdade em voga, escamoteiam a necessária suplantação dessa nova ordem 

mundial e a premente superação do modo capitalista de produção. Para maiores 

aproximações da realidade cotejamos outros dados que indicam a desigualdade 

socioeconômica como uma das variáveis centrais para a análise da articulação entre 

estrutura e conjuntura.  

Em outro documento público: The Next 4 Billion: Characterizing BoP Markets, 

de 2008, o Banco Mundial constatou a existência de 4 bilhões de pessoas que não 

estão integradas à economia de mercado global de modo que, supostamente, não 

são beneficiados pela globalização os 70% dos trabalhadores do mundo que se 

encontram na informalidade (HAMMOND et al., 2008). Já de acordo com Relatório 

da ONU sobre a situação social mundial: The Inequality Predicament, em 2005, 80% 

do Produto Interno Bruto (PIB) do mundo estava concentrado em benefício de 1 

bilhão de pessoas, sobretudo, residentes nos países desenvolvidos. Os 20% 

restantes eram esmigalhados para mais de 5 bilhões de pessoas nos “países em 

desenvolvimento”, como designa a ONU. O mesmo estudo revelou que 186 milhões 
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de pessoas estavam desempregadas, respondendo por 6,2% da população 

economicamente ativa mundial, acima dos 140 milhões de uma década anterior.  

Esse cenário ganha amplitude quando Dowbor (2008) nos diz que a 

população dos países ricos aumenta aproximadamente 7 milhões de habitantes por 

ano, na medida em que a dos países pobres somam mais de 70 milhões de novos 

indivíduos. Por sinal, extremamente vulneráveis às 41 guerras e conflitos armados 

no mundo que, em 2014, causaram a morte de 175.881 pessoas e o deslocamento 

forçado de 26.739.500 refugiados (IISS, 2015). 

Em se tratando das bases financeiras dos governos centrais dos países 

capitalistas, Dowbor (2008), propôs como elemento analítico os diferentes padrões 

de inversões do PIB nos setores públicos, tomados como indicadores para 

acompanhar os movimentos intranacionais de sobreposições entre os interesses 

públicos e privatistas, como também, em nível geopolítico, dimensionar os alcances 

das contradições nos discursos liberais em defesa do Estado Mínimo e pelo fim do 

Estado de Bem-Estar Social. Ponderando sobre os dados do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) apresentados no relatório: Finance & Development (2007), 

Dowbor constatou que enquanto as bases financeiras públicas dos países de renda 

baixa não passam de 17%, as dos países de alta renda somam 31,9%. Portanto, os 

níveis aceitáveis do “Estado Mínimo” são ajustados pelas forças hegemônicas de 

acordo com os interesses do mercado (que se autorregula) e com as condições 

geopolíticas de cada país. Notadamente, essas variações das bases financeiras 

reservadas aos governos repercutem diretamente nas capacidades de investimento 

dos setores públicos no desenvolvimento de políticas sociais voltadas para o 

equacionamento das muitas problemáticas socioeconômicas em questão. 

Sobre a divisão do PIB mundial, Piketty (2014, p. 68) apresentou os seguintes 

números de 2012. Enquanto o mundo gerou um PIB total de US$ 92.560 bilhões3 

que, a princípio, equivaleria a uma renda mensal de US$ 988 por habitante, 

considerando-se a população mundial de 7.050 bilhões de indivíduos. A Europa, 

com 740 milhões de pessoas (10% da população mundial) e tendo um PIB de US$ 

23.140 bilhões (25% do PIB Mundial), concentrou uma renda mensal de US$ 2.340 

por habitante. Já os Estados Unidos e Canadá, com 350 milhões de habitantes (5% 

                                                           
3
 Piketty apresentou esses valores considerando a taxa de câmbio euro/dólar de 2012, na qual € 1 

(euro) valia, em média, US$ 1,30 (dólar americano). Assim, embora o autor prefira apresentar os 
números em euro, optamos por fazer a conversão para o dólar de acordo com a taxa de câmbio do 
período por ele informada. 



63 
 

da população mundial), somaram um PIB de US$ 18.590 bilhões (20% do PIB 

Mundial), distribuídos numa vultosa e reveladora renda mensal de US$ 3.965 por 

habitante. Na outra face ou extremo da mesma moeda, a África, com 1.070 bilhão de 

habitantes (15% da população mundial), acumulou um PIB de US$ 3.640 bilhões 

(4% do PIB Mundial) e uma limitada renda mensal por habitante de US$ 260. Na 

América Latina4 o PIB foi de US$ 8.190 bilhões (9% do PIB Mundial), com uma 

renda mensal de US$ 1.014 equivalentes, hipoteticamente, a cada um dos seus 600 

milhões de habitantes (9% da população mundial). Já na Ásia e Oceania, mesmo 

contribuindo com um PIB de US$ 39 bilhões (42% do PIB Mundial), e não só em 

função da sua vasta população de 4.290 bilhões de habitantes (61% da população 

mundial), mas também em decorrência da concentração de capitais em países como 

a China, Japão e Coréia do Sul, apresentou uma renda mensal equivalente por 

habitante de somente US$ 676.  

Complementando essas informações, particularmente sobre a América Latina, 

voltemos ao Relatório da ONU: The Inequality Predicament (2005), no qual foi 

apontada a concentração de 30% dos rendimentos por somente 10% da população 

do continente. Já 40% da população recebeu apenas de 9 a 15% da renda total. E, 

segundo o Relatório, a maior diferença de renda foi registrada no Brasil, onde o 

rendimento per capta dos 10% mais ricos era 32 vezes maior do que o dos 40% 

mais pobres. Ainda que sejam considerados os dados da Organização das Nações 

Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2014, p. 6) que indicam uma redução 

significativa da população em extrema pobreza no país, de 1990 a 2012, na ordem 

de 25,5% para 3,5%, muito em função da implementação de programas sociais de 

largo alcance no combate à pobreza e desigualdade social. 

A expressividade desses números expõe a atual conjuntura das condições 

vividas pelos povos indígenas em escala mundial, nas quais a dimensão territorial 

assume centralidade analítica em qualquer particularidade local. Assim, ao 

contextualizar o adensamento da pauperização vivida pelos povos indígenas no 

Brasil, evidencia-se a exacerbação contemporânea dos conflitos territoriais 

decorrentes da ampliação sistemática do processo de concentração e apropriação 

                                                           
4
 Segundos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2015), o PIB brasileiro 

chegou a R$ 1,408 trilhão no primeiro trimestre do ano de 2015. Nesses números a participação da 
Agropecuária cresceu 4,7%, a Indústria recuou 0,3% e os Serviços caíram 0,7%. 
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privada dos territórios indígenas sob o controle do Estado Nacional, inclusive, com 

implicações geopolíticas para além dos limites desses territórios em disputa. 

 

3.2 AS MÚLTIPLAS DETERMINAÇÕES QUE ENVOLVEM OS CONFLITOS 

TERRITORIAIS E A PAUPERIZAÇÃO DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS NO 

BRASIL 

 

Estima-se o etnocídio de 1.477 povos indígenas desde a chegada dos 

primeiros colonizadores europeus no Brasil (CIMI, 2012). Na tentativa de 

dimensionar a intensificação das inúmeras formas de violência física e simbólica 

perpetradas contra os indígenas, vejamos algumas situações correlatas 

apresentadas nos Relatórios Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil (CIMI, 

2012, 2013 e 2014). Nos três anos dos relatórios foram levantados 78 casos de 

invasões e exploração ilegal de recursos naturais por não índios em terras 

indígenas, sugerindo que, necessariamente, a questão da terra não é equacionada 

com o fim do processo regulatório. Talvez ainda mais sintomáticos desse estado de 

conflito permanente foram os 616 assassinatos de indígenas registrados entre 2003 

e 2013, que, por sinal, ainda não tiveram nenhum dos seus suspeitos sequer 

julgados. Outro dado da realidade significativo para mensurarmos essa dimensão da 

conflitualidade na qual os povos indígenas estão inseridos, denota-se na soma de 

982 índios que se encontravam presos em 2012, de acordo com o Sistema 

Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen), do Ministério da Justiça (apud. 

CIMI, 2013). Ressaltando-se que muitos destes casos eram de lideranças locais 

envolvidas na luta pelo cumprimento dos direitos dos seus povos. 

Avaliamos a crescente criminalização de lideranças indígenas como uma das 

contradições mais perversas da atual conjuntura da questão indígena. Mesmo que, 

nas últimas quatro décadas, em especial, após o Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973), 

as organizações indígenas tenham se multiplicado numericamente e qualificado as 

suas formas de interatuar tanto nas arenas decisórias da política indigenista, quanto 

nas grandes mobilizações populares que dão materialidade histórica ao atual estado 

de tensão política no país. Portanto, a institucionalização das organizações 
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indígenas e indigenistas5, em meio à crescente conflitualidade supracitada, 

demonstra como a efetivação dos direitos indígenas tem sido conduzida num 

processo de permanente objetivação das possibilidades de tornar os saberes 

práticos desenvolvidos por estes grupos sociais em poderosos instrumentos jurídico-

formais (ALMEIDA, 2006, p. 15). Neste sentido, Souza Lima et al. (2004), igualmente 

nos ajuda: 

 

O surgimento das organizações indígenas tem sido considerado um 
avanço, quando visto da perspectiva da construção de alternativas, 
tanto à relação clientelista entre Estado e povos indígenas imposta 
pela estrutura tutelar, quanto à mediação de lideranças individuais 
que caracterizou momentos anteriores das lutas indígenas. Essas 
alternativas deverão possibilitar respostas culturalmente informadas 
e coletivas aos processos de territorialização impostos pelo Estado 
brasileiro (SOUZA LIMA et al., 2004, p. 322). 

 

Reconhecidas ou não pelo Estado, diversas redes organizacionais tornam-se 

vias de interlocução de onde emergem novos sujeitos políticos que passam a se 

relacionar com lideranças locais e regionais, agentes políticos, técnicos e burocratas 

do Estado (do nível federal ao municipal), representantes de movimentos 

internacionais humanitários e ambientalistas, de agências multilaterais de 

financiamento, empreendedores do setor privado, membros de organizações não-

governamentais, pesquisadores, mobilizadores de entidades eclesiásticas, de 

organizações sindicais, movimentos sociais e partidos políticos6. Não tenhamos 

dúvidas de que as incongruências ou alinhamentos entre esses grupos tão diversos 

repercutem diretamente nas relações sociais e de poder reproduzidas nos territórios 

indígenas e nos sistemas políticos das suas sociedades.  

 

                                                           
5
 À guisa de exemplo, apresentamos algumas dessas instituições com maior notoriedade nos fóruns 

de participação da política indigenista: a) organizações indígenas (que têm origem indígena): 
Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Brasil (Capoib); Articulação dos 
Povos Indígenas do Brasil (APIB); Articulação dos Povos Indígenas da Região Sul (ARPIN-SUL); 
Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 
(APOINME); Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (Coica); Articulação dos 
Povos Indígenas do Pantanal (ARPINPAN); Conselho Continental da Nação Guarani (Ccnagua); Aty 
Guassu – Grande Assembleia Guarani-Kaiowá e b) Entidades indigenistas (as que não têm origem 
indígena, organização de apoio): Conselho Indigenista Missionário (CIMI); Associação Nacional de 
Ação Indigenista (Anaí); Centro de Trabalho Indigenista (CTI); Associação Brasileira de Antropologia 
(ABA); e Instituto Socioambiental (ISA). 
6
 Nas eleições municipais de 2012, em todo o Brasil, foram eleitos cinco prefeitos e quatro vice-

prefeitos, 80 vereadores e nove vereadoras indígenas, distribuídos em diferentes legendas partidárias 
(GOMES, 2012).  
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Com a efetiva atribuição, pelo texto constitucional de 1988, de 
capacidade processual civil às comunidades indígenas e suas 
“organizações”, no que para muitos foi o “fim” da tutela, proliferariam 
desde então, sobretudo na Amazônia, múltiplas formas de 
organização local – associações, conselhos, federações etc. – seja 
congregando um grupo indígena específico, seja articulando diversos 
grupos de uma mesma região.  Muitas dessas associações têm 
vínculos e projeção internacionais, compondo um panorama 
heterogêneo e mal conhecido (SOUZA LIMA; BARROSO-
HOFFMANN, 2002, p. 15). 

 

Apesar das forças políticas conservadoras, a projeção do Movimento Indígena 

e a difusão de organizações indígenas podem ser compreendidas como fenômenos 

sintomáticos do fortalecimento da luta organizada constantemente ressignificada por 

sistemas políticos indígenas. A luta por direitos como base na etnicidade passa a ser 

concebida como uma contraposição coletiva aos processos de dominação 

engendrados na política indigenista de inspiração assistencialista, tutelar e 

integracionista. Neste sentido observa Carvalho (1981):  

 

Mesmo a mediação protecionista outorgada pelo Estado não 
conseguiu conter as formas de dominação, acabando por impor às 
etnias um confinamento territorial que, ao mesmo tempo em que as 
isola e as submete a um conjunto de normas burocráticas e 
administrativas, acaba por neutralizá-las política e culturalmente 
(CARVALHO, 1981, p. 07). 

 

Numa maior abrangência, mesmo que ainda de modo incipiente, a articulação 

entre organizações indígenas e representações de outros grupos sociais, a exemplo 

dos quilombolas e dos atingidos por grandes empreendimentos, tem favorecido a 

constituição de uma agenda comum de mobilizações populares em defesa dos 

direitos dos povos tradicionais e de outros grupos sociais vulneráveis à pobreza em 

todo o Brasil. 

Acompanhando os desdobramentos da institucionalização das organizações 

indígenas, novas relações estratégicas passaram a ser determinadas pelas agências 

indigenistas oficiais em consonância, de um lado, com as demandas de movimentos 

internacionais de defesa dos direitos humanos e meio ambiente, e, de outro, com as 

diretrizes indicadas pelas agências multilaterais de financiamento. Como exemplo 

destes últimos movimentos, distingue-se a atuação no Brasil do Banco Mundial que, 

na década de 1970, financiou parte significativa da expansão desenvolvimentista do 

regime militar sobre territórios ainda não explorados, em especial, na Amazônia 
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(SOUZA LIMA e BARROSO-HOFFMANN, 2002). Não por caso, até hoje, as 

diretrizes desses movimentos internacionais, percebidas por Azevedo como 

“constrangimentos exógenos” (1998, p. 14), ao mesmo tempo em que estabelecem 

os parâmetros dos programas sociais e das políticas públicas, também influenciam 

diretamente os volumes dos investimentos públicos e os fluxos do capital privado 

internacional que circulam oportunamente pelo país. Tal como nas determinações 

hegemônicas reproduzidas nos planos de “estabilização” econômica, de ajustes 

fiscais e dos modelos de desenvolvimento adotados em cada etapa da ampliação e 

concentração do capital.  

Essas novas relações estratégicas, endossadas por interesses geopolíticos, 

expandiram os campos de atuação do capital privado em contextos geográficos que, 

até então, mantinham-se como reserva de valor dos interesses globais do capital 

monopolista. Concomitantemente, acordos multilaterais passaram a dar capilaridade 

à tendência de mercantilização das ações políticas abalizadas pelo paradigma 

neoliberal, sobretudo, a partir da redemocratização, na década de 1980.  

No movimento multiescalar dos interesses geopolíticos e econômicos que 

vêm configurando a difusão dos programas de cooperação internacional, o recorte 

global-local passou a ganhar destaque em detrimento da escala nacional. Os efeitos 

dessa difusão podem ser examinados, por exemplo, na regularização dos limites de 

interferência dos órgãos do Estado (em suas instâncias municipais, estaduais e 

federais) sobre os fluxos de capitais necessários ao financiamento de políticas 

compensatórias e aos programas de assistência e de transferência de renda que 

incidem na diversidade das populações mais vulneráveis. Pari passu às oscilações 

das disputas políticas entre os órgãos governamentais para fazer prevalecer as suas 

disposições normativas e funções administrativas, a competitividade entre 

associações, organizações não-governamentais  e empresas privadas por recursos 

públicos e investimentos de agências multilaterais, tornou-se a regra no mercado 

das execuções das políticas públicas e projetos de desenvolvimento. Assim, 

podemos conjecturar que os atuais modelos das políticas públicas resultantes 

dessas disputas são projetados de maneira sistemática com restrições no tempo e 

no espaço para dissuadir as transformações estruturais que, a propósito, os 

movimentos sociais seguem notabilizando como necessárias. 

Como materialização da convergência entre esses interesses econômicos 

supranacionais, mediados e financiados pelo Governo Federal, sublinhamos que das 
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10 maiores obras ligadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) três 

ocasionam impactos diretos a povos indígenas, quais sejam: a Usina Hidrelétrica 

Belo Monte (PA) e as duas grandes usinas de Jirau e Santo Antônio (RO). Diante da 

relevância estratégica desse Programa no campo das tendências 

neodesenvolvimentistas que incidem fortemente na Política Indigenista Nacional, 

também podemos assinalar outros 527 empreendimentos privados e estatais, 

sobretudo do setor energético, de mineração, infraestrutural, de transporte e do 

agronegócio, que afetam 182 terras indígenas e 108 povos (HECK et al., 2012).  

A conjugação dessas forças dominantes tem favorecido à diminuição 

sistemática dos investimentos públicos nos processos de reconhecimento étnico, 

regularização fundiária, consulta livre, prévia e informada em 

grandes empreendimentos e nos casos de sobreposições territoriais entre áreas de 

preservação ambiental e terras indígenas, territórios quilombolas e de outros grupos 

tradicionais. Se não vejamos.  

Em 2013, o Governo Federal liquidou apenas R$ 5.403.834,59, ou 24,96% 

dos R$ 21.642.811,00 previstos para ações de Delimitação, Demarcação e 

Regularização de Terras Indígenas (CIMI, 2013). No levantamento de outros 

indicativos dessa tática de dominação constatamos que, em 2013, o Orçamento 

Geral da União reservou R$ 2.509.448.150,00 às políticas públicas voltadas aos 

indígenas, porém, 19,9% não foram investidos, ou seja, R$ 498.445.040,00. Deste 

conjunto, o Governo Federal liquidou somente 8,85% dos R$ 200.000,00 previstos 

para as ações de apoio à Gestão Ambiental em Terras Indígenas, contingenciando 

R$ 182.295,00. No que tange à Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos 

Indígenas foram disponibilizados R$ 1.284.984.718,00, porém, somente 74,27% 

foram liquidados, o equivalente à R$ 954.340.886, ficando sem aplicação R$ 

330.643.832,00.  

O pouco investimento dos recursos disponíveis para o Saneamento Básico 

em Aldeias Indígenas na Prevenção e Controle de Agravos, deu-se na ordem de R$ 

27.720.000,00, isto é, 1,39% dos recursos reservados, deixando de ser aplicado R$ 

27.333.942,00 (CIMI, 2013). Vale mencionar que no Brasil somente 60,3% dos 

domicílios indígenas contavam com rede geral de abastecimento de água, contra 

82,9% dos não indígenas. Já 36,1% dos domicílios indígenas não tinham banheiro 

existindo uma predominância do uso da fossa rudimentar (65,7%) (IBGE, 2012). 

Complementando esses dados, em 2012, foram executados apenas 33,02% dos R$ 
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26.604.920,00 autorizados para a Proteção Social dos povos indígenas; 8,70% dos 

R$ 26.650.000,00 para a estruturação de Unidades de Saúde para atendimento à 

população indígena; e 31% dos R$ 6.300.000,00 ao fomento da educação escolar 

indígena (CIMI, 2012).  

Na nossa análise crítica da atual conjuntura não tem como dissociar esses 

números dos 693 casos registrados, em 2013, de mortalidade infantil entre os 

indígenas, indicando que de cada 100 indígenas que morrem 40 são crianças (CIMI, 

2013). Como também não podemos desconsiderar os índices do Relatório de 

Gestão do Exercício de 2013 da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) 

sobre a taxa de mortalidade infantil na população indígena aldeada que, em 2012, 

era de 37,78 (por 1.000 nascidos vivos), ou seja, 2,5 vezes maior que a taxa 

encontrada para a população brasileira7 (SESAI, 2013a, p. 39). Esses dados 

evidenciam a maior vulnerabilidade das crianças e mulheres indígenas8 ao não 

cumprimento orçamentário desses recursos públicos, sobretudo, ao ser constatado 

que 26,4% das jovens indígenas brasileiras, com 15 a 19 anos, já são mães 

(CEPAL, 2013, p. 69). Tudo isso sem aprofundarmos as inúmeras denuncias de 

corrupção nos contratos de terceirização de serviços (principalmente, de transporte 

e alimentação) e no favorecimento de ONGs nas gestões distritais da saúde 

indígena. 

A contenção financeira das ações políticas organizadas no âmbito do Estado 

demonstra que a inaplicabilidade desses recursos públicos está articulada à 

sistematização das formas de pauperização e integração compulsória das 

populações indígenas à sociedade nacional, possibilitando a exploração da sua 

força de trabalho somada à expropriação e degradação progressivas dos seus 

territórios ou domínios espaciais. Assim, conjecturamos que, muitas vezes, a falta de 

recursos financeiros não é o maior problema para o bom encaminhamento das 

políticas públicas indigenistas, mas sim as determinações políticas hegemônicas 

que, em diferentes níveis, são contrárias aos interesses dos povos indígenas. 

 

 

                                                           
7
 Em 2015, a taxa de mortalidade infantil do total da população brasileira foi de 14/1.000 (IBGE, 

2015a, p. 69). 
8
 Em 2010, do total da população indígena de 896.917 pessoas, 21.454l eram crianças com menos 

de um ano, e 444. 747 eram mulheres (IBGE, 2012). 
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3.3 AS DETERMINAÇÕES POLÍTICAS DOS PROCESSOS DE 

TERRITORIALIZAÇÃO NAS TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL 

 

Desde a criação do Serviço de Proteção aos Índios e Localização de 

Trabalhadores Nacionais (SPILTN), em 1910, à atual estrutura organizacional da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI)9, percebe-se que os parâmetros normativos 

das ações das agências indigenistas oficiais têm sido atualizados de acordo com as 

condições políticas das diferentes etapas do processo de concentração e 

monopolização da terra no Brasil. Uma das determinações do atual modelo da 

política indigenista oficial tem sido a progressiva restrição institucional e 

administrativa da FUNAI. Embora, tal agência continue representando a principal 

referência da ação indigenista do Estado, seja nas próprias aldeias ou nas arenas 

políticas do legislativo e do executivo, sobretudo, no tocante a efetivação dos direitos 

territoriais. 

Com o novo marco jurídico da Constituição de 1988, foram criados decretos 

federais para referendar a gradativa descentralização das atribuições da FUNAI, 

principalmente, a partir do governo de Fernando Collor de Melo, como podemos 

observar nos resumos dos seguintes dispositivos: Decreto n° 23, de 04/02/1991, que 

passou a atribuir a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas à 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no âmbito do Ministério da Saúde; Decreto 

n° 24, de 04/02/1991, que passou a dispor sobre as ações de proteção do meio 

ambiente em terras indígenas conferidas à Secretaria do Meio Ambiente da 

Presidência da República (SEMAM/PR) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama); Decreto n° 25, de 04/02/1991, que 

dispunha sobre programas e projetos para assegurar a auto-sustentação dos povos 

indígenas sob a competência do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, 

intermediada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); e o 

Decreto n° 26, de 04/02/1991, que transferiu da FUNAI para o Ministério da 

Educação a competência para coordenar as ações referentes à educação indígena 

no Brasil. 

                                                           
9
 Vale lembrar que a FUNAI foi criada, em 1967, em subsittuição ao Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI), assumindo um perfil marcadamente militar, civilizatório e expansionista. Vinculada ao Ministério 
da Justiça, a FUNAI é o órgão federal responsável pela execução da política indigenista brasileira em 
cumprimento ao que determina a Constituição Federal Brasileira, de 1988. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2025-1991?OpenDocument
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Em decorrência desses decretos e de outros dispositivos jurídico-

administrativos, a partir de 1991, a FUNAI, junto ao Ministério da Justiça (e não mais 

ao extinto Ministério do Interior), passou a assumir como principal função os 

encaminhamentos técnicos dos processos de identificação de áreas indígenas. Por 

parte dos indígenas, tal função institucional ganhou força como reivindicação política 

na formação dos Grupos de Trabalho responsáveis pela aplicação dos critérios de 

caracterização de um domínio espacial como terra indígena. No contexto desse 

redirecionamento institucional foi assinado, pelo então presidente Fernando 

Henrique Cardoso, o Decreto n° 1.775, de 08/01/1996, que dispõe sobre os 

procedimentos administrativos vigentes na demarcação das terras indígenas. Com 

outras implicações, particularmente, na participação de ONGs e associações 

indígenas na execução de políticas públicas indigenistas, durante o governo Lula, foi 

sancionada a Lei n° 11.079, de 30/12/2004, instituindo as normas gerais para a 

licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 

pública, particularmente, na implementação de políticas públicas. 

Em 2009, também na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, foi sancionado o 

controverso Decreto n° 7.056, de 28/12/2009 (revogado pelo Decreto n° 7.778, de 

27/07/2012), que trata da reestruturação da FUNAI, sobretudo, no que se refere ao 

seu novo estatuto, função institucional e à estrutura organizacional. Dentre as suas 

principais determinações está a substituição da estrutura das Administrações 

Executivas Regionais (AERs) e os Postos Indígenas (PIS) por 297 Coordenações 

Técnicas Locais (CTL) e 36 Coordenações Regionais (CR), com o intuito de reduzir 

o número das unidades regionais e redistribuir espacialmente os técnicos da FUNAI, 

como também, de neutralizar antigas formas de clientelismo e cooptação de 

lideranças indígenas por forças locais dominantes, a propósito, situações que ainda 

são frequentes na atualidade.  

Essa reestruturação continua sendo alvo de críticas por parte do Movimento 

Indígena e de organizações indigenistas em virtude da sua ineficácia 

“reestruturante”. Reclama-se sobre a incompletude em relação a outros dispositivos 

necessários ao fortalecimento político e institucional do órgão; à contínua carência 

de recursos humanos e financeiros da FUNAI; à insuficiência do controle social dos 

indígenas nos espaços decisórios das políticas que lhes dizem respeito, e, 

principalmente, da ausência de consulta prévia às representações políticas dos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.775-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%201.775-1996?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.778-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.778-2012?OpenDocument
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povos indígenas no processo de construção do referido decreto de reestruturação do 

órgão indigenista. E mais, como sintetizaram Souza Lima e Barroso-Hoffmann: 

 

Trata-se de reconhecer um novo “estado do campo indigenista”, e 
também a necessidade – e a oportunidade – de ultrapassar alguns 
obstáculos com que se defronta esse padrão diferenciado de forças e 
relações sociais. Embora esse padrão tenha, na administração 
pública, muito pouco peso funcional no plano da intervenção 
rotinizada, o suposto “sucateamento” da FUNAI, reduzida à 
dimensão da regularização fundiária, não elimina os postos 
indígenas, as administrações regionais e outras circunscrições que 
continuam a existir, interconectando-se em tal estrutura redes e 
interesses variados, inclusive indígenas (SOUZA LIMA e BARROSO-
HOFFMANN, 2002, p. 18-19). 

 

 Para todos os efeitos, entendemos que a reprodução desse processo de 

ressignificação estrutural e funcional do órgão indigenista ainda constrange o 

potencial autogestionário e a autonomia dos povos indígenas10, intensificando a 

dependência desses grupos sociais às políticas de governos (e não de Estado) que, 

predominantemente, sequer dão conta da mitigação de problemas cotidianos mais 

elementares dos povos indígenas, repercutindo diretamente no adensamento dos 

inúmeros conflitos locais e no aumento da pauperização nas terras indígenas. Desse 

modo, a lógica de apropriação privada dos meios de produção (terra e água) e das 

forças produtivas disponíveis, sobrepõe-se aos esforços políticos de reconhecimento 

e valorização da diversidade que constitui a formação da sociedade brasileira e, em 

especial, à amplitude étnica das mais de 305 etnias e 896.917 pessoas indígenas 

reconhecidas no país (IBGE, 2012). 

Embora se reconheçam os inúmeros avanços desde a “Constituição Cidadã” 

de 1988, não é difícil perceber que os poderes judiciários, legislativos e executivos 

têm optado por postergar em suas agendas políticas as reformas estruturais que a 

realidade da questão indígena evidencia como indispensáveis. Oportunamente, esse 

desinteresse é justificado pelos altos custos políticos que acarretam tal 

enfrentamento histórico, como também se observa na problemática da concentração 

fundiária brasileira. Por conseguinte, o que os eventos da conjuntura nos mostram é 

o endurecimento sistemático das posições anti-indígenas conservadoras, haja vista, 

                                                           
10

 Nota-se a sistematização do controle social não somente em relação aos indígenas, mas também a 
outros grupos sociais, tradicionais ou não, tais como, os quilombolas, comunidades de gerais, de 
fundos e fechos de pasto e dos faxinais, ribeirinhos, trabalhadores rurais sem terra, populações 
atingidas por grandes obras, grupos urbanos sem-teto, entre outros. 
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a não efetivação de direitos conquistados e o retraimento dos processos 

demarcatórios diante de uma estrutura fundiária historicamente concentrada, 

juridicamente legitimada e politicamente deliberada. A fim de compreendermos a 

falta de uma política de Estado capaz de responder às demandas dos povos 

indígenas pela regularização dos seus territórios, vejamos na Tabela 1 a 

variabilidade dos números de terras indígenas declaradas e homologadas nos 

diferentes governos do período que segue à redemocratização, em consonância 

com as atualizações dos marcos regulatórios da política indigenista e com a 

transitoriedade dos interesses políticos e econômicos pertinentes à manutenção da 

concentração fundiária no Brasil. 

 

Tabela 1 – Dados da regularização das Terras Indígenas no Brasil – 1985-2015 

Presidente [período] 

Terras Indígenas 
Declaradas 

Terras Indígenas 
Homologadas 

N° Extensão N° Extensão 

Dilma Rousseff [jan 2011 a dez 2015] 13 1.102.717 18 2.504.516 

Luiz I. Lula da Silva [jan 2003 a dez 2010] 81 13.291.661 87 18.785.766 

Fernando H. Cardoso [jan 1995 a dez 2002] 60 35.955.850 145 41.226.902 

Itamar Franco [out 92 a dez 94] 39 7.241.711 16 5.432.437 

Fernando Collor [mar 90 a set 92] 58 25.794.263 112 26.405.219 

José Sarney [abr 85 a mar 90] 39 9.786.170 67 14.370.486 

Fonte: Instituto Socioambiental, 2016. 

 

Seguindo esta perspectiva histórica podemos identificar alguns nexos 

explicativos entre a manutenção do latifúndio no Brasil e a morosidade dos 

processos de regularização das terras indígenas. Esta correlação se reproduz na 

medida em que o Estado, de um lado, apresenta-se como espaço de regulação da 

apropriação privada de terras públicas e, de outro lado, como principal setor de 

mediação das políticas públicas e projetos de desenvolvimento que favorecem, 

principalmente, aos detentores dos meios de produção, em especial, a terra. 
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Diante deste panorama, vale situar nesses últimos governos o aumento 

significativo dos acampamentos, ocupações e/ou “retomadas” relacionados aos 

processos de emergência étnica que objetivam a manutenção e/ou reconquista de 

territórios tradicionais. Esse fenômeno tem redimensionado o campo de forças 

políticas no qual está assentada não só a questão indígena, mas, também, a 

questão agrária em sua totalidade. Assim, numa observação mais totalizante sobre a 

tendência de unificação das lutas pela/na terra, Germani, revela-nos: 

 

O conteúdo social engendrou novas estratégias de luta e de 
resistência dos excluídos. E as ocupações de terra deixaram de ser 
um ato isolado de poucos para ser um processo de intervenção no 
espaço, em todas as suas dimensões. Os movimentos sociais, os 
movimentos e organizações dos excluídos identificam as 
possibilidades do espaço e definem estratégias para conquistá-lo. As 
ocupações e os acampamentos são parte desta estratégia 
(GERMANI, 2001, p. 140). 

 

Os novos parâmetros jurídicos para regularizar um domínio espacial como 

terra indígena foram correspondidos pelo aprimoramento dos procedimentos 

técnicos de reconhecimento de identidades e territórios indígenas. Porém, às vistas 

do órgão indigenista oficial, essas identidades passaram a ser objetivadas em 

disputas por recursos e visibilidade pública, nas quais, contraditoriamente, a 

diferenciação étnica virou subterfúgio para a negação de direitos a outros grupos 

sociais também subalternizados. Entendemos que essa tendência de disputas por 

direitos individuais e coletivos retarda ainda mais a superação dos antagonismos 

que marcam profundamente a questão agrária e a insegurança jurídica no campo, 

como podemos observar nos conflitos entre proprietários rurais, posseiros e povos 

indígenas. A judicialização dos processos demarcatórios tem sido acirrada pelo uso 

sistemático do princípio constitucional do contraditório administrativo cedido aos 

ocupantes não-indígenas nas etapas de conclusão das demarcações de terras 

indígenas, sendo este um dos principais artifícios utilizado por grandes proprietários 

rurais para legitimar reintegrações de posses em muitos casos de retomada ou 

suspender a homologação de terras indígenas que se encontram em processo 

avançado de regularização. 
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A luta pela terra faz parte de uma dimensão das lutas contra o capital 
que deseja da terra sua reprodução ampliada e a manutenção de sua 
estrutura de poder. À medida que o capital se reproduz 
ampliadamente, agrava cada vez mais o quadro de desigualdades 
que o sustenta, mediante a exclusão. E como o número de excluídos 
é cada vez maior, a luta contra o capital tende a um crescente 
(RAMOS FILHO, 2008b, p. 255). 
 

Outra correlação necessária que podemos delinear considerando a totalidade 

da questão agrária se plasma nas contradições entre as tendências da estagnação 

dos processos de regularização dos territórios indígenas e as tendências da 

ampliação da concentração fundiária brasileira, afinal, é na questão territorial das 

formas de acesso à propriedade da terra que os antagonismos abordados ganham 

materialidades e particularidades. Por conseguinte, os limites dos territórios 

indígenas, regularizados ou não, deparam-se com um conjunto de 5.219.588 

estabelecimentos agropecuários cadastrados, somados aos 44.015 sem qualquer 

registro (IBGE, 2009, p. 98). 

A desigualdade dessa estrutura agrária se expressa na ordem do Índice de 

Gini – 0,872 que, em 2006, sintetizava a seguinte distribuição das posses de terra 

reconhecidas no Brasil: estabelecimentos com área maior ou igual a 1.000 hectares 

ocupavam 78,6% da área total agrícola ocupada, apesar de constituírem somente 

9,6% dos estabelecimentos agrícolas cadastrados; em contrapartida, os 

estabelecimentos rurais com menos de 10ha ocupavam menos de 2,4% da área 

total, representando cerca de 50% dos estabelecimentos (HOFFMANN e NEY, 2010, 

p. 07). Para outras aproximações junto à realidade vejamos, na Figura 2, os 

seguintes dados levantados pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI), em 2014, 

referentes às atuais condições da territorialização no Brasil, ainda que a partir de 

categorias abrangentes e sem maiores aprofundamentos conceituais. 
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Figura 2 – Situação dos territórios indígenas no Brasil - 2014

Fonte: Relatório Violência contra os povos indígenas no Brasil – Dados de 2014 (CIMI, 2014) 

 

No Sistema de Terras Indígenas da FUNAI estão cadastradas 683 unidades 

territoriais, distribuídas em diferentes categorias e fases do procedimento 

demarcatório em que se encontram, ocupando cerca de 13% do território nacional, 

ou seja, aproximadamente 110 milhões de hectares (FUNAI, 2015a, p. 08). Destas, 

406 terras indígenas já têm sua regularização concluída (60%), todavia, desse 

conjunto, 81 ainda estão ocupadas por não-indígenas (20%), condição esta que 

intensifica a problemática das desintrusões e das disputas judiciais pós-

demarcatórias, especialmente, em razão de desacordos entre as partes dominantes 

(União e fazendeiros) quanto ao pagamento de benfeitorias de boa fé ou à 

reintegração de posse. 

Apesar de, à época Constituinte de 1988, projetar-se a conclusão 

das demarcações das terras indígenas do Brasil num prazo de cinco anos, torna-se 

notória a defasagem dos processos demarcatórios em face da demanda por terra 

dos povos indígenas. No entanto, a consolidação do Movimento Indígena tem 

redimensionado a questão da luta pela/na terra nos mais diversos contextos urbanos 

e rurais do Brasil11, catalisando distintas problemáticas locais e regionais, sobretudo, 

                                                           
11

 A complexidade da questão indígena também se manifesta no tocando à relação campo-cidade, na 
totalidade dos 817.933 indígenas que, em 2010, distribuíam-se nas áreas urbanas – 315.180 
pessoas, e nas áreas rurais – 502.783 indivíduos. Presentes em 80% dos municípios brasileiros, num 
total de 4.480 cidades. Dos 208.691 indígenas do Nordeste, 106.150 residiam em áreas urbanas e 
102.541 em áreas rurais. E, para complementarmos, de acordo com o relatório de denúncia “Povos 
Indígenas no Nordeste Impactados com a Transposição do Rio São Francisco” (APOINME, 2009), 
estimava-se na região do São Francisco uma população de 72 mil indígenas, distribuídos em 38 
territórios e 32 povos. 
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de modo a articular pautas reivindicatórias e frentes de resistência junto a outros 

movimentos sociais. Como já sinalizamos, mobilizações do Movimento Indígena têm 

demonstrado a necessidade de se repensar o atual modelo das políticas territoriais 

que incidem sobre as realidades dos povos tradicionais, passando pela reformulação 

das suas concepções dialógicas e dos seus princípios jurídicos e técnico-

burocráticos, de maneira que garanta a autonomia dos sistemas políticos desses 

sujeitos diante da política oficial de proteção e assistencialismo. 

Outra importância dessas mobilizações pode ser observada na participação 

das organizações indígenas e indigenistas em conselhos, colegiados, conferências e 

outros fóruns de participação cidadã, ainda que na medida das possibilidades 

democráticas delimitadas pelas forças políticas dominantes. Entre esses espaços de 

participação e controle social destacamos a criação, pelo Decreto n° 8.593 de 17 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI) – órgão 

colegiado de caráter consultivo, a ser composto por representantes do Poder 

Executivo Federal (com direito a metade dos votos), e dos povos e organizações 

indígenas e de entidades indigenistas (com direito a outra metade dos votos). Além 

de substituir a Comissão Nacional de Política Indigenista, criada em 2006, tal Lei 

transfere para o CNPI a responsabilidade da elaboração, acompanhamento e 

implementação de políticas públicas voltadas aos povos indígenas, de modo a 

estabelecer as diretrizes da Política Indigenista Nacional. Ademais, propõe-se a 

acompanhar a elaboração e a execução do Orçamento da União, mormente, no que 

se refere à implementação de políticas públicas específicas aos indígenas. Ainda 

que tardia, a constituição do CNPI denota uma demanda estratégica do Movimento 

Indígena, sinalizando avanços em pautas pensadas sob o paradigma da 

Constituição de 1988, como também, na ratificação pelo governo brasileiro da 

Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre “Povos Indígenas 

e Tribais em Países Independentes” (1989), promulgada integralmente no Brasil pelo 

Decreto n° 5.051/2004. A seguir, vejamos na Tabela 2 um conjunto de dispositivos que 

fundamentam as diretrizes a serem assumidas pelo CNPI tendo em vista a efetivação 

dos direitos indígenas. 
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Tabela 2 – Principais dispositivos da legislação indigenistas pós-Constituição de 1988 

Dispositivo Teor 
Data da 

Apresentação 
Autor Situação 

Artigo 231 da 
Constituição 

Federal 

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 demarca-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

05/10/1988 
Congresso 
Nacional 

Em vigor 

Artigo 232 da 
Constituição 

Federal 

Os índios, suas comunidades e 
organizações são partes legítimas 

para ingressar em juízo em defesa de 
seus direitos e interesses, intervindo o 
Ministério Público em todos os atos do 

processo. 

05/10/1988 
Congresso 
Nacional 

Em vigor 

Proposta de 
Emenda 

(PEC) 320 

Dá nova redação ao art. 45 da 
Constituição Federal, criando vagas 
especiais de Deputado Federal para 

as comunidades indígenas e dá outras 
providências. 

02/10/2013 

Dep. Fed. 
Nilmário 
Miranda 
(PT/MG) 

Pronta para 
Pauta da 

Comissão de 
Constituição e 
Justiça e de 
Cidadania  

Projeto de Lei 
(PL) 2.057 

Dispõe sobre o Estatuto das 
Sociedades Indígenas.  

23/10/1991 
Sen. Aloízio 
Mercadante 

(PT/SP) 

Pronta para 
Pauta no 
Plenário 

PL 7.447 

Estabelece as diretrizes e objetivos 
para as políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável dos 
povos e comunidades tradicionais.  

08/06/2010 
Luiz Alberto 

(PT/BA) 
Arquivado 

PL 3.571 
Dispõe sobre a criação do Conselho 

Nacional de Política Indigenista 
(CNPI) 

12/06/2008 
Poder 

Executivo 

Pronta para 
Pauta na 

Comissão de 
Finanças e 
Tributação  

Decreto n° 
4.339 

Institui princípios e diretrizes para a 
implementação da Política Nacional 

da Biodiversidade. 
22/08/2002 

Poder 
Executivo 

Em vigor 

Decreto n° 
6.040 

Institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais. 
07/02/2007 

Poder 
Executivo 

Em vigor 

Decreto n° 
6.861 

Dispõe sobre a Educação Escolar 
Indígena e define sua organização em 

territórios etnoeducacionais. 
27/05/2009 

Poder 
Executivo 

Em vigor 

Decreto n° 
7.747 

Institui a Política Nacional de Gestão 
Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas – PNGATI. 
05/06/2012 

Poder 
Executivo 

Em vigor 

Decreto n° 
5.051 

Promulga a Convenção n°169 da 
Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas 
e Tribais. 

19/04/2004 
Poder 

Executivo 
Em vigor 

(Continua) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.339-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%204.339-2002?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.040-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.861-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.861-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.861-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.051-2004?OpenDocument
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Tabela 2 – Principais dispositivos da legislação indigenistas pós-Constituição de 1988 (continuação) 

Lei n° 9.836 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 8.080, 
de 1990, que dispõe sobre a 

organização e o funcionamento do 
Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena. 

23/09/1999 
Poder 

Executivo 
Em vigor 

Lei n° 11.645 

Altera a Lei n
o
 9.394, de 1996, 

modificada pela Lei n
o
 10.639, de 9 de 

janeiro de 2003, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

10/03/2008 
Poder 

Executivo 
Em vigor 

Lei n° 12.960 

Altera a Lei n° 9.394, de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para fazer constar 
a exigência de manifestação de órgão 
normativo do sistema de ensino para 
o fechamento de escolas do campo, 

indígenas e quilombolas. 

27/03/2014 
Poder 

Executivo 
Em vigor 

 

Fonte: Sítios eletrônicos da Câmera dos Deputados (http://www.camara.gov.br) e do Planalto 
(www.planalto.gov.br).  

 

Emblemática dos antagonismos da atual conjuntura se sobressai a PEC 

215/2000 que propõe a transferência dos processos de demarcação e homologação 

de terras indígenas do Poder Executivo para o Poder Legislativo, atribuindo sentidos 

políticos aos procedimentos jurídico-administrativos projetados para servirem como 

instrumentos técnicos de identificação e regularização fundiária de terras indígenas, 

tal como estabelece a Constituição Federal no tocante ao reconhecimento dos 

direitos originários dos povos indígenas. A referida Proposta de Emenda 

Constitucional recomenda a mediação de outros órgãos do Governo Federal, tal 

como, o Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS), o Ministério da Cultura (Minc) e a Embrapa, nos 

estudos e ações demarcatórias de terras indígenas que, atualmente, são 

exclusivamente conduzidas pela FUNAI, sob arbítrio do Ministério da Justiça e da 

Casa Civil da Presidência da República. A longa tramitação da PEC 215/2000 

respondem às variações das alianças que entremeiam o Poder Legislativo e o 

Governo Federal, num contexto de crescente força política na Câmera Federal da 

Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conhecida como Bancada Ruralista12, 

                                                           
12

 Uma demonstração da força política e econômica de grupo de interesses pode ser constatada na 
nomeação da senadora Kátia Abreu (PMDB/TO) como ministra da Agricultura do segundo mandato da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.836-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.960-2014?OpenDocument
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composta por 257 deputados federais e 16 senadores13. Não obstante o 

fortalecimento da contraposição formada pelo Movimento Indígena e a Frente 

Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas que, atualmente, conta com 174 

parlamentares em exercício14. 

Ressaltamos que tal proposta também serviria como pressuposto para a 

regularização dos territórios quilombolas, assim como para a criação de áreas de 

proteção ambiental. Porém, é na tese da inconsistência jurídica da PEC 215/2000 

que a Frente Parlamentar de Apoio aos Povos Indígenas, junto às organizações 

indígenas e indigenistas, já articulam uma possível Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF) caso a Emenda 

Constitucional seja aprovada. Nesta argumentação se considera a violação de 

cláusulas pétreas da Constituição de 1988 que estabelecem a separação entre os 

Poderes e a atribuição exclusiva de homologação das terras indígenas ao Poder 

Executivo. Sobre essa inconsistência jurídica nos é esclarecedor um trecho do 

depoimento do jurista Carlos Frederico Marés de Souza Filho, ex-presidente da 

FUNAI, na audiência pública de 11/06/2014, convocada pela comissão especial 

formada que analisar a proposta da PEC 215/2000: 

 

A Constituição não deu direito à demarcação. Deu direito à terra. A 
demarcação é só o jeito de dizer qual é a terra. Quando se coloca 
todo o direito sobre a demarcação, se retira o direito à terra, porque 
aí o direito à terra só irá existir se houver demarcação. É isso que 
está escrito na PEC: que não há mais direitos originários sobre a 
terra. Aí, muda a Constituição na essência do direito colocado (ISA, 
2013) 

 

Ademais, um conjunto de outros dispositivos legislativos vem sendo articulado 

no sentido de ampliar as formas de dominação sobre os povos indígenas e de 

apropriação dos seus territórios, evidenciando a diversidade das frentes de luta nas 

quais o Movimento Indígena vem encampando, para além da PEC 215/2000. Assim, 

aproveitando para examinar mais detalhes sobre essa proposta, vejamos outros 

                                                                                                                                                                                     
Presidenta Dilma Rousseff. A ex-presidente da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) é reconhecida como a maior defensora dos interesses do agronegócio e do direito à propriedade 
privada ante à atual insegurança jurídica no campo. 
13

 De Sergipe fazem parte da composição dois deputados federais: Jony Marcos (PRB) e Laercio 
Oliveira (SD); e o senador Eduardo Amorim (PSC) (FPA, 2015). 
14

 Nenhum de Sergipe. 

http://g1.globo.com/topico/cna/
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exemplos de normativas que vêm sendo articuladas de acordo com as alternâncias 

das forças políticas hegemônicas.  

 

Tabela 3 – Dispositivos contrários aos direitos territoriais dos povos indígenas 

Projetos de 
Leis e outras 
proposições 

Teor 
Data da 

Apresentação 
Autor Situação 

Requerimento 
de instituição 
de CPI (RCP) 

16 

Constitui Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
destinada a investigar a 

atuação da Fundação Nacional 
do Índio - FUNAI e do Instituto 

Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA na 

demarcação de terras 
indígenas e de remanescentes 

de quilombos. 

28/04/2015 
Alceu 

Moreira 
(PMDB/RS) 

Em vigor 

PEC 215 

Inclui dentre as competências 
exclusivas do Congresso 
Nacional a aprovação de 
demarcação das terras 

tradicionalmente ocupadas 
pelos índios e a ratificação das 
demarcações já homologadas 

28/03/2000 
Dep. Almir 

Sá 
(PPB/RR) 

Pronta para 
Pauta na 
Comissão 

de 
Constituição 
e Justiça e 

de 
Cidadania  

PEC 133 

Exige a autorização previa do 
Congresso Nacional para a 

demarcação das terras 
indígenas, após a aprovação 

da extensão e dos limites 
territoriais da área que 
compreende a reserva 

indígena. 

15/01/1992 
Nicias 
Ribeiro 

(PMDB/PA) 

Pronta para 
Pauta no 
Plenário 

PEC 71 

Altera o § 6º do art. 231 da 
Constituição Federal e 

acrescenta art. 67 - A ao Ato 
das Disposições 

Constitucionais Transitórias, 
para permitir a indenização de 

possuidores de títulos 
dominiais relativos a terras 
declaradas como indígenas 

expedidos até o dia 5 de 
outubro de 1988. 

14/07/2011 

Sen. Paulo 
Bauer 

(PSDB/SC) 
e outros 

Aprovada 
pelo 

Plenário, 
com destino 
à Câmara 

dos 
Deputados 

(Continua) 
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Tabela 3 – Dispositivos contrários aos direitos territoriais dos povos indígenas (Continuação) 

PEC 409 

Preserva os direitos do 
pequeno produtor rural que 

ocupe terras indígenas e que 
detenha títulos havidos e 

benfeitorias erigidas em boa fé. 

29/08/2001 
Hugo Biehl 
(PPB/SC) 

Apensada à 
PEC 

132/2015 

Projeto de Lei 
Complementar 

(PLP) 227 

Regulamenta o § 6º do art. 
231, da Constituição Federal 
de 1988 definindo os bens de 
relevante interesse público da 

União para fins de demarcação 
de Terras Indígenas. 

(Exceções ao uso exclusivo 
dos indígenas das terras 
tradicionais, em caso de 

relevante interesse da União). 

29/11/2012 

Deps. Feds. 
Homero 
Pereira 

(PSD/MT), 
Reinado 

Azambuja 
(PSDB/MS), 

Carlos Magno 
(PP/RO). 

Apensado 
ao PLP 

260/1990 

PL 1610 

Dispõe sobre a exploração e o 
aproveitamento de recursos 

minerais em terras indígenas, 
de que tratam os arts. 176, 

parágrafo 1º, e 231, parágrafo 
3º, da Constituição Federal. 

11/03/1996 

Senador 
Federal 
Romero 

Jucá 
(PFL/RR) 

Aguardando 
Designação 
de Relator 

na 
Comissão 
Especial 

PL 349 

Altera a Lei 6.001, o Estatuto 
do Índio, para que o imóvel de 
domínio público ou particular 

objeto de esbulho possessório, 
turbação ou invasão motivada 
por conflito agrário ou fundiário 

não seja objeto de estudo, 
delimitação, declaração, 

homologação, regularização ou 
criação de terras indígenas. 

02/09/2013 
Senadora 

Kátia Abreu 
(PMDB/MS) 

Matéria com 
a relatoria 

PL 654 

Dispõe sobre o procedimento 
de licenciamento ambiental 

especial para 
empreendimentos de 

infraestrutura considerados 
estratégicos e de interesse 

nacional. 

29/09/2015 

 Senador 
Romero 

Jucá 
(PMDB/RR) 

Pronto para 
deliberação 
do plenário 

Portaria 303 

Dispõe sobre as salvaguardas 
institucionais às terras 
indígenas. Permite a 

construção de grandes 
empreendimentos em terras 

indígenas sem consulta prévia 
aos povos afetados. 

16/072012 
Advocacia-

Geral da 
União (AGU) 

Em vigor 

 
(Continua) 

http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/73
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/73
http://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/73
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Tabela 3 – Dispositivos contrários aos direitos territoriais dos povos indígenas (Continuação) 

Portaria 
Interministerial 

419 
 

Regulamenta a atuação dos 
órgãos envolvidos no 

licenciamento ambiental: 
FUNAI, da Fundação Cultural 

Palmares (FCP), do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) (obs.: visa 

agilizar a liberação de obras de 
infraestrutura em Terras 

Indígenas). 

26/10/2011 

De autoria do 
Poder 

Executivo, 
resolução dos 
Ministros de 

Meio 
Ambiente, 
Justiça, 

Cultura e 
Saúde. 

Em vigor 

Decreto 7957 

Institui o Gabinete Permanente 
de Gestão Integrada para a 
Proteção do Meio Ambiente; 
regulamenta a atuação das 

Forças  Armadas na proteção 
ambiental. Com objetivos 

preventivos e repressivos tem, 
entre outros objetivos, 

identificar situações e áreas 
que demandem emprego das 
Forças Armadas, em garantia 
da lei e da ordem, e submetê-

las ao Presidente da 
República, conforme disposto 

na legislação. 

12/03/2013 
Presidência 

da 
República 

Em vigor 

Decreto 4412 
Dispõe sobre a atuação das 
Forças Armadas e da Polícia 
Federal nas terras indígenas. 

07/10/2012 
Presidência 

da 
República 

Em vigor 

Lei 13.123 

Dispõe sobre o acesso ao 
patrimônio genético, sobre a 

proteção e o acesso ao 
conhecimento tradicional 

associado e sobre a repartição 
de benefícios para 

conservação e uso sustentável 
da biodiversidade 

20/05/2015 
Presidência 

da 
República 

Em vigor 

Fonte: Sítios eletrônicos da Câmera dos Deputados (http://www.camara.gov.br) e do 
Planalto (www.planalto.gov.br). 

 

Em face dos riscos de supressão de direitos que ameaçam as já escassas 

possibilidades de demarcação de terras indígenas, somadas às intencionalidades da 

revisão de territórios já regularizados, percebemos o espraiamento das contradições 

entre avanços e retrocessos que perpassam à política indigenista. Tendo em vista a 

totalidade das múltiplas determinações dessas contradições optamos por 

desenvolver uma análise da atual conjuntura da política indigenista no Brasil 
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examinando não só dados e circunstâncias das escalas intranacionais, mas também 

as suas correspondências em níveis continentais e globais. Nesse movimento 

multiescalar procuramos situar as circunstâncias de um período de tempo que, 

inclusive, contém antecedentes à conjuntura contemporânea. Além disso, na medida 

dos alcances deste estudo na escala nacional, atentamos para o necessário 

discernimento dos interesses e intencionalidades dos sujeitos e grupos sociais que 

mais transitam por esses processos, como também, distinguimos espaços de poder 

e de luta onde se dão as ações da trama social e política em questão, como 

recomendou Souza (2014) à qualquer análise de conjuntura. 

A análise dos vínculos estruturantes que particularizam a presente conjuntura, 

cujas possibilidades futuras são cotidianamente ensejadas pelos movimentos 

dialéticos que constituem a totalidade do real concreto, ajuda-nos a dimensionar a 

complexidade das questões alusivas às políticas públicas incidentes nas diferentes 

realidades vividas pelos povos indígenas no Brasil. Fizemos uso de tal procedimento 

analítico com o intuito de apreender na política indigenista a atual dinâmica dos 

movimentos das forças sociais, especialmente, ideológicas, políticas e econômicas, 

que concorrem nos ciclos de desenvolvimento das estruturas e superestruturas 

formadoras da realidade socioespacial brasileira. Assim, buscamos alçar nesses 

dados da realidade as tendências gerais da atual conjuntura, algumas retrógradas e 

conservadoras, outras transformadoras e avançadas, por isso, tão oportunas e 

necessárias. Finalmente, é no encalço destas últimas tendências que enfocaremos 

nossos questionamentos sobre as possibilidades transformadoras da política 

indigenista, ao tempo em que buscamos identificar nos seus processos de 

territorialização a contínua progressão dos limites postos à autonomia e aos direitos 

dos povos indígenas, em especial, no que se refere aos direitos territoriais. 
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4. A POLISSEMIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS POSSIBILIDADES DA 

ABORDAGEM TERRITORIAL NO ENTENDIMENTO DOS PROCESSOS DE 

TERRITORIALIZAÇÃO EM TERRAS INDÍGENAS 

 

Seguindo o movimento dialético das contradições apontadas na análise de 

conjuntura, podemos admitir que o nosso entendimento sobre políticas públicas 

passa mais pela contextualização dos seus espaços de decisões e pelo 

acompanhamento dos seus processos de formulação e implementação do que, 

necessariamente, pela avaliação de elementos previamente definidos como 

“resultados esperados”. Assim, desenvolvemos nossas ponderações sobre as 

políticas públicas reconhecendo a polissemia dos conteúdos sociais que perpassam 

seus processos decisórios e execuções, cada vez mais relativizados em diferentes 

campos do conhecimento.  

Economista e geógrafo, Melazzo (2010) é um dos que nos adverte sobre essa 

multiplicidade de significados ao desenvolver uma noção de políticas públicas 

enquanto “espaços de lutas e de construção de direitos” nos quais os mecanismos 

de tomadas de decisão e de implementação das ações governamentais não se 

restringem, unicamente, às intervenções ideológicas e práticas dos agentes do 

Estado, pois, também abarcam as intencionalidades e práticas de outros sujeitos 

sociais, sobretudo, do setor privado. O adjetivo “público” do termo sugere, desse 

modo, a incorporação de necessidades e demandas de sujeitos com diferentes 

visões de mundo, provenientes dos mais variados grupos políticos, classes sociais, 

identidades culturais, seguimentos institucionais ou setores econômicos da 

sociedade. Ainda que os pressupostos da cidadania e da democracia liberal não 

eximam as políticas públicas de disputas que também lhes dão vivacidade política, a 

estabilidade das instituições públicas alicerçadas na mediação entre esses 

diferentes sujeitos sociais se torna premissa básica para a governança das questões 

de maior interesse social assumidas nas políticas públicas. Configurando esses 

espaços de disputas como campos de ação e de acesso a direitos coletivos, 

Melazzo (2010), sintetizou deste modo seu entendimento sobre políticas públicas: 
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Políticas públicas são conjuntos de decisões e ações destinadas à 
resolução de problemas políticos, envolvendo procedimentos 
formais, informais e técnicos que expressam relações de poder e que 
se destinam à resolução de conflitos quanto a direitos de grupos e 
segmentos sociais ou como o espaço em que são disputadas 
diferentes concepções a respeito da formulação e implementação de 
direitos sociais, bem como sua extensão a diferentes grupos sociais. 
Trata-se, assim, de uma forma de colocar esses direitos ao alcance 
de todos, expressos através de leis e serviços sociais, tentando 
responder aos interesses de diferentes segmentos de uma 
sociedade. Para existir uma Política Pública é necessário que ela 
seja mediada pelo Poder Público, sendo função dos governos 
municipais, estaduais e federais torná-la parte de sua agenda de 
atuação (MELAZZO, 2010, p. 19). 

 

Nesses espaços de lutas e de construção de direitos são desenhadas as 

formas e organizados os conteúdos das políticas instituídas por meio de dispositivos 

universais ou exclusivos no domínio do direito e da administração pública. Sobre 

estes incidem problemáticas de acesso à serviços públicos, situações de diferenças 

regionais e de desigualdades sociais, alternâncias no poder com a inconstância de 

planos governamentais e a variabilidade entre disponibilização e aplicação de 

recursos públicos, sendo estes elementos suscetíveis às oscilações dos 

investimentos privados no mercado de capitais. Por conseguinte, apresentamos em 

linhas gerais a noção de políticas públicas desenvolvida por Everaldo Santos 

Melazzo, a fim de evidenciar não apenas a qualidade dinâmica, frequentemente 

cíclica, quando não, errática, das agendas públicas destinadas à resolução de 

situações-problemas de ordem social no país, particularmente, as correlacionadas à 

política indigenista. Buscamos tal referência explicativa, sobretudo, para elucidar a 

dimensão espacial dos processos decisórios referentes às ações públicas 

administradas pelos governos nas unidades territoriais arregimentadas pelo Estado.  

Por sua vez, o Estado Social de Direito fundamentado em preceitos 

constitucionais voltados para a descentralização democrática e o fortalecimento do 

poder local (LEVY, 2009) pode ser compreendido como espaço de disputas no qual 

são instituídas as agendas políticas que determinam as diretrizes a serem 

assumidas pelo Estado. À vista disso, interessa-nos o que Lowi (1964, p. 690) 

explica como “areas of policy defined” (áreas de definição política), com base numa 

tipologia de subsistemas que caracterizam os modelos das políticas públicas de 

Estados liberais, a saber: distributivas, regulatórias e redistributivas.  
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Segundo esse autor, nas arenas das políticas distributivas os atores 

envolvidos não aprofundariam confrontos e disputas, pois, os recursos para suas 

implementações são oriundos exclusivamente dos fundos orçamentários do Estado. 

Assim, nestas políticas prevaleceriam as demandas de setores e grupos sociais 

específicos, sem incitar diretamente grupos de interesse de outros segmentos, 

principalmente, nas disputas por investimentos e serviços públicos.  

Como referências, Lowi (1964) usa as políticas de terra, de tarifa e de 

subsídios setoriais, o que, de pronto, leva-nos a relativizar sua perspectiva 

“apaziguadora” sobre as políticas distributivas ao considerarmos, por exemplo, a 

conflitualidade da luta pela/na terra no Brasil que, do chão em disputa, alastra-se por 

escritórios de empresas privadas, plenárias legislativas e palácios de governo. 

Embora assumida como uma questão estruturante para toda a Nação e não 

somente para coletividades específicas, a conflitualidade da luta pela/na terra é 

incorporada na sistematização das ações do Estado como uma necessidade 

transitória face os interesses dos grupos políticos e econômicos dominantes. Essa 

nossa observação, de algum modo, alinha-se com os argumentos de Azevedo 

(2003) em relação à conotação clientelista que muitas políticas distributivas acabam 

assumindo no Brasil, como nos programas de transferência direta de renda, uma vez 

que suas implementações são sistematicamente barganhadas em meio a interesses 

eleitorais. Logo, as políticas distributivas convertem-se nas iniciativas mais 

preteridas pelos grupos partidários, notadamente, do Poder Legislativo e Executivo. 

Seguimos com Azevedo (2003, p. 39) na caracterização das políticas 

redistributivas que, de acordo com o autor, têm como objetivo a “redistribuição de 

renda na forma de recursos e/ou de financiamento de equipamentos e serviços 

públicos”. Em geral, o ponto de discórdia entre os grupos de interesse envolvidos se 

localiza na origem do financiamento dessas políticas com grande apelo social ou 

abrangência setorial, isto é, na utilização dos recursos orçamentários resultantes dos 

impostos e das contribuições previdenciárias das classes socioeconômicas de média 

e de alta renda. Num país como o Brasil, historicamente desigual, as arenas das 

políticas redistributivas têm servindo de palco para intensas disputas partidárias por 

notabilidade política e controle de recursos públicos, embora a proteção ao capital 

privado e a concentração de renda continuem sendo as principais escolhas das 

forças políticas dominantes. A depender das conjunturas, especialmente as 

eleitorais, essas forças se opõem ou se convergem em iniciativas redistributivas, tais 
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como os programas de renda mínima, de habitação popular e de isenção ou 

diminuição de impostos de acordo com as condições de renda, a exemplo do 

Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

No tocante às políticas regulatórias a intervenção na sociedade se estabelece 

por meio de leis aderentes aos direitos civis, sociais e políticos, agenciadas na 

regulamentação de atividades do setor privado, bem com na normatização de 

medidas e serviços da administração pública, inclusive, abarcando a regulação das 

políticas distributivas e redistributivas. Para Lowi (1972) tais dispositivos são os 

meios desenvolvidos pelos governos para controlar a sociedade e as condutas 

individuais de cada cidadão. Já Azevedo (2003) atentou para as dificuldades de 

acesso e de entendimento das políticas regulatórias por parte significativa dos 

cidadãos ou pequenos grupos para os quais são direcionadas tais regulamentações, 

infligindo obstáculos à articulação dessas políticas com a realidade concreta dos 

sujeitos envolvidos.  

Por outro lado, aos grupos com “grande poder de fogo” (econômico e/ou 

político) a viabilidade, ou não, das políticas regulatórias torna-se susceptível aos 

seus interesses. Assim, notabilizamos as leis ambientais, a legislação indigenista e 

os direitos dos povos e comunidade tradicionais como exemplos de políticas 

regulatórias de máxima relevância estratégica para o desenvolvimento do país, haja 

vista a permanente atualização dos interesses comuns ou antagônicos dos grupos 

dominantes sobre seus processos decisórios. Embora suas premissas devam 

garantir os interesses públicos resguardando, em sua totalidade, os direitos 

fundamentais de todos os cidadãos e, nas singularidades, efetivando os direitos 

conquistados por grupos sociais que, historicamente, reclamam a efetiva abertura de 

perspectivas multiculturais e pluriétnicas ao Estado brasileiro. O que de acordo com 

Dantas (2005) seria expressar a igualdade a partir da diferença.  

Apesar das ambiguidades do termo, como nos adverte Almeida (2005, p. 30), 

a noção de descentralização também contribui no entendimento dos processos 

políticos que engendraram a redefinição das relações intergovernamentais e 

interinstitucionais que passaram a configurar o panorama político nacional e a 

definição de políticas públicas, a partir da década de 1980. Para a autora, na 

complexidade do federalismo brasileiro convivem tendências centralizadoras e 

descentralizadoras, capazes de regular a dinâmica das transferências de autoridade, 

responsabilidades, decisões e capacidades, no que se refere às funções públicas do 
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governo central para autoridades subnacionais, setores privados e organizações 

não-governamentais. Porém, a descentralização não supõe inexoravelmente a 

diminuição da importância do governo central em razão dos novos arranjos de um 

federalismo cooperativo e dos seus renovados papéis assumidos em níveis 

normativos, reguladores ou redistributivos.  

No que diz respeito à política indigenista e suas repercussões na 

implementação e gestão de políticas públicas em terras indígenas, a convivência 

dessas duas tendências, centralizadora e descentralizadora, desenvolve-se 

ativamente. Podemos observar esse processo na medida em que as políticas 

sociais, tal como as de saúde e educação, são assumidas pelo Governo Federal que 

se responsabiliza pelo repasse de recursos e pela transferência de 

responsabilidades da implementação às respectivas secretarias estaduais e 

municipais.  

Paralelamente, observa-se nesses processos a crescente participação 

conjunta de outras instituições governamentais de planejamento, de organizações 

da sociedade civil e de agências de cooperação técnica internacional e multilateral. 

No entanto, sobre os riscos destas reformas gerenciais concernentes às políticas 

públicas nos alerta Borges (2000): 

 

A parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil, 
apontada pelo Banco Mundial como uma das soluções para o 
problema social, corre o risco de redundar na submissão dessas 
organizações à lógica instrumental e utilitarista da burocracia pública. 
Em nome da busca da eficiência, há a possibilidade de se subverter 
o caráter específico de organizações imersas em uma cultura onde 
vigoram os laços pessoais e a cooperação voluntária, em 
contraponto à impessoalidade de mercados e burocracias (BORGES, 
2000, p. 129). 

 

Para distinguir as políticas públicas indigenistas no conjunto das políticas do 

Estado Nacional consideramos a atual representação jurídica atribuída aos 

indígenas enquanto cidadãos etnicamente diferenciados, portadores de direitos 

permanentes e coletivos, formadores de comunidades culturalmente distintas, 

sujeitos com plena capacidade civil, podendo associar-se livremente (inclusive, 

através de pessoa jurídica) para representar seus interesses sem a interveniência da 

agência indigenista oficial, a FUNAI (OLIVEIRA, 2008). Essa atual condição 

normativa dos sujeitos reconhecidos pelo Estado como indígenas, denota um dos 
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preceitos da Constituição de 1988 no que se refere à busca pela superação das 

representações jurídicas da tutela e dos dispositivos de integração e assimilação 

reproduzidos sistematicamente na política indigenista, desde o Código Civil de 1916. 

Porém, em termos práticos, o fim da tutela como reconhecimento dos direitos 

coletivos dos povos indígenas ainda demanda esforços políticos transformadores 

não só do próprio movimento, organizações e sistemas políticos indígenas, mas, 

sobretudo, por parte dos agentes e representantes do Estado tutor que imprimem as 

rotinas dos mecanismos de proteção e controle social da política indigenista.  

Neste horizonte de possibilidades, as políticas públicas voltadas para os 

povos indígenas, mais do que uma síntese dos ordenamentos para o controle da 

reprodução social e material das populações envolvidas, tornam-se, vetores 

imprescindíveis à superação efetiva da tutela do Estado sobre os povos indígenas. 

E, compreendidas na dialética daquele pressuposto polissêmico, configuram-se 

como espaços de lutas e de construção de direitos onde, em contrapartida, são 

instituídos os limites da participação política e do controle social das ações do 

Estado conforme os alcances dos direitos permitidos aos indígenas. 

Para suprir as demandas dos novos padrões de relações entre sociedades 

indígenas, Estado e Terceiro Setor, Souza Lima e Barroso-Hoffmann (2002), 

preconizaram duas considerações importantes sobre as políticas públicas 

direcionadas às populações indígenas: a primeira se encontra na percepção de que 

não se pode mais propor e executar um planejamento único para todas as 

sociedades indígenas no Brasil; a segunda pondera que não se pode mais agir de 

maneira tecnicista, sem resgatar e fomentar um conhecimento acumulado e 

tecnicamente qualificado que possibilita compreender os processos étnicos 

contextualizados em cada região. Destarte, o controle social das políticas públicas 

pelos sistemas políticos indígenas e/ou formas de organização institucionalizadas 

predispõe a superação da tutela com vistas à ruptura da apropriação e dominação 

sistemáticas das bases territoriais dos povos indígenas pelo Estado Nacional. 
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4.1 OS PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO FACE AOS MÚLTIPLOS 

TERRITÓRIOS E ÀS MÚLTIPLAS TERRITORIALIDADES 

 

O território não é apenas o resultado da superposição de um 
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas 
criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população, isto é, 
uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo que nos 
pertence. O território é a base do trabalho, da residência, das trocas 
materiais e espirituais e da vida, sobre as quais ele influi. Quando se 
fala em território deve-se, pois, de logo, entender que se está falando 
em território usado, utilizado por uma dada população (SANTOS, 
2008, p. 96). 

 

Para discernir os fatores constitutivos do território usado que compreende a TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro, debruçamo-nos sobre os movimentos no tempo-espaço 

dos processos de dominação concernentes a uma unidade territorial regularizada 

juridicamente e bem de propriedade exclusiva da União Federal, devendo-se 

considerar o que Oliveira (1998) denominou como sistemática administrativa de 

reconhecimento das terras indígenas representada por decretos, portarias e 

instruções normativas. Desde o ângulo privilegiado das políticas públicas, que situa 

diversas unidades em totalidades organizadas, como sugeriu Souza (2006, p. 26), 

nossas perspectivas geográficas são ampliadas ao passo que ponderamos sobre os 

processos de territorialização da área demarcada destinada à posse permanente e 

ao usufruto material e imaterial do povo indígena Xokó. Logo, o modelo conceitual 

de terra indígena desenvolvido no âmbito do Estado nos leva a lançar mão de uma 

abordagem territorial como procedimento de análise relacional dos espaços onde se 

reproduzem as políticas públicas dirigidas aos Xokó. Convém ressaltar, para além 

dos limites da referida Terra Indígena e da parcela dos Xokó que vivem na aldeia da 

Ilha de São Pedro.  

Embora reconheçamos a centralidade do Estado, especialmente no que diz 

respeito ao ordenamento do espaço, o ponto de vista dialético do território nos 

remete às formas de controle reproduzidas historicamente sobre esse arranjo 

espacial que, por sua vez, configuraram múltiplos territórios e múltiplas 

territorialidades. Tal entendimento refuta a suposição de exclusividade e, até 

mesmo, de imutabilidade, das representações, usos e dominâncias dos territórios 

pelos regimes administrativos governamentais. Assim, acreditamos ser elucidativa a 
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observação de Raffestin (1993) ao tratar da multidimensionalidade do “vivido” 

territorial que ele denomina de territorialidade: 

 

Os homens "vivem", ao mesmo tempo, o processo territorial e o 
produto territorial por intermédio de um sistema de relações 
existenciais e/ou produtivistas. Quer se trate de relações existenciais 
ou produtivistas, todas são relações de poder, visto que há interação 
entre os atores que procuram modificar tanto as relações com a 
natureza como as relações sociais. Os atores, sem se darem conta 
disso, se automodificam também. O poder é inevitável e, de modo 
algum, inocente. Enfim, é impossível manter uma relação que não 
seja marcada por ele (RAFFESTIN, 1993, p. 158-159). 
 

Além de nos despertar para os diferentes sentidos de poder social, a 

perspectiva das múltiplas territorialidades lança luz sobre a importância estrutural 

das matrizes de racionalidade subalternizadas que, de acordo com Porto-Gonçalves 

(2012), atualizam suas estratégias de sobrevivência com base em territorialidades 

emancipatórias que imprigem ações de resistências e “r-existências” históricas aos 

padrões de relações de poder que lhes são postos.  

 

Mais do que resistência, que significa reagir a uma ação anterior e, 
assim, sempre uma ação reflexa, temos r-existência, é dizer, uma 
forma de existir, uma determinada matriz de racionalidade que age 
nas circunstâncias, inclusive reage, a partir de um topo, enfim, de um 

lugar próprio, tanto geográfico como epistêmico. (PORTO-

GONÇALVES, 2012, p. 51) 

 

Para apreendermos outras vicissitudes desses múltiplos territórios e múltiplas 

territorialidades, torna-se oportuno também alinhar a nossa abordagem territorial à 

concepção desenvolvida por Oliveira (2011) a respeito da síntese dialética que 

permeia a construção, destruição, manutenção e transformação de espacialidades 

resultantes de processos de produção desenvolvidos pela sociedade para garantir 

sua existência. Pois, para este autor, as contradições das lutas pela socialização 

contínua da natureza refletem a própria luta social por uma fração do território 

capitalista e, assim posto: “sua apropriação real ou pela representação significa o 

entrechoque de concepções distintas, ou das diferentes sociedades (indígena, 

quilombola, ou mesmo os inuit – esquimós), ou das classes, frações de classe ou de 

grupos sociais” (OLIVEIRA, 2011, p. 167). 

Numa outra observação sobre o presente período da história no qual o 

território passa a ser objetivado como instrumento fundamental da racionalidade 
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social, Santos (1994, p. 21), distinguiu os tempos hegemônicos (das grandes 

organizações e do Estado), nos quais o “território usado” é tomado como recurso, 

dos tempos não hegemônicos conservados por grupos sociais subalternizados que 

lutam para manter ou retomar o “território como abrigo” (SANTOS et al., 2000, p. 

108). Para a compreensão dessa racionalidade social, aproximamos àquela noção 

de processo de dominação dos povos indígenas (OLIVEIRA, 2006) uma das noções 

de Haesbaert (2011, p. 95-96) sobre a dimensão processual do território que, para 

ele se projeta: “enquanto relação de dominação e apropriação sociedade-espaço, 

desdobra-se ao longo de um continuum que vai da dominação político-econômica 

mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’”. 

Podemos apreender por este enfoque as variações entre as formas de dominação e 

de apropriação de territórios indígenas normatizadas pelo Estado. Isto, sem perder 

de vista a disponibilização de espaços fragmentados a favor da ampliação e 

concentração privadas dos meios de produção, ora por intermédio do domínio direto 

destes territórios, ora via integração de suas populações às relações de produção e 

consumo hegemônicas. 

Ao tratar das contradições que emanam de uma “nova des-ordem mundial (ou 

internacional)”, Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006), alertaram sobre a atualidade 

da sujeição colonialista do jogo do poder mundial em favor das grandes corporações 

empresariais e das agências supranacionais que estabelecem as formas de atuação 

do Estado, junto a grupos econômicos específicos, ou a segmentos da sociedade 

civil, organizada ou não. Assim, para os autores, nas atuais condições históricas do 

denominado “capitalismo globalizado neoliberal de acumulação flexível” 

(HAESBAERT e PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 41), os interesses públicos e 

privados passam a ser definidos, sobretudo, de acordo com as determinações da 

mundialização do mercado financeiro e da atual reestruturação produtiva dos 

padrões de acumulação capitalista. Por conseguinte, a presente reestruturação ou 

suposta “perda do poder” do Estado passa pela sistematização das seguintes 

medidas: consolidação dos oligopólios e corporações internacionais; centralidade do 

monetarismo e da especulação financeira; transnacionalização da economia; 

flexibilização de leis trabalhistas; privatização; individualização das categorias 

trabalhistas; redução de jornadas; programas de demissão voluntária; precarização 

do trabalho; informalização; proletarização de trabalhadores rurais; e desemprego 

estrutural.  
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Funcional ao interesse do capital o Estado viabiliza a ordem 
reprodutiva sociometabólica do capital, gerenciando o controle dos 
antagonismos, a partir da lógica fetichista do mercado que se 
cristaliza na ideia da individualização. A estrutura institucional 
anuncia o espaço da possibilidade, como inerente ao mundo das 
ideias e das vontades humanas, independentes do sistema 
econômico, mas que dizem respeito à capacidade e ou incapacidade 
empreendedora do poder da vontade do indivíduo. Sob esta lógica 
anuncia políticas de gestão que devem ser regidas no âmbito local, 
na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Neste viés, o 
processo de “realização do capital” via formas de acumulação 
intensiva e de formas de gestão e fluxo, consumo e destruição são 
equivalentes funcionais (CONCEIÇÃO, 2011, p. 04). 

 

Nesse sentido é necessário perceber como as políticas públicas direcionadas 

aos povos indígenas são incorporadas nos modelos de desenvolvimento territorial. A 

preocupação básica com a dimensão territorial das políticas públicas nos conduz a 

contextualizar a sistematização de mecanismos, estratégias e compulsões 

objetivada na definição de identidades étnicas e na regularização de recortes 

espaciais territorializados. De acordo com Silva (2005, p. 131), nesses processos se 

conjugam outras formas de imposições, tais como: “expropriação fundiária, 

circunscrição territorial, aldeamento, doutrinação religiosa, fixação de força de 

trabalho, acamponesamento, proletarização, em suma, ‘territorialização’”. 

Neste ponto de refinamento da nossa abordagem territorial pautada por 

categorias aprofundadas no campo epistemológico da geografia, como “valorização” 

e “usos” dos espaços, dialogamos diretamente com a noção de “processo de 

territorialização” desenvolvida pelo antropólogo João Pacheco de Oliveira (1998; 

1999; 2006; 2011) ao assinalar a dimensão territorial como estratégica para se 

pensar situações históricas nas quais são instituídos os saberes e práticas que 

formam os vínculos de uma população com certo recorte espacial, isto é, terras de 

pertencimento coletivo que convergem para um território, como sugeriu Almeida 

(2006). Assim, por intermédio do processo de regularização de terras indígenas 

(identificação, delimitação, demarcação, homologação e registro), um grupo étnico 

passa a ser reconhecido por modalidades específicas da cidadania ao tempo que é 

incorporado ao aparato jurídico-administrativo do Estado. Isso posto no âmbito da 

política indigenista, vejamos o que discerniu Oliveira (1999) a respeito do que ele 

designa por territorialização:  
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Processo de reorganização social que implica: i) a criação de uma 
nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma 
identidade étnica diferenciadora; ii) a constituição de mecanismos 
políticos especializados; iii) a redefinição do controle sobre os 
recursos ambientais; iv) a reelaboração da cultura e da relação com 
o passado (OLIVEIRA, 1999, p. 20). 

 

Na perspectiva do antropólogo, a atribuição de uma base territorial fixa e 

demarcada a uma comunidade indígena materializa a distinção dessa coletividade 

perante outros sujeitos sociais. Essa condição é reforçada, entre outros aspectos, 

pela determinação de símbolos identitários, pela imposição de formas tecnológicas, 

de padrões de uso dos recursos naturais e dos modelos de ordenamento político 

que concorrem nos processos de reorganização social de grupos étnicos 

específicos, a partir de novas representações que os tomam como coletividades 

organizadas. E, no modo como Almeida aborda a construção política de territórios 

de pertencimento encontramos o seguinte esclarecimento complementar: 

 

O processo de territorialização é resultante de uma conjunção de 
fatores, que envolve a capacidade mobilizatória, em torno de uma 
política de identidade, e um certo jogo de forças em que os agentes 
sociais, através de suas expressões organizadas, travam lutas e 
reivindicam direitos face ao estado. As relações comunitárias neste 
processo também se encontram em transformação, descrevendo a 
passagem de uma unidade efetiva para uma unidade política de 
mobilização ou de uma existência atomizada para uma existência 
coletiva (ALMEIDA, 2006, p. 88). 

 

Portanto, desde o ângulo da objetivação da soberania do poder público do 

Estado, é como mecanismo assistencial e de proteção a direitos territoriais que a 

demarcação de terras indígenas é inserida na complexidade dos processos de 

territorialização. Além de não assumir um caráter estático e final, de acordo com 

Oliveira e Iglesias (2002, p. 64), o estabelecimento desse vínculo legal entre um 

grupo social e um dado território denota as formas de mobilização e organização 

política de novas realidades sociais. Estas são reconfiguradas pelas constantes 

mudanças de expectativas, valores e estratégias direcionadas pelos indígenas na 

incorporação de elementos culturais exógenos que, também segundo os autores, 

são constantemente selecionados, re-semantizados, reformatados e atualizados por 

efeito das criações e inovações de iniciativas indígenas na apropriação coletiva da 

terra. 
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No acercamento da nossa abordagem territorial à análise de políticas públicas 

na TI Caiçara/Ilha de São Pedro aproveitamos outra contribuição de Oliveira (1999), 

particularmente explicativa das condições históricas que envolvem os povos 

indígenas do Nordeste brasileiro em dois processos de territorialização distintos: um 

primeiro, verificado entre a segunda metade do século 16 e as primeiras décadas do 

século 18, relativo ao estabelecimento de missões e aldeamentos como produtos de 

políticas estatais de assimilação compulsória, nas quais a “mistura” e a articulação 

com o mercado foram fatores constituintes; e um segundo movimento de 

territorialização desenvolvido a partir da década de 1920, quando foram 

desenvolvidas as primeiras investidas da agência indigenista oficial no Nordeste, até 

as emergências étnicas e retomadas de territórios iniciadas na década de 1970 

(OLIVEIRA, 1999, p. 24). 

Nas próximas sessões veremos como esses diferentes processos de 

reorganização social se articulam nos múltiplos níveis da territorialização da TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro. Para tanto, reforçamos a importância da historicidade 

deste processo de territorialização com base na espacialização multiescalar das 

formas antagônicas de resistência e de dominação nas quais se encontram nexos 

explicativos para delinearmos os movimentos temporais e espaciais do que Oliveira 

chamou de “marcas” de subordinação (2006, p. 8), sejam estas coloniais, imperiais 

ou republicanas, a depender do período histórico em questão. 

 

4.2 CONDIÇÕES HISTÓRICAS DO PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO NA 

TERRA INDÍGENA CAIÇARA/ILHA DE SÃO PEDRO 

 

A análise histórica que desenvolvemos a seguir, dirige-se à fundamentação 

da abordagem territorial do período pós-demarcatório da TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro, cujos parâmetros estabelecidos pelo Estado Nacional estão sistematizados 

no Decreto Presidencial n° 401, de 24/12/1991, que homologou a demarcação da 

área de ocupação tradicional e permanente do povo indígena Xokó, tendo em vista o 

cumprimento do artigo 231 da Constituição Federal de 1988, e do art. 19, § 1º, da 

Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, que tratam do registro, destinação, 

ocupação, domínio, posse e usufruto das terras indígenas no Brasil. Porém, ao 

buscar discernir as formas pelas quais o presente se relaciona com o passado, tal 

como nos sugeriu Arruti (2006), remetemo-nos ao período inicial da formação 
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territorial do Brasil e da ocupação colonial em Sergipe, isto é, para antes mesmo da 

fundação da Missão de São Pedro de Porto da Folha, em 1672. 

 

4.2.1 Condições iniciais da formação territorial do Brasil e da ocupação 

colonial em Sergipe – sesmarias, processo missionário e escravização 

indígena 

 

Para Figueiredo (1981), o evento que estabelece o primeiro marco da história 

do colonialismo europeu em Sergipe foi a passagem, a 4 de outubro de 1501, da 

frota do navegador florentino, Américo Vespúcio, pela foz do rio até então 

reconhecido pelos indígenas como Parapitinga ou Opará. A partir daquela data, 

coincidente com o dia do santo católico italiano, São Francisco de Assis, o rio 

passou a ser registrado e cartografado pelos colonizadores como São Francisco, 

ensejando a apropriação subjetiva dos topônimos locais e a dominação político-

econômica das terras e águas que compunham sua bacia hidrográfica. Oriunda do 

Cabo de São Roque (Rio Grande do Norte) essa expedição particular de bandeira 

portuguesa tinha como objetivo empreender o reconhecimento e mapeamento do 

litoral recém-aportado por Pedro Álvares Cabral, já incorporado pela Coroa 

portuguesa nos termos do Tratado de Tordesilhas de 1494. Tal investida foi 

conduzida por Vespúcio às custas do armador e comerciante, Fernão de Noronha, 

que logo se tornou um dos primeiros investidores portugueses a obter concessão de 

terras para explorar os recursos naturais do território a ser colonizado, 

principalmente, o pau brasil. 

Não tardou muito para os franceses, ingleses e holandeses também 

começarem a transitar na zona costeira sergipana ampliando as rotas marítimas 

abertas pelos portugueses. Os itinerários da navegação de cabotagem seguiam as 

inúmeras desembocaduras fluviais que, apesar dos elevados riscos de naufrágio, 

seja por conta da defesa dos indígenas ou dos bancos de areia, predispunham à 

incursão colonialista pelo litoral, ocupado por diferentes grupos cujas línguas 

pertenciam aos dos Tupi (Tupinambá, Caeté e Boimé), ao interior do continente, 

habitado pelos Jê-Kariri (Xokó, Aramuru, Karapotó e Kaxangó)15. Foram nessas 

                                                           
15

 Cruzando dados históricos levantados pelos antropólogos Curt Nimuendaju, Hohenthal Jr. e Beatriz 
Góis Dantas, o historiador Pedro Abelardo de Santana conseguiu listar as seguintes etnias indígenas 
de Sergipe, referenciados em diversos documentos desde o período colonial: Acunã, Aramuru, 



98 
 

circunstâncias que, em 1504, desenvolveram-se as primeiras relações de 

exploração dos indígenas do litoral sergipano no sistema colonial mercantilista, por 

meio do escambo e da implantação de feitorias que iriam viabilizar o contrabando 

corsário do pau brasil, algodão e pimenta, até 1601, quando, finalmente, os 

franceses foram expulsos de Sergipe pelo portugueses, numa sucessão de eventos 

que se estenderam com o fim da França Antártica, no Rio de Janeiro, em 1560. 

A apropriação territorial nas colônias subordinadas ao expansionismo da 

economia-mundo correspondia aos êxitos dos processos de centralização do poder 

promovidos nas metrópoles pelas monarquias absolutistas, resultando no 

permanente movimento de fronteiras entre porções específicas dos Estados 

territoriais em formação, sejam na Europa, ou nas Américas. Sobre essas formas de 

expansão territorial por meio da valorização e apropriação de espaços, Moraes 

(2002), observou que a concepção patrimonialista do Estado territorial-imperial 

suscitou problemas práticos de gestão do território e de manutenção de domínios 

externos por parte dos governos absolutistas. Tal como ocorreu com o de Portugal, 

que optou por empreender sua expansão colonial de forma mista, combinando 

ações dos Estados Absolutistas com as do clero e dos investidores privados. Ao 

explanar como as geopolíticas metropolitanas implicaram na criação de novas 

estruturas nos territórios incorporados ao patrimônio da sociedade que se expandia, 

de forma detalhada explicou Moraes: 

 

A posse de áreas de dominação descontíguas (territórios coloniais) 
propicia que a monarquia se estruture como império (uma figura 
política geograficamente heterogênea), característica que apesar de 
diversificar a unidade politico-territorial do Estado atua no reforço da 
identidade da administração central, sediada no espaço 
metropolitano. Assim, a formação do império pode ajudar a 
sedimentar a estrutura estatal de seu centro difusor, atuando na 
consolidação de fronteiras e de identidades estatais de base 
territorial na Europa (MORAES, 2002, p. 69). 

 

Para Moraes (2000) a soberania portuguesa sobre o Brasil só foi reconhecida 

na Europa a partir de 1522, quando ocorreu a Conferência de Badajoz, entre 

Espanha e Portugal, para deliberar sobre a linha do Tratado de Tordesilhas, 

especialmente, no tocante a posse das Ilhas Molucas no Pacífico. No entanto, o 

                                                                                                                                                                                     
Boimé, Caacicas, Caeté, Carapotó, Caxagó, Huamay, Kiriri, Moritse, Natu, Oromarai, Romari, Tapuia, 
Tupinambá, Tupinauês, Uruma e Xokó (SANTANA, 2004, p. 14). 
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projeto colonial português tomou direcionamento efetivo somente a partir da 

expedição de Martin Afonso de Souza, em 1530, que, entre outros objetivos, 

pretendia ordenar a distribuição de sesmarias, encontrar jazidas de ouro e prata, 

organizar sistemas produtivos agrícolas e extrativistas, controlar a circulação pelo 

litoral brasileiro das embarcações de diferentes nacionalidades e, notadamente, 

institucionalizar as relações entre europeus e indígenas, organizando a exploração 

da força de trabalho autóctone e a disponibilização de espaços para consumar a 

conquista territorial.  

Tendo em vista essas condições iniciais, a ocupação sistemática da colônia 

se principiou, em 1534, com o sistema de administração territorial fundamentado em 

doações de terras à particulares, denominado Capitanias Hereditárias. Regido pelo 

rei D. João III, o sistema compreendia 12 lotes de terra, com extensões variando de 

30 a 100 léguas, nos quais se dariam a implantação de empreendimentos privados 

agroexportadores em assentamentos de ocupação ao longo da costa marítima, 

intercalados por enclaves reservados para futura apropriação tomados como fundos 

territoriais, a exemplo dos “sertões”, “fronteiras” e extensões dominadas pela 

natureza ou “naturais” (MORAES, 2002, p. 88).  

Como vetor propulsor do desenvolvimento das Capitanias, a escravização dos 

indígenas era praticada sem qualquer controle por parte da Coroa nas formas de 

inserção compulsória dos “naturais” ao sistema produtivo mercantilista europeu16. 

Valendo mencionar a seguinte observação de Brunet (2004, p. 18): “além do 

comércio do pau-brasil, a captura e o comércio do indígena se constituíram as 

primeiras atividades econômicas estáveis desenvolvidas pelos portugueses na nova 

colônia”. Diante da importância estratégica dessa forma de domínio social por meio 

do trabalho compulsório e da expropriação territorial, a questão da escravização dos 

indígenas foi incorporada na nova dinâmica das relações entre a Santa Sé e o Reino 

de Portugal.  

 

O índio é jogado no mundo do valor de troca, onde ele, espaço e 
natureza se tornam objetos de compra e de venda, sem a necessária 
passagem de assimilação do novo. O índio vira força de trabalho. A 
natureza, fonte de recurso. E o espaço, meio ordenador de um e de 
outro numa relação de totalidade homem-espaço-natureza com 
lógica no mercado (MOREIRA, 2011b, p. 147). 

                                                           
16

 Até 1570, estima-se que 80% da força de trabalho escravo no Nordeste era formada por indígenas 
(KLEIN, 1987, apud MORAES, 2000, p. 256). 
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Foi na definição do monopólio dos fatores de produção, terra e trabalho, que 

acordos financeiros e políticos passaram a determinar o desenvolvimento do 

padroado no Brasil, sendo este um regime regulamentado por bulas pontifícias que 

especificavam os poderes administrativos da Coroa Portuguesa na expansão da 

Igreja Católica na colônia. Tais poderes eram reproduzidos no uso da mão de obra 

indígena via a catequização, como também, na arrecadação junto aos colonos de 

dízimos eclesiásticos aproveitados na construção e manutenção de igrejas, ou em 

projetos missionários ainda incipientes. Assim, as bulas papais Universibus Christi 

fidelibus e Sublimis Deus, de 1537, mais do que expressões da convergência dos 

interesses da Coroa e da Igreja, normatizaram a concepção assimilacionista dos 

católicos a respeito dos indígenas, então, considerados portadores de alma e 

humanidade, logo, susceptíveis à catequização e livres da escravização, porém, não 

de outras formas de trabalho compulsório. Com relação à dualidade desse processo 

de apropriação e dominação dos arranjos espaciais indígenas através da ordenação 

sesmarial e do estabelecimento de aldeamentos e missões, explanou Moreira: 

 

Ocorre que o instituto do aldeamento jesuíta irá disseminar uma 
forma comunitária de assentamento fundiário não prevista na lei 
agrária, mas prevista pela lei da política indigenista da Coroa, assim 
se instalando, por vias cruzadas, regras de arranjo da política 
sesmarial e da política indigenista como normas de acesso e uso da 
terra [...]. Sucede que, ao tempo que de um lado se casa com a lei 
indigenista, a lei sesmarial casa-se de outro igualmente com a lei 
territorial. E nesse hibridismo contraditório que se instala, estas três 
leis se fundem, fundindo terra, território e senhorio político numa 
espécie de lei de síntese (MOREIRA, 2011b, p. 16). 

 

A distribuição de sesmarias sob o domínio do soberano, por si, não deu conta 

de organizar as bases fundiárias e produtivas da agricultura exportadora da cana-de-

açúcar, nem tão pouco, de avançar na ocupação efetiva do território tal como o 

projeto colonial demandava. Apesar de estabelecer as bases da estrutura de poder 

fundamentada no domínio territorial, tal sistema “híbrido” passou por importante 

reordenamento com a criação, em 1548, do Governo Geral sediado em Salvador, 

na capitania da Baía de Todos os Santos. Por sinal, doada a Francisco Pereira 

Coutinho, em 1534, incorporando 50 léguas de terra entre o rio São Francisco (norte 

de Sergipe) e o rio Jiquiriçá (Recôncavo Baiano).  

Tomé de Sousa, primeiro governador-geral (1549-1553), trouxe consigo de 

Portugal o Regimento de 1548 que centralizava na Coroa e na Igreja as decisões 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bula_pontif%C3%ADcia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capitania_da_Ba%C3%ADa_de_Todos_os_Santos
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acerca do direito territorial e da catequese dos povos indígenas, fundamentando o 

regime de posse e uso de propriedades como concessões da família real à 

particulares beneméritos. Entre os novos parâmetros dessa política territorial, além 

de proibir a fragmentação das sesmarias, suas concessões deixaram de ser 

atribuição dos donatários, tornando-se função do Governador Geral em nome do Rei 

de Portugal.  

As áreas das doações correspondiam à capacidade de exploração de cada 

sesmeiro, de modo que predominou de início, especialmente no Nordeste, 

sesmarias com grandes extensões de terras em virtude da condição social e 

material dos “homens de bem” (nobres) e dos “homens de possessão” (comerciantes 

e investidores) favorecidos por essa política territorial expansionista (GERMANI, 

1993, p. 29). Em 1570, foi emitida a Carta Régia (Lei de D. Sebastião) que, 

contraditoriamente, reconhecia a liberdade dos indígenas e legitimava o uso da 

“Guerra Justa” para escravizar aqueles que resistissem à sua incorporação forçada 

no sistema colonial, não obstante, desde 1560, já se observasse a inserção 

sistemática de escravos africanos nas lavouras de cana e engenhos de açúcar mais 

estruturados para arcar com tais aquisições.  

Articuladas, essas medidas visavam atender aos interesses dos senhores que 

necessitavam de mão-de-obra, e dos jesuítas (liderados pelo padre Manuel da 

Nóbrega) que pretendiam submeter os índios à catequese para aproveitá-los 

enquanto súditos no povoamento e como forças produtivas subordinadas à 

manutenção das missões religiosas. Mais uma vez, não nos furtamos dos 

esclarecimentos de Moraes (2000) ao explicar, da seguinte maneira, o controle do 

fator trabalho como um elemento nodal da valorização colonial do espaço: 

 

O povoamento colonial (estrito senso) foi, na maior parte, um fluxo 
migratório forçado. Seja o servo sob contrato branco (aprisionado, 
comprado ou raptado na Europa), seja o escravo africano, seja ainda 
o índio (aldeado ou escravizado), todos pertencem a populações 
deslocadas compulsoriamente de seu hábitat original e submetidas a 
um novo ordenamento social e espacial, que as requalifica por 
mecanismo de exclusão como os impedimentos raciais e a 
seletividade territorial (MORAES, 2000, p. 273). 

 

De acordo com Silva (2003, p. 103-104), o cativeiro indígena se caracterizava 

em três tipos: o “justificado” por guerra, favorável aos colonos que empreendiam 

expedições de captura; o de resgate, ou dos “homens de corda”, realizado por 
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grupos indígenas aliados aos portugueses; e dos descimentos, com jornadas feitas 

pelos próprios nativos para as missões, servindo às ordens religiosas, fazendas e 

vilas. Para quaisquer dos casos, consideremos a seguinte tese de Figueiredo:  

 

Os lucros auferidos pela economia colonial constituem-se 
basicamente do que ela não paga à mão de obra ocupada. O 
escravo, índio ou negro, é condição de sobrevivência do sistema, 
ainda distante da institucionalização do trabalho assalariado 
(FIGUEIREDO, 1981, p. 65). 

 

Atendendo a esse objetivo, a adoção da política de “Guerra Justa” expunha a 

posição conciliadora da Coroa na mediação dos interesses entre a elite dos colonos 

e a Igreja Católica, afinal, sem o suporte financeiro, político e ideológico dessas 

partes o projeto colonial seria inviável face à geopolítica do período e, 

particularmente, à resiliência dos povos nativos contra a colonização europeia, vale 

dizer, não só portuguesa. 

Em Sergipe, onde desde 1534 já eram feitas doações de terras17, a Guerra 

Justa foi objetivada na expedição ao rio Real (Piauí para os indígenas) iniciada pelo 

Governador Geral, Luís de Brito e Almeida, a 25/11/1575. Nove meses antes, os 

primeiros missionários jesuítas a chegar em Sergipe, Gaspar Lourenço e João 

Salônio, acompanhados por pequena tropa de soldados, haviam chegado às 

margens do rio Real. O principal objetivo dessa investida era comandar os trabalhos 

de indígenas na construção da igreja homônima à aldeia levantada, São Tomé (atual 

Município de Tomar do Geru), para qual, posteriormente, iriam se dirigir os nativos 

sobreviventes do avanço colonial que se processaria pelos rios Piauí, Sergipe, 

Japaratuba e São Francisco (FIGUEIREDO, 1981).  

Foi munido de intenções expansionistas que, Luiz de Brito, comandou sua 

tropa desde Salvador para conquistar, ao norte do rio Real, as 12 léguas terras, com 

5 léguas de largura, apropriadas via doação desde 1573. Como resultado, além da 

destruição de aldeias e das perdas de vidas humanas de ambos os lados dessa 

guerra que fez “justiça”, unicamente, à expansão colonialista, foram levados para 

Salvador mais de 1.200 cativos indígenas, a maior parte para trabalhar nas lavouras 

e engenhos do recôncavo baiano (FIGUEIREDO, 1981).  

                                                           
17

 “Francisco Pereira Coutinho chegou a distribuir sesmarias a Diogo Álvares Correia (20/12/1536), 
Pedro Afonso, Sebastião Aranha, Francisco de Azevedo, Afonso Torres, Paulo Dias e outros” 
(FIGUEIREDO, 1981, p. 42).  
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 Outro exemplo dessas primeiras ações expansionistas ocorreu numa das 

campanhas mais violentas de “Guerra Justa” em Sergipe, no ano de 1590. 

Ordenada pelo rei Felipe II da Espanha, I de Portugal, a tropa liderada por Cristóvão 

Cardoso de Barros avançou, desde a Bahia ao norte do rio Real, com o objetivo 

expresso de dominar e cativar os indígenas ainda resistentes à conquista territorial, 

além de promover a completa retirada dos franceses. Além disso, Felisbelo Freire 

sugere outras intenções pessoais: “para punir e vingar a morte de seu pai Antônio 

Cardoso de Barros, pelos Caetés, junto ao rio São Francisco” (FREIRE, 1977, p. 61).  

Nessa ocasião, o Frei Vicente de Salvador estimou a morte de 1.600 e a 

captura de 4.000 indígenas (BEZERRA, 1984) como consequência do domínio do 

representante da Coroa contra três dos principais líderes indígenas locais, à época: 

Aperipê, Surubi e Serigi. Por efeito, a fundação da cidade-forte de São 

Cristóvão, capital da recém-criada Capitania de Sergipe Del Rei (1590), tornou-se 

possível com o estabelecimento de sesmarias doadas aos líderes militares e 

investidores particulares que contribuíam nessas ofensivas, tais como, Tomé da 

Rocha e Diogo de Quadros, respectivos sucessores de Cristóvão de Barros na 

primeira década de administração pública da Capitania. Os indígenas que 

escaparam do cativeiro ou da morte se espalharam pelos sertões, muitos confluindo 

para o vale do São Francisco, apesar da contínua perseguição. 

 

4.2.2 O regime das missões como base da política indigenista: a 

disponibilização do espaço no vale do rio São Francisco 

 

Na Colônia, até o final do século 16 podiam ser encontrados quatro tipos de 

aldeamentos: os organizados pelos grupos indígenas em aliança com os colonos; os 

administrados por sesmeiros; os controlados por ordens religiosas, em geral, nas 

zonas de expansão fronteiriças; e os dominados diretamente pela própria Coroa, dos 

quais se disponibilizava mão de obra indígena para obras públicas (BRUNET, 2004). 

Respondendo aos constantes descumprimentos das restrições legais das Guerras 

Justas, a Coroa decretou a Lei de 24/02/1587 objetivando manter a presença de ao 

menos um missionário religioso nos aldeamentos do território colonial português. A 

função dos missionários era ordenar as formas de “descimentos” dos indígenas em 

assentamentos que permitissem a sua assimilação através da catequese e da 

exploração da força de trabalho. Para Moreira (2011b), tratou-se de introduzir na 
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cultura indígena a cosmovisão europeia e cristã, alterando os valores e as formas de 

relação dos índios com os seus espaços de domínio, ainda que reproduzindo 

elementos da organização social e dos sistemas políticos tradicionais. 

Sobre a posse das terras das missões foram decretados o Alvará de 1596, a 

Provisão de 1605 e as Cartas Régias de 1609 e 1611, institucionalizando o “regime 

das missões” que em seus princípios distinguia os indígenas como “senhores das 

terras nas aldeias como o são nas serras” (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 109). Tal 

distinção refletia os princípios do Regimento, também de 1596, que regulamentava 

as atividades missionárias dos jesuítas, criava cargos de repartidores (distribuidores 

de indígenas entre fazendas, engenhos e outros aldeamentos), procurador e juiz 

ordinários dos índios. Ao tempo que também reafirmava a necessária remuneração 

dos aldeados, já expressa na supracitada Lei de 1587, devendo esta ser paga ao 

administrador da aldeia, cabendo aos índios apenas uma fração paga com gêneros, 

manufaturados ou tecidos.  

Ressaltamos que o período entre 1580 e 1640 teve a União Ibérica como 

vetor geopolítico central, de maneira que essa prática de remuneração, ainda que 

rejeitada pelos colonos portugueses, correspondeu às poucas experiências de 

implementação no Brasil do regime de encomeindas desenvolvido na Nova 

Espanha, isto é, América espanhola.  

Para Beatriz Perrone-Moisés (2000) essas leis constituíram os marcos da 

legislação indigenista colonial, com algumas variações nas legislações posteriores. 

Por conseguinte, deveriam fundamentar a demarcação de terras de índios e 

promover punições para os colonos que as invadissem, legitimando o discurso de 

que era preciso dar aos índios terras suficientes para o seu sustento, persuadindo-

os mais facilmente à empresa colonial, indo além da conversão religiosa. Foi desse 

modo que se estabeleceu o critério do “suficiente” com base nas formas de 

ocupação e produção não-indígenas, a propósito, com muita expressividade até 

hoje. No aprofundamento dessa análise a historiadora chama a atenção para a 

necessidade de perceber como essas determinações legais foram incorporadas nas 

práticas colonialistas, na nossa perspectiva, centradas na dominação e apropriação 

territorial. 
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Reconhecidos os direitos legais e históricos, como diríamos hoje, dos 
povos indígenas às suas terras, durante toda a colonização não 
houve um momento sequer em que esse princípio fosse 
expressamente negado ou restrito. Quando se analisa mais 
detalhadamente o corpo de princípios legais que norteavam a política 
indigenista, e se acompanha a prática dessa política, verifica-se que, 
na verdade, os povos indígenas brasileiros acabaram sendo 
despossuídos de suas terras (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 109). 

 

Esse período entre séculos foi de pujante formação de aldeamentos em 

Sergipe, a exemplo de Poxim, Aracaju, Água Azeda, Cana Brava e Japaratuba. De 

acordo com Freire, os jesuítas se destacavam e “sob o duplo caráter de sacerdote e 

agricultor, assumem a direção espiritual da capitania e pedem também doações de 

terra, para criação de seus gados e iniciar a lavoura” (FREIRE, 1977, p. 72). 

Paralelamente, com o controle regional dos holandeses no tráfico de escravo 

africano, tornou-se sistemático o avanço de expedições militares, entradas de 

reconhecimento e bandeiras de preamento de indígenas pelos sertões do São 

Francisco. Estes empreendimentos não buscavam somente instaurar o domínio 

colonial lusitano via extermínio, captura ou territorialização dos indígenas, mas, 

também, confirmar os rumores da existência de minas de ouro e prata na região. 

Feito sem grandes êxitos, excetuados pelas pontuais descobertas de ouro e, em 

especial, de salitre18 no alto e médio São Francisco, nas expedições lideradas por 

Lourenço de Castanho e Belchior Dias Moreia, respectivamente, nas primeiras 

décadas do século 17. Para ilustrar o caráter escravagista da incursão colonial no 

vale do rio São Francisco vejamos dois exemplos de campanha de preamento 

comentados por Silva: 

 

Após a conquista de Sergipe em 1590, quando os índios da região 
haviam passado para Alagoas ou haviam subido o curso do rio [...], 
provavelmente em 1606, duas expedições consorciadas dirigiram-se 
ao sertão sanfranciscano: a de Cristóvão da Rocha, proprietário em 
Sergipe, e a de Rodrigo Martins, baiano. Este seguiu por terra, 
enquanto Cristóvão da Rocha, transportado rio acima por um 
caravelão, conduzia quarenta homens e chegou além do sumidouro 
– cachoeira de Paulo Afonso –, à aldeia do índio Tumã, onde se 

desentenderam quando da partilha dos cativos (SILVA, 2003, p. 98). 

 

                                                           
18

 Ariosvaldo Figueiredo (1981) analisa referências de Frei Vicente de Salvador sobre a existência de 
jazidas de nitrato de potássio na “Serra do Salitre”, possivelmente, entre o atual município de 
Itabaiana e o sertão sergipano. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Louren%C3%A7o_de_Castanho
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No que diz respeito às primeiras investidas econômicas, a atividade mais 

exitosa do avanço colonialista no vale do São Francisco foi o desenvolvimento da 

pecuária como sistema produtivo complementar, fornecedor de alimento, couro (de 

vestimentos à ferramentas), meio de transporte e de tração animal para as lavouras 

e trapiches de engenhos de cana de açúcar da Bahia e Pernambuco e, em seguida, 

para a mineração de Minas Gerais. De maneira gradativa se constitui uma vasta 

rede de lugares articulados num mercado interno colonial, fundamentado na 

especialização das produções locais e na forte divisão do trabalho nas relações 

produtivas, essencialmente, escravagista e semi-livre, como no caso da pecuária 

(MORAES, 2002). 

Nas margens à direita do chamado rio dos “Currais” e nas terras insulares de 

ocupação imemorial dos indígenas foram doadas sesmarias para ordens religiosas e 

os colonos. Entre estes, predominaram os associados e prepostos ligados aos 

patriarcados dos Guedes de Brito da Casa da Ponte e dos Garcia d'Ávila da Casa da 

Torre (Figura 3). De tal modo que esta última Casa fidalga se tornou a base 

financeira e militar das principais expedições de conquista em Sergipe, entre outras 

empreendidas da Bahia ao Maranhão.  

 

 
Figura 3 – Casa da Torre dos Garcia d'Ávila, município de Mata de São João/BA

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mata_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o
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A posse das terras no São Francisco levou os d'Ávila a se 
confrontarem com velhos amigos e servidores da família. O mestre-
de-campo Antônio Guedes de Brito e seu pai, notário testamenteiro 
de Garcia d'Ávila, o fundador, haviam chegado primeiro às barrancas 
do médio-alto São Francisco. Após alguns desentendimentos, 
amigavelmente d'Ávila e Guedes resolveram dividir as terras do 
sertão sanfranciscano entre as duas famílias. A linha divisória partia 
do rio Real para a serra Taipiaba, paralela ao Itapicuru na direção 
oeste até as nascentes desse rio, e, deste ponto, ia direto para o São 
Francisco; as terras ao norte da linha pertenceriam à Casa da Torre, 
as do sul, aos Guedes (SILVA, 2003, p. 113). 
 

Além de pequenas lavouras de subsistência e de povoações articuladas por 

estradas abertas pelas boiadas, nessas sesmarias foram instalados currais nos 

geoambientes mais favoráveis às pastagens do gado vacum e cavalar (este, 

sobretudo, para o trabalho dos vaqueiros e usos militares), fundamentalmente, as 

providas de barreiros salgados (lambedouros) e “aguadas”, como os riachos, 

tanques, cacimbas e caldeirões. Trabalhadores semilivres, em geral mestiços, que 

num sistema de parceria arrendavam lotes e recebiam a cada cinco anos uma 

“quarta” (1/4) em rezes nascidas, os vaqueiros (em média três ou quatro por 

fazenda), desenvolveram técnicas de criação extensiva a fim de acompanhar, na 

amplidão desses latifúndios, os ciclos naturais que condicionavam o permanente 

movimento das criações entre os platôs, interflúvios tabulares, encostas de terraços 

fluviais e depressões lacustres  que formavam a diversidade paisagística do vale do 

São Francisco.  

As circulações das boiadas eram mantidas em cada ciclo de chuva e 

estiagem com subidas aos platôs nos períodos de cheias do rio principal, e nas 

descidas aos vargedos, vazantes e carnaubais nos períodos de seca. Esses ciclos 

naturais do semiárido também determinavam a periodicidade de outras formas de 

uso da terra, sobretudo às das lavouras de subsistência, secundarizadas diante da 

centralidade da pecuária. Foi assim, segundo Ab’Sáber (2003), que os colonos se 

apossaram das melhores reservas das terras ocupadas pelos indígenas, formadas 

por brejos, ribeiras, agrestes e serras úmidas19. 

Por outro lado, a crescente demanda por gado e seus derivados nos centros 

urbanos e nos polos produtivos agroindustriais20 e de extrativismo mineral refletia os 

                                                           
19

 Na paisagem da Caiçara se destacam as Serras Gêmeas (“Serra do Cal” e “Caieras”), Serra da 
Caiçara, Serra do Orubá, Morro do Morcego e Serra do Acôa. 
20

 Em Sergipe, sobretudo, na zona de produção açucareira do vale do Contiguiba e no centro político-
administrativo de São Cristóvão. 
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diversos segmentos comerciais envolvidos na reprodução da lógica de acumulação 

primitiva do capital nas múltiplas escalas das relações mercantilistas entre metrópole 

e colônia, no que Moraes (2000, p. 116) tracejou como “a via colonial de 

desenvolvimento do capitalismo”. De modo que a valorização das terras nas 

proximidades desses polos produtivos, em especial, dos seus portos de embarques 

e cursos fluviais, impulsionou sobremaneira a ocupação da pecuária nos sertões do 

São Francisco (PUNTONI, 2002). A duplicidade, embora contraditória, dessa 

valorização ficou patente na Carta Régia de 1701, que proibia a instalação de 

fazendas de gado a menos de 10 léguas da costa. 

 

O processo colonial demandava uma retroalimentação, que só podia 
ser suprida pela apropriação de riquezas entesouradas ou pela 
exploração dos recursos naturais da terra. A presença ou ausência 
de tais insumos atuou como outra mediação particularizadora dos 
lugares no mundo extra-europeu (MORAES, 2002, p. 81). 

 

Segundo Felisbelo Freire (1977), antes da invasão dos holandeses, estimava-

se para Sergipe a existência de mais de 400 currais. Chamamos a atenção para 

esse número a fim de dimensionar a proeminência que essa atividade assumiu na 

economia local quando se deflagraram, para além dos territórios metropolitanos, os 

conflitos entre os projetos coloniais da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais 

e da Coroa Espanhola, ainda com forte influência política nos domínios lusitanos. 

Afinal, como também sugere Freire (1977), a invasão holandesa no Brasil (1630-

1649) foi um prolongamento da Guerra dos 80 anos ou Revolta Holandesa (1568 -

1648), na qual as Províncias Unidas (Frísia, Groningen, Gueldres, Holanda, 

Overijssel, Utrecht e Zelândia), atual Países Baixos, reivindicaram independência 

política à Espanha, somente reconhecida pelo Tratado Hispano-Holandês que 

estava inserido no conjunto dos tratados de Westfália, de 1648. 

Em Sergipe os efeitos desse conflito se perceberam diretamente a partir de 

1637, com a nomeação do Conde Maurício de Nassau como administrador das 

conquistas da Companhia das Índias Ocidentais. Desde Pernambuco, as tropas de 

Andréas, Gysselingh e Schokoppe se lançaram sobre as terras meridionais do vale 

do São Francisco, tendo como referência o Forte Maurício (Figura 3), na cidade forte 

de Penedo (AL). A presença dessas tropas resultaram no levantamento de jazidas 

minerais, afugentando mais de oito mil cabeças de gado para as terras baianas além 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1568
https://pt.wikipedia.org/wiki/1648
https://pt.wikipedia.org/wiki/1648
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do rio Real, e ocasionando a mortandade de cinco mil crias em Sergipe (FREIRE, 

1977). 

Após a tomada de São Cristóvão em 1641, outro evento marcante do domínio 

holandês na Capitania foi a doação das terras conquistadas ao conselheiro de 

Nassau, Nunin Olfers, nas quais era prevista a remuneração dos indígenas que 

colaborassem na “nova” empresa colonial, tal como Nassau determinou para toda a 

zona de influência holandesa. Porém, como apontou Figueiredo (1981), os oito anos 

de presença holandesa em Sergipe não foram suficientes para colonizar o seu 

território, resumindo-se assim esse período:  

 

Os holandeses, não por incompetência, não realizaram a 
colonização, talvez possível se houvessem levado a guerra aos 
portugueses, na Bahia. Não o fazem. Vitoriosos em Sergipe, param 
na fronteira, não dão combate, em terras baianas, a Bagnuolo [...]. 
Admitiam ser sócios dos portugueses na exploração colonial da 
região. Está aí, provavelmente, uma das causas da sua derrota, os 
holandeses contra-atacados, a partir da Bahia, e expulsos, em 1645, 
de Sergipe (FIGUEIREDO, 1981, p. 60). 

 

A participação dos indígenas nos dois lados das forças militares colonialistas 

foi determinante nos resultados das lutas de guerrilhas e de emboscadas travadas 

em território sergipano, como também, na contraofensiva dos portugueses, já em 

Pernambuco, no decorrer da Insurreição Pernambucana (1645), da Batalha do 

Monte das Tabocas (1645) e das Batalhas dos Guararapes (1648-1649). 

Movimentos estes que se sucederam na neutralização dos riscos à unidade 

territorial da colônia portuguesa em formação que, por efeito da conquista, tomou 

forte impulso com o reconhecimento holandês da soberania de Portugal no Nordeste 

do Brasil, referendada com a assinatura do Tratado de Haia, em 1661. 

 

4.3 O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA MISSÃO DE SÃO PEDRO DE 

PORTO DA FOLHA – PRIMEIRO MOVIMENTO 

 

Em meio às novas condições históricas da presença portuguesa no Nordeste, 

com a expulsão dos holandeses foi sistematizado o primeiro processo de 

territorialização nos aldeamentos indígenas, de acordo com a periodização proposta 

por Oliveira (1999). Em Sergipe, concatenada ao reestabelecimento dos engenhos 

de açúcar no litoral e fazendas de gado no interior, diversificou-se a ação 



110 
 

missionária, antes centralizada nos jesuítas. Esse processo se observou no vale do 

São Francisco com as fundações da Vila Nova de Sebastião de Brito de Castro, das 

Missões de São Pedro de Porto da Folha e de São Felix de Pacatuba (aldeia de 

Poxim), por capuchinhos franceses oriundos de Pernambuco. Como também, nas 

Missões de Geru e de Nossa Senhora do Carmo de Japaratuba, administradas por 

carmelitas deslocados da Bahia para o litoral sergipano. Além de auferir por meio de 

dízimos rendimentos de outras fazendas de gado do entorno, eram os missionários 

que recebiam os parcos pagamentos dos serviços feitos pelos indígenas fora dos 

aldeamentos. À exemplo do que observou Puntoni (2002) sobre uma das poucas 

atividades da pecuária realizada pelos índios, a de guias e tangedores no 

deslocamento de gado para os diferentes mercados consumidores da colônia.  

Também chamada de Vila de Traipu, a Missão de São Pedro de Porto da 

Folha – reconhecida pelo instituidor do Morgado de Porto da Folha, o mestre-de-

campo Pedro Gomes –, foi fundada em 1672, durante o mandato do governador 

geral, Afonso Furtado de Castro de Mendonça, o Visconde de Barbacena. Com a 

prerrogativa da tutela dos índios Aramuru21, os capuchinhos franceses passaram a 

administrar as “almas” e, claro, as finanças do descimento que, por sinal, já se 

encontrava delimitado por seis marcos de pedra desde 1653 (FIGUEIREDO, 1981, 

p. 88). Os índios Aramuru, por meio de aliança, haviam reforçado as tropas 

portuguesas contra os holandeses nas batalhas do São Francisco, de maneira que 

essas terras delimitadas num território de missão lhes foram concedidas como 

“recompensa” para o trabalho, moradia e subsistência, embora este grupo, e tantos 

outros, já fossem ocupantes, não só daquelas paragens, mas de todo o Vale.  

O local escolhido para a instalação da Missão de São Pedro de Porto da 

Folha compreendia à ilha fluvial de Jacaré e uma área continental de uma légua em 

quadra. Além da localização estratégica em relação a um sistema de navegação em 

crescente dinamismo, tal escolha sugere o aproveitamento de um ambiente do 

semiárido sergipano formado pelo domínio natural da Caatinga, que se desenvolveu 

numa extensa superfície aplainada nos patamares superiores, descendo por 

interflúvios tabulares, margens de córregos e encostas de colinas antigas nas 

altitudes intermediárias, e, por fim, buscando se fixar nas formações quartenárias 

deposicionais das partes inferiores, próximas ao leito do rio principal (SANTOS 
                                                           

21
 Também grafado nos documentos da época como: Aremarús, Aramaru, Orúmarus, Oromarais 

(SANTANA, 2004, p. 86). 
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JUNIOR, 2011). Seus solos de média à baixa fertilidade, variando texturas arenosas 

e grosseiras (pedras, pedregulhos e cascalhos), por um lado, limitaram o 

aproveitamento dessas terras com cultivos agrícolas de grandes extensões e, por 

outro, abriram possibilidades ao desenvolvimento da pecuária extensiva por meio do 

uso cíclico de diferentes ambientes da Caatinga. 

Além das terras para a subsistência e moradia, como “recompensa” os 

Aramurus também receberam missionários e construíram, com suas próprias forças, 

a Igreja de São Pedro. A presença de religiosos, ora era aceita, ora recusada pelos 

colonos, principalmente, aqueles que por meio da força buscavam escravizar 

indígenas já “amansados” nos aldeamentos. Em São Pedro a contradição dessa 

disputa ficou explicita quando, ainda em 1672, colonos baianos aprisionaram 12 

Aramuru, que se somaram às filas dos cerca de 500 Cariris pouco antes cativados 

na localidade de Canabrava, em Pernambuco. Já em Salvador, os 12 Aramuru 

foram defendidos e liberados pelo Frei Martin de Nantes que detinha o salvo conduto 

desse grupo, obtido junto ao Visconde de Barbacena em razão da sua aliança com a 

Coroa Portuguesa na expulsão dos holandeses (PUNTONI, 2002). 

O primeiro administrador da missão de São Pedro de Porto da Folha foi o Frei 

Anastácio de Audierne, que permaneceu entre os Aramuru por seis anos (1673-

1679), embora também fosse o responsável pela aldeia de Pacatuba. Para atuar 

juntos aos escravos aquilombados e colonos que migravam para o São Francisco, a 

Coroa forneceu uma embarcação para Audierne percorrer o rio. Foi durante essas 

viagens que o frei iniciou sua ação missionária entre os Karapotó e os Ciocó 

(reconhecidos hoje como Xokó) que, no final do século 17, já tinham muitas das 

suas famílias assentadas na missão de Pacatuba. 

Além de serem submetidos à evangelização e a formas compulsórias de 

trabalho, servindo tantos aos religiosos quanto aos proprietários de terras do entorno 

da missão, os Aramuru tiveram de combater “índios bravos” e negros aquilombados, 

inclusive, em terras distantes do São Francisco. À exemplo do envio de 300 Aramuru 

ao Rio Grande do Norte para, junto com as tropas portuguesas e outros “índios 

mansos”, reprimir a chamada Guerra do Açu (1687-1704) promovida por diferentes 

grupos indígenas do sertão chamados, genericamente, de tapuias (os não falantes 

do tupi), tais como, os Cariris, Xucurú, Patió, Guegues, Umans, Caratéus, Pepans e 

os Xokó (ARRUTI, 1996, p. 18), sendo que, posteriormente, este último grupo 

assumiria grande relevância nas missões do São Francisco. 
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De acordo com Puntoni (2002), embora o levante dos tapuias por meio da 

articulação de ataques às fazendas e povoamentos tenha sido sistemático no 

Recôncavo Baiano desde 1651, no sertão do Orobó em Pernambuco (1657-1659) e 

em Aporá no nordeste da Bahia (1669-1673), foi somente a partir de 1687 que essa 

forma de levante de contraespaço (MOREIRA, 2011b) tomou dimensões regionais. 

Isso se deu através de alianças indígenas, como a Confederação dos Cariris, que se 

expandiram por Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, resultando 

num ciclo de sublevações contra a expansão territorial portuguesa, denominado 

Guerra dos Bárbaros ou dos Tapuias. Dispersos pelo sertão nordestino, esses 

conflitos se desdobram em guerrilhas locais, com seu ciclo chegando ao fim, em 

1715, quando diversas povoações tapuias se encontravam massacradas, tendo 

suas terras e forças de trabalho disponibilizadas, sobretudo, aos detentores de terra 

da região.  

 

Sem dúvida alguma, a compreensão dos povos ditos tapuias como 
uma unidade histórica e cultural, em oposição não só ao mundo 
cristão europeu, mas aos povos tupis, habitantes do litoral, foi um 
dos elementos mais importantes na caracterização coeva da 
unicidade dos conflitos ocorridos no Nordeste ao longo das décadas 
finais dos Seiscentos e iniciais dos Setecentos, no contexto 
específico do processo de expansão da pecuária e, portanto, da 
fronteira (PUNTONI, 2002, p. 77). 

 

Tendo os Aramuru participado, em 1678, das ofensivas contra negros 

aquilombados na Ilha do Ouro, também no Morgado de Porto da Folha, a Missão de 

São Pedro permaneceu sendo dirigida pelos jesuítas franceses até 1700. Quando, 

refletindo a ruptura das relações diplomáticas entre Portugal e França no contexto 

da Guerra da Sucessão Espanhola, iniciou-se a expulsão dos missionários bretões 

que, segundo denúncias de particulares, insuflavam os indígenas contra os colonos 

portugueses nos aldeamentos. Contudo, após um período de transição marcado 

pelo Alvará de 1680 que reconhecia o direito dos indígenas aldeados à terra, 

passando pelo início da ação regulatória da Junta das Missões, de 1681, 

especialmente, no tocante ao cativeiro indígena, e pelo Regimento das Missões de 

1686, referente a administração temporal e religiosa dos indígenas, foi somente em 

1709 que os capuchinhos italianos, apoiados pela Casa da Torre, assumiram a 

administração das missões no São Francisco. Os também denominados 

capuchinhos barbadinhos permaneceram na Missão de São Pedro até o século 19, 
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na medida em que foram confinando junto aos Aramuru outros grupos 

constantemente transferidos entre aldeamentos, como os Urumã, Karapotó, Romari 

e os Xokó. 

Localmente, podemos constatar os alcances dessa normatização do processo 

missionário na construção, em 1716, do Convento da Missão de São Pedro que, sob 

a responsabilidade do frei italiano, Isidoro Vignale, passou a servir de residência aos 

párocos, de edificação administrativa da Missão e de base contra as constantes 

ameaças de invasões, feitas por indígenas e negros revoltosos, como por colonos 

contrários às atividades missionárias, tais como bandeirantes ou mesmo fazendeiros 

em busca de cativos. 

Por outro lado, o crescente descontentamento dos fazendeiros, sobretudo dos 

descendentes de Pedro Gomes, antigo instituidor do Morgado de Porto da Folha, 

ficou claro no pedido de transferência dos Aramuru para o aldeamento de Pacatuba, 

circunstância que pode explicar, somada às frequentes secas e epidemias da época, 

a significativa diminuição da população indígena da Missão que, em 1724, era 

estimada em 320 pessoas, reduzida para 250 em 1758 (DANTAS, 1980a, p. 14). 

Outra questão levada à administração do Morgado foi a cassação dos autos de 

medição das terras da Missão a fim de invalidar a doação aos Aramuru. Este 

objetivo foi efetivado sob outros termos, em 1745, quando no tombamento judicial 

das terras do morgado de Porto da Folha foram incluídas as terras da Caiçara. 

Conhecida como “terra dos índios”, esta a parte continental da Missão já vinha 

sendo ocupada por currais distribuídos em parcelas de terra arrendadas pela igreja, 

sugerindo a valorização dessas terras para a pecuária, mas, sobretudo, para a 

diversidade dos usos desenvolvidos pelos indígenas. 

 

Caiçara é um nome indígena, foram nossos parentes mais antigos 
que botaram. Caiçara significa uma cerca onde eram enfiados uns 
paus e trançados uns ramos de cipó. Era para cercar o arrozinho ou 
o que eles plantavam. Então, caiçara era o nome da cerca e a terra 
doada ocupou esse nome (Depoimento de Raimundo Bezerra Lima – 
pajé Babá, 81 anos – para o autor, em 2003). 

 

Nesse período, o plano missionário dos jesuítas sofreu dura suspensão face à 

política pombalina instituída por meio do Alvará de 17 de abril de 1755, pelo então 

Secretário de Estado dos Negócios Interiores, Sebastião José de Carvalho e Melo, o 
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Marques de Pombal. Dentre as suas medidas estratégicas, foi criado o Diretório dos 

Índios como órgão da administração pública para representar diretamente a Coroa 

nos aldeamentos, centralizando o poder local no diretor da aldeia, em geral, 

proprietários de terras do entorno. Segundo Almeida (1997), antes de se tornar 

válido para toda a Colônia, em 1758, o Diretório dos Índios foi pensado inicialmente 

para a realidade amazônica do Estado do Grão-Pará e Maranhão, num contexto 

geopolítico em que o Tratado de Madri, de 1750, definira as possessões e limites 

das colônias da Espanha e de Portugal na América do Sul. 

Pelo Alvará de 17 de abril de 1755, promoveu-se a emancipação indígena da 

tutela dos missionários e a educação escolar como vias da assimilação. Como 

estratégia de mistura eram estimulados os matrimônios mistos, proibindo-se a 

construção de casas coletivas e o uso de línguas indígenas nos aldeamentos. Os 

índios eram considerados tão capazes quanto os brancos na disponibilização das 

suas forças produtivas à empresa colonial, cujo tráfico de escravos africanos se 

tornara uma das atividades mais rentáveis. No plano da geopolítica pombalina, como 

qualifica Moraes (2002), foi revogado o sistema de capitanias hereditárias e foram 

reforçadas as fronteiras da colônia, por sinal, articuladas a um projeto urbanizador 

de ocupação e liberação sistemática dos espaços.   

De forma complementar, em outro Alvará de junho daquele mesmo ano, ficou 

decretada a autonomia dos índios reduzidos nas aldeias jesuítas. Não tardou muito 

para que, através do Alvará de 1759, a Companhia de Jesus tivesse seus bens e 

domínios territoriais (colégios, conventos, fazendas de gado e engenhos de açúcar) 

confiscados pela Coroa e, finalmente, os jesuítas serem expulsos de Portugal e suas 

colônias22. Aldeamentos foram transformados em paróquias civis ou freguesias, num 

processo de laicização em que vilas passaram a ser administradas por particulares 

interessados nas terras doadas aos indígenas, de maneira que na legislação não se 

encontrava qualquer correspondência à noção de terra indígena ou a seus direitos 

territoriais, como nos advertiu Linhares (1998).  

Em Sergipe, os aldeamentos dominados por outras ordens religiosas também 

eram ameaçados pela expansão das fazendas de gado e de engenhos, embora o 

controle temporal e espiritual permanecesse debilmente sob a responsabilidade dos 

religiosos, tal como os carmelitas de Nossa Senhora do Carmo de Japaratuba, e os 

                                                           
22

 Somente em 1814 a Restauração da Companhia de Jesus foi promulgada pela bula papa de Pio 
VII. 
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capuchinhos das missões de São Pedro de Pedro da Folha e de São Félix de 

Pacatuba (Figura 4). 

Resistentes ao avanço da expropriação das poucas terras que lhes restavam 

como única fonte de subsistência, grupos indígenas de diferentes localidades de 

Sergipe se juntaram a negros aquilombados para ocupar a cidade-forte de São 

Cristóvão, já ameaçada em outras ocasiões pelos holandeses e colonos insurgentes 

contra cobranças de impostos da Coroa. As ofensivas dos nativos se deram em dois 

momentos, em 1751 e 1763, quando mais de três mil indígenas receberam violenta 

oposição das forças militares da capital da província, resultando no refúgio dos 

sobreviventes pelos sertões interioranos (DANTAS, 1976). 

 

Figura 4 – Igreja de São Félix de Pacatuba, município de Pacatuba/SE 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

4.3.1 De Missão à Freguesia, dos Aramuru aos Xokó: os (des)caminhos da 

territorialidade no aldeamento de São Pedro 

 

A política pombalina de administração tutelar foi enfraquecida ao longo do 

reinado de D. Maria, sendo revogada pela Carta Régia de 1798, situação que, para 

Figueiredo (1981), evidenciava “o retrocesso do capitalismo perante o indígena”. 

Estabeleceu-se que aos índios não era permitido abrir negócio próprio ou ter 

ocupação fixa, devendo disponibilizar sua força de trabalho às obras públicas ou 
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serviços particulares, no caso dos homens, como agricultores, pedreiros, serradores, 

ferreiros, sapateiros e carpinteiros. Já entre as mulheres, junto às atividades 

agrícolas e domésticas, eram permitidos os trabalhos artesanais, como a produção 

cerâmica, tecidos de algodão e trançados de palha. 

Na Missão de São Pedro de Porto da Folha as primeiras décadas do século 

19 foram marcadas pela extrema dificuldade econômica da sua população. Essa 

situação atingiu principalmente os indígenas que, sem melhores opções de 

rendimentos e orientados pelos religiosos tiveram de arrendar aos fazendeiros parte 

significativa das terras que ainda usufruíam sob a tutela dos capuchinhos, a 

exemplo, do arrendamento da Caiçara aos descendentes de Antônio Gomes Ferrão 

e a José Joaquim Risa. As poucas parcelas que lhes restaram eram utilizadas para 

cultivos de subsistência, em especial da mandioca, embora seus roçados fossem 

constantemente ameaçados pelas invasões do gado com fins de engorda, sendo 

este um dos motivos mais frequente dos conflitos entre os indígenas e os 

fazendeiros.  

Os indígenas ali aldeados, sobretudo, os Aramuru, passaram pela perda 

progressiva da sua principal fonte de sobrevivência e trabalho: a terra.  Nestas 

condições, os indígenas foram subordinados à prestação de serviços esporádicos e 

ao arrendamento pelo uso de suas terras como pastagens, vale lembrar, recebendo 

ínfimos recursos confiscados pelos religiosos. Porém, a situação de abandono e 

exploração se agravou com a saída dos capuchinhos da Missão que passou a ser 

administrada por clero secular. 

No decorrer do século 19, a população indígena de São Pedro oscilou entre 

300 e 108 indivíduos (MOTT, 1986, p. 92), variação esta que acompanhou o 

dinamismo dos fluxos populacionais entre diferentes aldeamentos e povoações da 

região, por sinal, seguidos não só pelos indígenas, mas também por brancos, negros 

e mestiços que fugiam das secas ou da progressiva concentração de terra. Em 

minucioso estudo sobre os direitos de propriedade dos Xokó, Dantas e Dallari (1980) 

apresentaram situações explicativas desse dinamismo a partir das transcrições e 

comentários de vasta documentação histórica. Tal como, o Ofício do Vigário Diretor 

da aldeia enviado ao Governo da Província de Sergipe, em 1823, que reporta a 

chegada em São Pedro de todos os índios da Missão de Águas Belas (PE)23. Já 

                                                           
23

 A respeito da permanência ou novo deslocamento desses índios nada foi comentado pelos autores. 
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sobre o “Sumário dos Depoimentos” que, em 1818, compôs a denuncia dos 

indígenas contra o padre diretor Antônio Simões, os autores comentaram que dentre 

as quatro testemunhas do caso, o único que restringiu a propriedade dos índios à 

Ilha foi Antônio Marinho de Castro. Este fazendeiro de Propriá, estabeleceu currais 

na Caiçara com nove escravos e seu rebanho de gado, desde o final do século 18, 

aproveitando no arrendamento as áreas das lagoas onde já se praticava de forma 

incipiente a rizicultura. Além disso, Dantas (1980a, p. 156) ressaltou os dados de 

1825 que calculava em 70% a presença de não índios (brancos – 6%; pardo – 56%; 

pretos – 10%) no total dos 429 indivíduos da “Freguesia-missão”, tornando evidente 

a complexidade social, a diversidade étnica e a elevada densidade demográfica do 

aldeamento naquele período. 

Acompanhando a elevação da Missão à Freguesia de São Pedro, em 1821, 

as migrações dos indígenas decorreram, principalmente, do avanço das cercas do 

gado sobre suas terras, como também, da necessidade de manter laços de 

parentesco e práticas rituais com parentelas que se encontravam dispersas na 

região, a propósito, laços mantidos até hoje entre os diversos povos indígenas do 

Nordeste. Por sua vez, a Freguesia também recebeu indígenas de diferentes origens 

do médio e baixo São Francisco, tal como foram distinguidas, em 1829, 

considerando o total de 139 índios: da missão – 78; Curral dos Bois – 44; Rudela – 

5; Águas Belas – 5; Pacatuba – 3; Porto Real do Colégio – 2; Traipu – 1; e Pambu –

1(DANTAS, 1980a, p. 151). A compreensão desses fluxos migratórios é 

fundamental, pois, foi na pujança desses movimentos no tempo e no espaço que os 

Xokó foram deslocados para a Freguesia de São Pedro, onde permaneceram 

assentados. Suas famílias passaram a integrar as relações de poder local, na 

medida em que foram incorporando novas territorialidades àquela fração do território 

capitalista, em disputa há mais de três séculos. 

Reconhecidos à época como os Ciocoses, seus caminhos são registrados 

desde o século 17 numa extensão regional que vai do Ceará a Sergipe. De acordo 

com Silva (2003), índios Xokó foram “pacificados” junto com os Xixirós e Humons, 

em 1700, pelo Padre João de Matos e o capitão Plácido de Azevedo Falcão, na 

região da confluência do rio Jaguaribe com o Trussu. Também no centro-sul do 

Ceará, a mesma autora indicou a presença de trinta a quarenta Xokó nos atuais 

municípios de Jardins e Milagres, em 1838 e 1860, respectivamente. Embora sem 
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especificar data, Silva (2003) também encontrou registros sobre os caminhos dos 

Xokó na Aldeia de Água Azeda e na Missão de Pacatuba em Sergipe, nesta última, 

ao final do século 17, segundo Dantas (1980a). Oriundos do rio Piancó, em 

Pernambuco, foram localizados na Serra de Pão de Açúcar (Figura 5), entre 1749 e 

1761, às margens do rio São Francisco, onde nas serras disputavam domínios 

territoriais com os Urumari. Em seguida, os Xokó se dirigiram para a Missão da Ilha 

de São Pedro no final do século 18. 

 

Figura 5 – Serra de Pão de Açúcar, Alagoas 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

 

Além desse aldeamento, Arruti (1996) localizou a presença de índios Xokó 

junto aos Pipipão, Omari e Caracú, na Missão de Jacaré, no final do século 19. À 

época, esta se encontrava registrada sob a influência da família dos Burgos, 

concorrente dos D’Ávila, como pertencente à Capitania de Pernambuco, embora 

estivesse situada na Serra Negra, numa extensão que, atualmente, compreende os 

municípios de Poço Redondo (SE) e Pedro Alexandre (BA). De acordo com Santana 

(2004), o aldeamento de Jacaré, estabelecido em 1802, teve pouca duração, de 

maneira que boa parte das famílias dos Xokó e dos Pipipão foi deslocada pelo 

capuchinho italiano Vital de Frescarolo para São Pedro de Porto da Folha. 

Para espacializar os ritmos e fluxos dos movimentos migratórios dos Xokó 

que, por sinal, remete-nos para a necessidade de estudos mais aprofundados sobre 

seus domínios pré-coloniais no Vale do rio São Francisco, apresentamos o “Mapa 
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dos movimentos populacionais do povo Xokó – séculos 17-20” (Figura 6). Por meio 

desta representação cartográfica percebemos que no período correspondente ao 

primeiro processo de territorialização que envolveu os indígenas no Nordeste, a 

partir do século 16, contingentes populacionais dos Xokó que viviam dispersos em 

diferentes localidades do Ceará, Pernambuco, Alagoas e Sergipe foram sendo 

sistematicamente reunidos e transferidos entre aldeamentos cada vez mais 

próximos da Missão da Ilha de São Pedro. Ao final do século 18, os Xokó superaram 

os Aramuru como grupo indígena com predomínio demográfico na Ilha de São 

Pedro, sem termos conhecimento dos (des)caminhos tomados pelos Aramuru. Sobre 

o segundo período de territorialização, entre as décadas de 1920 e 1970, notam-se 

os movimentos de saída da Caiçara, sobretudo, em consequência dos acirramentos 

da luta pela terra, dos quais trataremos mais adiante.  

Nas primeiras décadas do século 19, a Freguesia se encontrava dirigida por 

civis brancos indicados pelo Governo da recém-instituída Província de Sergipe 

(1821), antes Capitania. Esse controle foi legitimado pelas chamadas “ordenanças 

indígenas”, sistema de cargos e funções criados para reproduzir nos aldeamentos a 

organização administrativa de povoações civis, pretendida desde o Diretório 

Pombalino (DANTAS, 1980a, p. 159). Nesse sistema os indígenas mais próximos 

aos detentores do poder político local recebiam títulos militares, tal como o de 

capitão-mor, sem necessariamente corresponder às lideranças tradicionais. Nas 

aldeias atuavam como interlocutores das medidas disciplinadoras ordenadas pelo 

Governo da Província e diretores das aldeias (juízes de órfãos, religiosos, ouvidores 

etc.) que, na prática, detinham o domínio dos bens e da mão de obra dos indígenas, 

acirrando disputas entre os diretores e as ordenanças, apesar das intenções de 

cooptação das lideranças indígenas. 
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Figura 6 - Mapa dos movimentos populacionais do povo Xokó – séculos 17-20 
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Para contextualizar essas condições do processo de territorialização da TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro, retomemos o supracitado caso comentado por Dantas 

(1980a), a respeito da discórdia registrada num Sumário de Depoimentos de 1818, 

no qual o capitão dos índios José Serafim de Souza e o padre diretor Antônio 

Simões trocaram acusações pertinentes ao uso da terra e às relações de poder no 

aldeamento. Se de um lado o padre diretor acusava José Serafim de incitar os índios 

à insubordinação e desordem, do outro, era o indígena quem o acusava de arrendar 

as terras da Missão em proveito particular, como também, de explorar a mão de obra 

dos indígenas sem remunerá-los. A retirada de José Serafim de Souza do cargo de 

capitão-mor só ocorreu, em 1823, com a nomeação do índio Frutuoso Antônio pelo 

então padre-diretor Gaspar Faria Bulcão (DANTAS, 1980a). Nessas circunstâncias, 

o padre também entregou seu cargo ao Capitão Antônio Marinho de Castro, Oficial 

de Ordenanças de Vila de Propriá que já usufruía de terras arrendadas na Caiçara, 

como já mencionamos. 

Em 1829, a povoação da Ilha de São Pedro tornou-se sede do Distrito de São 

Pedro de Porto da Folha, recém-desmembrado da freguesia de São Antônio do 

Urubu de Baixo, atual município de Propriá, tornando o convento da Missão no 

centro administrativo do município. Em 1835, a sede foi transferida para a localidade 

do Curral do Buraco, conhecida como Nossa Senhora de Porto da Folha. Com a 

perda da condição de Freguesia, observou-se um expressivo movimento migratório 

da população para outras povoações da província, muito em razão dos permanentes 

conflitos entre os religiosos e fazendeiros sequiosos por terras e mão de obra, 

somado à atração de outros núcleos urbanos em desenvolvimento na região, como 

a Vila Nova de Porto da Folha, antigo Curral do Buraco (DANTAS, 1980a). O 

logradouro da Ilha de São Pedro e Caiçara retornou à condição de simples 

aldeamento, sobretudo, habitado pelos indígenas que permaneceram no lugar sob a 

tutela do Juiz Municipal e Juiz de Órfão do Distrito. Os índios seguiam 

subalternizados ao sistema de arrendamento das terras da Caiçara que, por 

conseguinte, condicionava a reprodução das formas compulsórias de trabalho, em 

especial, nas atividades da rizicultura e em obras públicas, como na abertura de 

estradas e drenagens de rios em todo o município. 

Com o intuito de neutralizar os crescentes conflitos entre indígenas e 

fazendeiros, particularmente, entre estes últimos, a Assembleia Provincial deu início 
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aos encaminhamentos da medição das áreas dos aldeamentos existentes em 

Sergipe por meio da Lei de 06/12/1840. Em março de 1844, por intermédio da Lei 

Provincial n° 127, foi criada em Sergipe uma Diretoria formada por um diretor geral e 

um diretor em cada aldeia para tratar dos assuntos referentes aos indígenas. Até 

mesmo, anteriormente à instauração em âmbito nacional da Diretoria Geral dos 

Índios, em 1845. Porém, as medidas tomadas pela Assembleia Provincial não 

obtiveram êxito em seus objetivos, resultando na precoce extinção da Diretoria dos 

Índios de Sergipe e na incompleta medição das áreas dos aldeamentos. A Diretoria 

Geral dos Índios de Sergipe só foi instalada em 1847 e, ainda que brevemente 

extinta, em 1853, os diretores mantiveram seus poderes políticos e econômicos nas 

aldeias existentes. 

Sobre a Diretoria Geral dos Índios criada pelo Governo Imperial através do 

Decreto n° 246, de 24 de julho de 1845, Almeida (1997) comentou que esta 

importante resolução expressou o amadurecimento de leis anteriores, em especial, 

da Carta Régia que revogou o Diretório Pombalino, em 1798. No tocante a 

organização espacial das aldeias, essa política integrou as ações do Estado que 

mantinham como objetivo a assimilação dos indígenas, fundamentando-se na 

normatização dos processos de apropriação e dominação dos seus territórios. 

Também designada como Regulamento das Missões, a Diretoria Geral dos Índios 

acabou atestando, segundo Dantas (1980a), a ambiguidade da política do Estado 

Imperial diante do projeto missionário da Igreja Católica que, ora, sofria restrições 

em suas ações de evangelização, ora, recebia solicitações de envio de clérigos para 

os aldeamentos. 

Foi no movimento real dessas ambiguidades, historicamente constituídas e 

espacialmente objetivadas, que um sujeito histórico passou a atuar como um dos 

protagonistas dos processos de dominação reproduzidos no aldeamento de São 

Pedro, o Frei Doroteu de Loreto. A presença na Ilha desse missionário, de 1849 até 

o ano da sua morte em 1878, correspondeu, em nível local, à resolução do Governo 

Imperial de confiar novamente aos capuchinhos italianos a tutela dos indígenas que 

ainda permaneciam nos aldeamentos do Brasil Imperial. Tanto estimado, quanto 

difamado na memória social dos Xokó, tornou-se figura constante nas narrativas 

sobre o período em questão. Ora é lembrado como “milagreiro”, ora como 

demasiadamente severo no disciplinamento religioso e laboral dos índios, 
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especialmente, por lhes serem atribuídas proibições de rituais tradicionais que, por 

conseguinte, teriam levado os Xokó a praticá-los em diferentes locais na Caiçara, 

em ciclos regulares.  

 

O conflito começou com o Frei Doroteu. O convento estava ruim, aí 
ele disse: “eu arrendo ao senhor (João Porfírio) por 10 anos pro 
senhor endireitar o convento”. Ele falou com seu Zeca (prefeito de 
Porto da Folha) para arrendar a Caiçara e Belém. Quando completou 
10 anos, o frei foi atrás da importância para a igreja, aí João Porfírio 
disse que não tinha nada não. Então, Frei Doroteu que já andava 
doente ficou chocado e foi viver em Piaçabuçu, onde morreu. Falam 
que onde ele foi enterrado nasceu capim-santo (Depoimento de José 
Cândido – Zé do Chalé, 1901-2005 – para autor, em 2003). 

 

Sobretudo nas frequentes situações de discórdia, seja contra os indígenas ou 

os “portugueses” da povoação, o frei era protegido pelo Cel. João Fernandes da 

Silva Tavares, proprietário da fazenda Araticum que dividia seus limites com a 

Caiçara. Por consequência, o religioso acabava por administrar o arrendamento das 

chamadas “terras dos índios” a favor desse pecuarista que, desde 1850, assumira a 

direção secular da aldeia. Assim, no que se refere à atuação do Frei Doroteu na 

distribuição e uso das terras, Dantas (1980a), apresenta-nos uma contradição 

relevante para compreendermos esse contexto do processo de territorialização em 

questão. Vejamos como a autora analisa um comunicado de 20/01/1857 no qual o 

clérigo justificava ao Presidente da Província a sua admissão ao cargo de diretor da 

aldeia em função da morte do coronel: 

 

De um lado, sua presença (a do Frei Doroteu) na missão não 
garantiu aos índios a posse efetiva de suas terras, pois quando em 
1859 Dom Pedro II visita a aldeia, os nativos se queixam que os 
“portugueses” lhes aproveitam as terras, justificando-se o Frei 
Doroteu que então exercia também as funções de Diretor, que como 
os índios são indolentes e não plantam, dá a terra aos pobres, às 
vezes sem exigir renda alguma. Por outro lado, a presença do 
missionário na aldeia era um contraponto às informações das 
autoridades de que não havia mais índios na região, e que portanto 

as terras eram devolutas (DANTAS, 1980a, p. 164). 
 

O período que se sucede a abolição da lei das sesmarias e a emancipação 

política do Brasil, em 1822, foi marcado pela exacerbação de disputas fundiárias 

locais, tanto entre os fazendeiros pecuaristas, como entre os senhores de engenho 
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do litoral. Para os detentores de terra em forma de posse e suas autoridades 

representativas (magistrados, políticos e militares), tornou-se gradativamente 

necessário o acesso legal às terras consideradas como “abandonadas”, pois, para 

eles seria desperdício garantir direitos territoriais a populações julgadas indolentes, 

apesar de plenamente incorporadas aos civilizados. Sendo assim, artifícios políticos 

passaram a ser usados para extinguir os aldeamentos próximos às fazendas, 

resultando no deslocamento massivo dos índios de uma aldeia para outra, ou no 

estratégico alistamento de lideranças na Marinha, reduzindo drasticamente o 

número desses agrupamentos indígenas. 

A amplitude dessas disputas fundiárias locais ficou explicita quando o 

Governo Imperial publicou a Lei n° 601, de 18/09/1850, também denominada Lei de 

Terras. De acordo com Figueiredo (1981), esta Lei reproduzia dispositivos da 

legislação norte-americana de 1785 sobre a propriedade de terras. Segundo Paulino 

(2012), essa lei definiria a questão agrária no Brasil, pois, foi a partir dela que na 

regulamentação das propriedades rurais o poder econômico ficou estabelecido como 

principal meio do acesso à terra, diferentemente do regime de posse que, até então, 

fundamentava-se antes no prestígio social. E sendo bastante útil para nossas 

aproximações interpretativas sobre o processo de territorialização na TI Caiçara/Ilha 

de São Pedro, continuou o autor: 

 

Ao preconizar a transformação da terra em mercadoria, sendo 
artificialmente elevados seus preços, busca-se não apenas ordenar a 
apropriação fundiária a partir de uma orientação concentracionista, 
mas sobretudo persegue-se a subjugação da força de trabalho em 
favor de uma classe numericamente inexpressiva, mas politicamente 
hegemônica (PAULINO, 2012, p. 78). 

 

Entre outras disposições, a Lei de Terras determinava que as terras 

devolutas, ou “não ocupadas”, deveriam ser reconhecidas como terras públicas de 

propriedade do Estado, em última instância, passíveis de serem vendidas à 

particulares em leilão. As terras privadas deveriam ser adquiridas ou repassadas 

entre os proprietários particulares como objetos de compra e venda, isto é, como 

mercadoria, disponível para gerar a renda capitalista da terra, num contexto de 

iminente abolição da escravatura e de implantação do trabalho livre, como observou 

Germani (1993, p. 42).  
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Contextualizando a Lei de Terras numa conjuntura de transição das relações 

de trabalho para o capitalismo, Arruti (2001), também amplia nossas perspectivas ao 

destacar a importância de se perceber a simultaneidade entre a política de 

discriminação das terras públicas junto às políticas de remodelação do controle da 

mão de obra rural pobre, no tocante à imigração estrangeira, à libertação dos 

escravos24 e à criação de colônias agrícolas. A despeito dos favorecimentos aos 

grupos dominantes expressos na Lei de Terras, as irregularidades na apropriação 

privada das terras consideradas públicas continuaram sendo práticas correntes, 

sobretudo, nos municípios mais afastados do poder central ou onde a estrutura 

fundiária ainda era distinguida pelo predomínio das terras de posse e pelo uso 

comunal, nas quais eram desenvolvidas atividades de subsistência, tal como em 

Porto da Folha (ARRUTI, 2006).  

Caracterizada por Moreira (2011b, p. 82) como parte e peça-chave do pacto 

federativo do período imperial, a referida Lei também tinha como objetivo 

estabelecer a unidade territorial do emergente Estado nacional federativo. Para 

tanto, as terras devolutas foram incorporadas à administração provincial e, 

posteriormente, repassadas via hasta pública para as oligarquias rural-municipais. 

As intenções eram de disponibilizar terras ao mercado capitalista, dificultando o seu 

acesso aos trabalhadores ou pequenos detentores de posses, ao passo que 

reafirmava a grande propriedade como a base fundiária da estrutura agrária 

brasileira.  

A regulamentação da Lei de Terras pelo Decreto n° 1.318, de 1854, deu início 

aos encaminhamentos de identificação e demarcação das terras devolutas pela 

Repartição Geral das Terras Públicas. Apesar das limitações dos alcances objetivos 

da Lei, legitimou-se a apropriação privada das terras que outrora foram doadas pela 

Coroa aos indígenas, derivando na extinção dos aldeamentos e na incorporação 

administrativa das suas áreas às comarcas e municípios. Já as poucas terras 

destinadas ao usufruto dos indígenas passaram a ser concedidas pelo Governo 

Imperial, através de ato especial.  

 

 

 

                                                           
24

 Segundo o Censo Populacional de 1855, em Sergipe viviam 32.448 pessoas escravizadas, sendo 
que 769 no município de Porto da Folha (DANTAS, 1980b, p. 114).  
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Depois da Lei de Terras de 1850, portanto, somente os “índios 
selvagens” poderiam ter acesso à terra ou ter direito ao terreno 
devoluto que ocupavam. Com isso, o governo do Império estabelecia 
em lei a diferença “índio bravo/índio manso”: se o primeiro era 
“selvagem”, o era porque defendia sua terra; nesse caso, então, o 
governo reconhecia sua posse. Como o “índio manso” não brigava 
mais, então podia ser expropriado da sua terra. (AZANHA e 
VALADÃO, 1991, p. 37-38) 

 

Ao explicar as origens da noção de terras indígenas como terras públicas de 

propriedade da União, Linhares (1998), ressaltou que, a partir da Lei de Terras, os 

governos passaram a assumir a responsabilidade de demarcar e reservar dentre as 

terras devolutas as áreas necessárias à colonização dos indígenas. Porém, 

fundamentando-se nos pressupostos assimilacionistas da Lei, muitas autoridades 

provinciais fizeram uso da oportuna negação da existência de indígenas nas 

povoações remanescentes de aldeamentos, reproduzindo junto com as 

perseguições dos indígenas resistentes, o discurso da plena “mistura” étnica e 

integração socioeconômica dos índios à civilização. 

Correspondendo a essa política de confisco, como nos sugere Carvalho 

(1994), em Sergipe, o presidente da província, José Antônio de Oliveira e Silva, teve 

o seu pedido de extinção da Diretoria Geral dos Índios em Sergipe referendado pelo 

Decreto Imperial n° 1.139, de 06/04/1853. Também negligenciando o Regulamento 

das Missões no que tange à destinação das terras das aldeias extintas, o governo 

provincial se absteve da responsabilidade de garantir esse direito aos indígenas. 

Assim, paulatinamente, os aldeamentos foram sendo transformados em centros 

urbanos como as atuais sedes municipais de Tomar do Geru, Japaratuba e 

Pacatuba; em vilarejos, como na Ilha de São Pedro e Caiçara; em fazendas, como 

no caso da aldeia de Água Azeda; ou simplesmente extintos, como o aldeamento de 

Jacaré (SANTANA, 2004). Os etnônimos indígenas deixaram de ser registrados nos 

documentos oficiais, de maneira que os agrupamentos indígenas foram sendo 

classificados como inexistentes ou associados a uma nova condição étnica e social, 

a de caboclos. 

Na Ilha de São Pedro foram se estabelecendo as condições para o processo 

de aforamento das terras da antiga missão tendo como base territorial o 

estabelecimento de áreas de pastagem e currais, há muito arrendadas, em que pese 

a presença de Frei Doroteu de Loreto até 1878, ora reconhecido como missionário, 

ora como diretor, até mesmo após a extinção da Diretoria dos Índios.  
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Nesse ínterim, em 1859, ocorreu a viagem de Dom Pedro II e da imperatriz 

Tereza Cristina pelo rio São Francisco que, ao retornarem da cachoeira de Paulo 

Afonso, aportaram na Ilha de São Pedro, pernoitando sua comitiva numa habitação 

que se tornaria uma das marcas mnemo-territoriais dos Xokó, a “Casa do Império” 

(Figura 7). Os índios aproveitaram a ocasião para denunciar os abusos nas relações 

de trabalho e a violência da expropriação de suas terras praticadas pelos 

fazendeiros, ressaltando a ingerência do Frei Doroteu que, muitas vezes, contrariava 

os interesses dos indígenas ao arrendar suas terras, além de não cumprir 

devidamente o repasse das rendas auferidas nessas transações com os 

fazendeiros. De acordo com a tradição oral, após essas queixas e reivindicações, o 

Imperador teria confirmado a doação de uma légua em quadra aos Xokó, 

autorizando a ida de um grupo à Bahia para buscar os devidos documentos. 

Contudo, ao retornarem, os índios foram surpreendidos por fazendeiros que teriam 

embebedado os viajantes antes de lhes roubar o documento. 

 

Dom Pedro II foi quem demarcou. Ele disse que a gente tem o direito 
a esse tanto de terra. Ele passou um tempo lá dentro da Ilha, lá no 
“Império”. Ali ele ficou hospedado, aí umas horas ele viu os caboclos 
cantar, os nossos parentes, aí ele perguntou a outra pessoa se ali 
tinha índio; aí outro cidadão disse que sim. Aí ele mandou chamar: 
“vocês, cantem e dancem”; aí os índios cantaram, ele ficou 
emocionado, ficou encantado, e disse: “de hoje em diante, vocês têm 
uma légua em quadra de terra, vão pegar os documentos lá na 
Bahia” (Depoimento de Lucimário Apolônio Lima – cacique Bá, 35 
anos – para autor, em 2013). 
 

Desconhecemos a localização dessa documentação histórica que registra a 

doação do Imperador, no entanto, lembramos que outras fontes históricas ratificam a 

doação das terras da Missão de São Pedro de Porto da Folha aos Aramuru, desde 

1672. Assim, mais do que prospectar qualquer comprovação oficial, interessa-nos 

aqui apreender essas narrativas como formas e estratégias de objetivação da 

relação com o passado, pelas quais o território é compreendido como suporte e 

matéria da memória social, tal como nos sugere Arruti (2006). Desde essa 

perspectiva, podemos perceber a relevância que os Xokó atribuem a visita do 

Imperador, por sinal, registrada no “Diário da Viagem de Dom Pedro II ao Norte do 

Brasil”, e ao início das “viagens reivindicatórias” enquanto marcos históricos que no 

decorrer da luta pela/na terra iriam corroborar o seu reconhecimento como povo 

indígena e, por conseguinte, os seus direitos territoriais. 
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Figura 7 – Casa construída sobre o alicerce da Casa do Império 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

4.4 O PROCESSO DE TERRITORIALIZAÇÃO DA CAIÇARA – SEGUNDO 

MOVIMENTO 

 

A morte de Frei Doroteu, em 1878, deixou os índios de São Pedro ainda mais 

suscetíveis à expropriação da légua em quadra da Caiçara. A ausência de um 

mediador entre os interesses públicos e privados favoreceu ao estabelecimento de 

formas de trabalho compulsório, particularmente, a “meia”, submetendo os Xokó, 

considerados como “agregados”, a constante ameaçada de expulsão da área. Não 

tardou muito para, em 1879, a Câmara Municipal de Porto da Folha solicitar ao 

Governo Imperial o início do processo de outorga da área. Somente após oito anos, 

marcados por indefinições do Governo Central e pelo acirramento dos conflitos 

locais entre fazendeiros, o Ministério da Fazenda declarou as terras da antiga 

missão de São Pedro como pertencentes à Câmara Municipal de Porto da Folha, em 

12/12/1887.  

De maneira objetiva, sem qualquer participação dos indígenas, em março de 

1888, as terras da Caiçara (por hora, fazendo-se exceção à Ilha de São Pedro) 

foram dividias em oito lotes. Durante uma década, essas parcelas de terra ficaram 

disponibilizados a seis proprietários rurais mediante o pagamento de foro anual, 

sendo-lhes proibidas a venda, troca ou qualquer modo de alienação, sem a anuência 

do Conselho Municipal. Assim, embora sem precisar as extensões e distribuição de 

cada terreno aforado, Figueiredo (1981) apontou que foram beneficiados o Coronel 
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Clementino Fernandes da Silva Tavares, o Coronel Antônio Alves da Gouveia Lima, 

o Capitão Belarmino Fernandes da Silva Tavares, o Capitão José Antônio de Souza, 

o Pantaleão José da Silva Oliveira e o fazendeiro Francisco Alves de Lima e Silva. 

Novas viagens reivindicatórias foram empreendidas pelos Xokó logo após a 

lavratura desses contratos de aforamento. Ainda em 1888, as lideranças Manuel 

Esteves dos Anjos, Lourenço Marinho, Jesuíno Serafim de Souza e Manuel Pacífico 

de Barros, partiram da Caiçara com destino ao Rio de Janeiro a fim de reclamar as 

terras que lhes eram de direito. Nesta ocasião foram recebidos pelo então Ministro 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Antônio Prado, que não encaminhou 

qualquer providencia a favor dos Xokó no tocante à questão fundiária, salvo a 

sugestão da sua proteção pelo Governo de Sergipe. Em 1890, outra jornada à 

capital da República, recém-proclamada, foi realizada pelos índios Antônio Venâncio 

Ribeiro, Francisco Mathias de Souza e Inocêncio Sabino Pires. A propósito, esta 

última liderança é constantemente enaltecida na memória social dos Xokó por ter-

lhes defendido a todo custo, mesmo após a sua expulsão da Ilha de São Pedro no 

início do século 20, por continuamente questionar as autoridades locais.  

Passados os dez primeiros anos do aforamento mais fracionado das terras da 

Caiçara, em 1897, João Fernandes de Britto, também conhecido por Coronel João 

Porfírio, à época, Intendente de Porto da Folha, tornou-se foreiro de cinco dos oito 

lotes disponíveis, integrando aos seus domínios a Ilha de São Pedro (fora da 

primeira repartição), a Lagoa da Caiçara, Lagoa do Pão de Açúcar e Brandão, Lagoa 

Grande e um terreno encravado em tal conjunto (DANTAS, 1980a), sem dispormos 

de maiores informações sobre os outros dois lotes.  

Em relação às propriedades do entorno, Arruti (2006), indicou que à jusante 

da Missão permanecia a Fazenda Araticum (Figura 8) sob o domínio do Tenente 

Lino Tavares, com quem o Cel. João Porfírio disputava terras, e à montante as 

terras de Constantino Tavares, ambas com aproximadamente sete léguas no sentido 

sudeste. Entre estas propriedades, encontrava-se a chamada Várzea do Mocambo 

(Figura 9), na qual os “mocambeiros” vivam sob às ordens do Capitão José Antônio 

Seixas, mantendo importantes relações econômicas, socioespaciais e de parentesco 

com a população da Caiçara. 
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Figura 8 – Antiga sede da fazenda Araticum, atualmente, inserida na 
área do Projeto de Assentamento Vitória do São Francisco 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 
 

Figura 9 – Núcleo populacional do Território Quilombola do Mocambo 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

No início do século 20, o patriarcado da família Britto se encontrava em franca 

ascensão política, econômica e fundiária desde Propriá. Esta cidade se tornou o 

segundo centro industrial e comercial de Sergipe, importante polo regional das 

atividades associadas à rizicultura, ao cultivo de algodão e à indústria têxtil em 

consolidação nas margens do baixo São Francisco. Por outro lado, os “agregados” 

que persistiam na localidade da Caiçara vivenciavam a crescente precariedade das 

suas condições de existência. Assim, de acordo com a memória social dos Xokó, 

cerca de 40 famílias reconhecidas como “caboclos” ou “caiçareiros” se distribuíram 

em três arruados, o da Caiçara, do Alto e do Belém, atualizando territorialidades 

historicamente reproduzidas, sobretudo por meio do trabalho e de ressignificações 

simbólicas, apesar do progressivo despojo territorial.  
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4.4.1 Sistematização da política indigenista e resistência dos Xokó 

  

Em 1910, iniciou-se o processo de sistematização do aparato normativo 

referente à política de integração dos povos indígenas à sociedade nacional, 

abalizada, sobretudo, na territorialização e na incorporação das suas forças 

produtivas nas relações de trabalho capitalistas. Como avaliam Azanha e Valadão 

(1991), dos debates ideológicos acerca das disputas por terra entre índios e 

imigrantes estrangeiros no sul do país foi criado o SPILTN, que, a partir de 1918, 

passou a ser designado por Serviço de Proteção aos Índios (SPI).  

Através do Decreto n° 8072/1910, o órgão ligado ao Ministério da Agricultura, 

Indústria e Comércio assumia como uma das suas atribuições o agenciamento da 

doutrina positivista de “proteção fraternal do silvícola” conduzida pelo influente 

engenheiro-militar Cândido Mariano da Silva Rondon, primeiro dirigente do órgão 

oficial. Em 1911, o Decreto n° 9.214 definiu a legislação indigenista mais liberal 

criada até então, porquanto garantia ao menos no âmbito legal a posse coletiva das 

terras ocupadas pelos índios, na medida em que instituía os parâmetros para a sua 

medição, demarcação e concessão, ao mesmo tempo em que vetava os 

arrendamentos e alienações desses “territórios federais”. Tornando-se claras as 

seguintes referências normativas do decreto supracitado: 

 

Art. 10. “Si os indios que estiverem actualmente aldeiados, quizerem 
fixar-se nas terras que occupam, o Governo providenciará de modo a 
lhes ser mantida a effectividade da posse adquirida”.  
[...] 
Art. 15. Cada um dos antigos aldeiamentos, reconstituidos de 
accôrdo com as prescripções do presente regulamento, passará a 
denominar-se «Povoação Indigena», onde serão estabelecidas 
escolas para o ensino primario, aulas de musica, officinas, machinas 
e utensilios agricolas, destinados a beneficiar os productos das 
culturas, e campos apropriados á aprendizagem agrícola (BRASIL, 
1911). 

 

Os ainda incipientes desdobramentos locais desse novo arranjo jurídico-

administrativo da política indigenista oficial, somados a morte do Cel. João Porfírio, 

em 1916, ensejaram um novo ciclo de viagens ao Rio de Janeiro e Bahia 

promovidas por lideranças xokós, a fim de reivindicar diretamente junto ao Governo 

Central a posse das terras em aforamento. Foi nesse sentido que, em 1917, 

retornaram à capital Federal Francisco Mathias de Souza, Manuel Francisco da Silva 
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e Inocêncio Pires que, apesar de estar abrigado pelos Kariri na antiga missão de 

Porto Real do Colégio/AL, manteve-se à frente na defesa dos direitos territoriais do 

seu povo da Caiçara. Vale mencionar que a questão entre os Xokó e a família Britto 

ganhou notoriedade pública em matérias jornalísticas publicadas na “Gazeta de 

Notícias”, do Rio de Janeiro, e no “Jornal do Povo”, de Aracaju (FIGUEIREDO, 1981, 

p. 92).  

A despeito dos supostos avanços da legislação e da resiliência dos Xokó 

demonstrada nessas viagens reivindicatórias, a questão de terra em litígio continuou 

sendo negligenciada pelo Governo Central, a bem da verdade, reforçada pela 

legitimação de processos de dominação superpostos à realidade dos Xokó, 

reproduzidos pelos coronéis em razão da permissividade das autoridades públicas 

locais. Assim, em relação às terras do antigo aldeamento de São Pedro, podemos 

depreender as limitações práticas dos princípios liberais da legislação em vigor.  

As contradições desses supostos avanços foram reforçadas com a entrada 

em vigor do Código Civil brasileiro, em 1916, pelo qual, entre outros temas, ficou 

regulamentado o regime tutelar dos povos indígenas, tratados como “relativamente 

incapazes para o exercício de determinados atos da vida civil” (Art. 6). Considerando 

o exercício da tutela sobre o estatuto jurídico do índio, refletiu Souza Lima (2006, p. 

106): “Na forma social de um poder tutelar, reencontramos assim um projeto de 

gestão dos segmentos da população que não podem acessar a participação civil, se 

não através do Estado, associado a um projeto de controle do território nacional”25. 

Também a esse respeito, explica-nos Peres:  

 

Conforme as Instruções Internas do SPILTN/1910, nas povoações 
indígenas seriam reunidos os índios das mais distintas tribos, e nos 
centros agrícolas, assentados os trabalhadores nacionais – 
pequenos produtores rurais destituídos de terra. Seriam enviados 
também aos centros agrícolas os índios integrados à sociedade 
nacional. Em ambos os casos o SPILTN visava modificar as formas 
tradicionais de organização e valorização do espaço praticadas por 
estas populações por outras mais racionais e modernas, cujo intento 
era torná-los construtores da nacionalidade. Nas povoações 
indígenas os índios galgariam os degraus da evolução, sob a 
gerência do Estado, quando então integrariam os centros agrícolas 
(PERES, 1999, p. 46). 

 

                                                           
25

“En la forma social de un poder tutelar, reencontramos así un proyecto de gestión de los segmentos 
de la población que no pueden aceder a la participación civil sino a través del Estado, associado a um 
poryecto de control del território nacional”. (tradução nossa) 
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À continuação desse período inicial de inserção dos índios nos parâmetros da 

cidadania brasileira, só conseguimos reunir referências historiográficas sobre os 

Xokó da década de 1930. O que não significa dizer que a luta pela terra tenha sido 

resolvida, ou sequer esmorecida no período. Nessa correlação de acontecimentos, 

destaca-se a ocupação da Caiçara e Ilha de São Pedro, em 1930, liderada por 

Inocêncio Pires e que reuniu aproximadamente 30 Xokó em busca de se 

reestabelecer na Caiçara após anos de refúgio juntos aos Kariri, de Alagoas.  Mais 

uma vez, o fracasso desse objetivo pela repressão policial e omissão dos órgãos 

oficiais agravou a dispersão das famílias “ocupantes”, assim como resultou na 

expulsão de outras famílias que, há muito, permaneciam no local como “agregados”. 

Algumas poucas famílias xokós se distribuíram por localidades como Mocambo, Pão 

de Açúcar, Penedo, Carrapicho (atualmente, Santana do São Francisco), Itabaiana e 

Aracaju. E outra parte significativa solicitou nova proteção aos Kariri, no Posto 

Indígena Padre Alfredo Damaso, em Porto Real do Colégio, estabelecido em 1944. 

Nesse espaço de convergência foram reproduzidos laços rituais, de solidariedade e 

de parentesco que no decorrer do tempo desenvolveram relações de pertencimento 

a um território e de identificação étnica a um grupo reconhecido pelo etnônimo Kariri-

Xocó. Posteriormente, famílias dos Karapotó, Aconã, Tingui, Xukuru, Caxagó e 

Fulni-ô também convergiram para a área do Posto Indígena, em situações 

semelhantes de refúgio e de contínua reivindicação de diretos. 

 

Os Xocó da Ilha de São Pedro são o primeiro exemplo de como a 
presença do órgão na região permite que essa rede de relações 
intergrupais se autonomizasse com relação aos mediadores políticos 
e acadêmicos na produção de novas emergências. Mesmo com parte 
de sua população migrando para junto dos Cariri, os Xocó que 
restaram em Porto da Folha (SE) não deixaram de reivindicar, por 
meio de diversas viagens à capital do Estado e à própria capital 
Federal,  seu direito às terras da antiga Missão Indígena da Ilha de 
São Pedro. De sua parte, seus parentes Kariri-Xocó nunca deixaram 
de apoiá-los nessas reivindicações, fazendo com, depois de 1944, os 
estreitos laços entre as duas populações passasse a servir de via de 
acesso direto ao órgão indigenista (ARRUTI, 1999, p. 240).  

 

Considerados por Peres (1999, p. 54) como “um protótipo da utopia política 

da sociedade tutelar, um microcosmo da sociedade nacional tutelada”, eram nos 

Postos Indígenas que se reproduziam as ações locais do SPI em relação aos 

centros agrícolas e povoações indígenas. Nesse movimento de centralização 
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político-administrativa, buscava-se normatizar o preceito de que a áreas dos postos 

fossem tomadas como reservas de recursos gerenciadas pelo Governo Central, 

passando a ser declarados como nulos os títulos de propriedade que lhes 

incidissem, outrora, concedidos pelas autoridades provinciais a terceiros. 

De acordo com a tradição oral, depois do forte revés da tentativa de retomada 

do território em 1930, apenas 20 famílias dos Xokó permaneceram na Caiçara a 

tolerar o regime dos coronéis, submetendo-se às relações de favores e de 

obediência, a trabalhos de baixo rendimento, e ao regime de “meia” em diversas 

atividades, como na rizicultura, no cultivo de algodão, pesca e até na produção de 

cerâmica. Haja vista que o sustento dessas famílias era garantido com os 

rendimentos da comercialização de utensílios cerâmicos produzidos pelas mulheres, 

deveras valorizados na região. O autoconsumo era mantido por pequenos cultivos 

de subsistência, pela caça e pesca, atividades também controladas pela família 

Britto que, inclusive, impunham limites espaciais às roças familiares e a repartição 

do que os Xokó conseguiam produzir ou extrair da Caatinga, lagoas e rio. 

As constituições de 1934, 1937 e 1946 mantiveram as tendências 

progressistas do SPI no sentido de proteger e controlar as terras públicas 

reservadas à posse dos indígenas que estivessem inseridos na política de 

integração à sociedade nacional. Articuladas, essas medidas superaram a 

Constituição de 1891, instituindo a noção de “direito indígena” à terra, como refletiu 

Linhares (1998, p. 130), que através do Decreto n° 736, de 1936, passou a ser 

representada em termos normativos pela categoria genérica de “terra dos índios”. 

Termo criado no sentido de garantir a posse inalienável aos indígenas, embora 

prevalecesse a implementação de práticas de homogeneização do espaço rural, 

envolvendo numa ampla rede de controle, não só das territorialidades indígenas, 

mas também aquelas reproduzidas de modo comunal por grupos sociais 

classificados, também genericamente, como “trabalhadores nacionais”, a serem 

colonizados em territórios indígenas.  

Ao menos na retórica institucional, como refletiu Souza Lima (1998), no 

Decreto n° 52.339, de 1963, apareceu pela primeira vez a categoria “terras 

indígenas”. De fato, para os Xokó foram nulos os alcances locais dessa 

reformulação dos parâmetros normativos da política indigenista em sua dimensão 

territorial. Haja vista, o Projeto de Lei n° 10, de 25/10/1963, encaminhado pelo 

Prefeito de Porto da Folha, Pedro Xavier de Melo, que autorizava a venda à 
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particulares das terras integradas à Caiçara – Belém, Maria Preta e Malhada do 

Umbuzeiro, até aquele momento aforadas pelo Município. Como demonstração da 

influência política da família Britto, inclusive junto ao Governador João Seixas Dória 

(que também detinha terras na região, por sinal, algumas parcelas que atualmente 

integram o território quilombola do Mocambo), o projeto foi aprovado por 

unanimidade na Câmara dos Vereadores, sendo negociado o valor de Cr$ 1.650,00 

pelas terras compreendidas na Caiçara, favorecendo Elizabeth Guimarães Britto, 

filha do Coronel João Fernandes de Britto e Francisca Seixas de Britto (DANTAS, 

1980; FIGUEIREDO, 1981).  

Com parte dessa renda a Prefeitura de Porto da Folha construiu a ponte de 

madeira que ligava a sede do município ao povoado Lagoa Salgada. Insatisfeitos 

com a situação, em 1964, os Xokó residentes na aldeia dos Kariri-Xocó (Figura 10), 

liderados pelo cacique Cícero de Souza Santiago (Figura 11), neto de Inocêncio 

Pires e então capitão do Posto Indígena Padre Alfredo Damaso (demonstrando a 

proeminência dos Xokó no referido PI), elaboraram um abaixo-assinado destinado 

ao Presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco (primeiro do 

Regime Militar instaurado naquele ano), solicitando a posse coletiva das terras da 

Caiçara e da Ilha de São Pedro. No entanto, com a intervenção direta do 

Governador de Sergipe, prevaleceu o direito da propriedade privada em detrimento 

dos direitos territoriais dos índios, embora desde a Constituição de 1946 se 

condicionasse o uso de qualquer propriedade ao bem estar social. 

 

Figura 10 – Aldeia dos Kariri-Xocó, Porto Real do Colégio/AL 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Figura 11 – Cacique dos Kariri-Xocó, Cícero de Souza Santiago 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

A incapacidade institucional do SPI frente ao conjunto dos conflitos fundiários 

no país estava envolta por um contexto de mudanças na legislação sobre os imóveis 

rurais que teve como marco a Lei n° 4.504, de 30 de novembro de 1964. Elaborado 

pelo regime militar, instalado por meio de golpe de Estado em 31 de março de 1964, 

o chamado Estatuto da Terra destacava dentre os seus objetivos a realização da 

Reforma Agrária e a promoção da Política Agrícola, como também, o de assegurar 

às populações indígenas o direito à posse das terras que ocupavam. Apesar da sua 

importância no campo jurídico, a referida lei manteve a lógica de concentração da 

propriedade privada, resultando na intensificação do êxodo rural e no agravamento 

dos conflitos pela posse da terra (GERMANI, 1993, p. 49).  

Uma nova conjuntura política e econômica se desenvolvia após o golpe 

militar, na qual foi se consolidando a sistematização de procedimentos político-

administrativos de criação de áreas indígenas associada à implementação, 

sobretudo nos espaços rurais, de políticas desenvolvimentistas sequiosas por terras 

e recursos naturais (PERES, 1999). A 14 de julho de 1966, foi promulgada no Brasil 

por meio do Decreto n° 58.824, a Convenção n° 107 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) – sobre a proteção e integração das populações indígenas e 

outras populações tribais e semitribais, de países independentes –, demonstrando a 

relevância que a questão indígena vinha assumindo em escala global por intermédio 

de dispositivos multilaterais. Nesse mesmo ano, como aponta Melatti (1983), foi 

registrado no SPI o relatório do servidor Sebastião da Silva no qual foram expostas 

indicações da posse imemorial dos índios Xokó sobre as terras da Caiçara e da Ilha 
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de São Pedro, fato que relativiza o suposto silêncio dos caiçareiros a respeito das 

suas origens indígenas, assim como podemos averiguar num breve trecho do 

relatório apresentado pela autora:  

 

O 2° ponto visitado foi um lugarejo por nome de Caiçara; lá 
encontramos índios trabalhando em cerâmica. Indiscretamente me 
aproximei das índias mais velhas e perguntei: “a senhora mora aqui 
há muito tempo?”. Ela respondeu: “fui nascida e criada nesta 
propriedade”. “Sabe dizer se aqui foi terra de índios?” Respondeu: 
“foi não, é. A senhora é índia?”. Respondeu: “meu senhor, quem 
pode dizer que é índio nesta terra, para morrer no pau como 
morreram meus avós?” (MELATTI, 1983, p. 23). 

 

Em 1967, a Constituição, em seu Art. 186 garantia “aos silvícolas a posse 

permanente das terras que habitam e reconhecido o seu direito ao usufruto 

exclusivo dos recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes” (BRASIL, 

1997). No que se referia ao domínio das terras indígenas, com a Emenda 

Constitucional n° 1 de 1969, foram definitivamente transferidos esses “bens” dos 

estados federativos para o Patrimônio Público da União, deslocando a centralidade 

da ideia de “posse permanente pelos índios”, para a noção de “terras ocupadas 

pelos silvícolas” (SOUZA LIMA, 1998, p. 199). Também em 1967, o SPI foi extinto, e, 

por intermédio da Lei n° 5371, foi substituído na gestão pública da política 

indigenista pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que se tornou a agência de 

regularização das terras públicas reservadas para assentar populações indígenas.  

Desde o campo de ação da FUNAI, no tocante ao binômio “desenvolvimento 

e segurança nacional”, passaram a ser fomentados, sobretudo na região amazônica, 

projetos produtivos (agropecuária, mineração e extrativismo de madeira), a 

comercialização de artesanato e os contratos de arrendamentos de terras, tal como 

explicam Oliveira e Almeida (2006), numa perspectiva de objetivação da renda 

indígena: 

 

A perspectiva consistia em transformar o exercício da tutela em uma 
gestão de bens (terra, trabalho e outros recursos) referidos como de 
posse e usufruto exclusivo do índio, pretendendo, desse modo, 
converter a assistência prestada ao indígena em uma atividade 
autofinanciável para a burocracia estatal26 (OLIVEIRA e ALMEIDA, 
2006, p. 53). 

                                                           
26

 La perspectiva consistía en transformar el ejercicio de la tutela en uma gestión de bienes (tierra, 
trabajo y otros recursos) referidos como de posesión y usufructo exclusivo del índio, pretendiendo, de 
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Compreendemos que a lógica dessa política de territorialização correspondeu 

a uma das dimensões do processo de modernização agrícola ordenado pelo Estado 

para o espaço rural brasileiro do início da década de 1970. Esse fenômeno, como 

nos sugere Germani (1993), caracterizou-se pela expansão de áreas cultivadas a 

partir de formas extensivas de uso do solo, como nos cultivos temporais, pastos 

plantados e áreas de reflorestamento para atividades extrativistas. No entanto, a 

lógica da expansão da fronteira agrícola subjacente a esse processo de 

modernização não foi acompanhada por mecanismos de redistribuição fundiária, 

aprofundando problemáticas sociais ocasionadas pela especialização da produção e 

pela concentração das produções agroexportadoras.  

 

4.5 OS CAMINHOS DA RETOMADA E A EMERGÊNCIA ÉTNICA  

 
Sem necessariamente precisar qualquer relação casuística entre esses 

fenômenos e processos, localizamos nessa conjuntura do segundo processo de 

territorialização da TI Caiçara Ilha de São Pedro a ação trabalhista movida por 

Raimundo Bezerra Lima (o atual pajé dos Xokó), em agosto de 1971, contra a 

principal proprietária da légua em quadra da Caiçara, Elizabeth Guimarães Britto, 

para quem trabalhava à décadas em regime de “meia”. Ao ser expulso da Caiçara 

por ter vendido uma diária de serviço a outro fazendeiro, Raimundo Bezerra Lima 

(Figura 12), vale destacar, sem contar com a defesa de um advogado, fez uso do 

Estatuto do Trabalhador Rural27 para solicitar o recebimento de indenização por 

rescisão injusta do contrato de trabalhado. No entanto, a corte trabalhista de Porto 

da Folha indeferiu o caso por avaliar que o solicitante não era “trabalhador rural”, 

pois, o mesmo não era casado no civil com sua esposa, Maria dos Santos, mesmo 

sem encontrarmos qualquer referência no Estatuto sobre tal prerrogativa.  

 

                                                                                                                                                                                     
ese modo, convertir la asistencia prestada al indígena en una actividad autofinanciable para la 
burocracia estatal. (tradução nossa) 
27

 De acordo com a Lei nº 4.214/63 (revogada pela Lei nº  5889/73) que, entre seus artigos, garante 
aos trabalhadores rurais direitos individuais e coletivos à indenizações, afiliação sindical, avisos 
prévios e férias, em concordância com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) criada, vinte anos 
antes, para os trabalhadores urbanos. 
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Figura 12 – Raimundo Bezerra Lima, pajé Babá 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 

 

Após perder o caso judicial, Raimundo Bezerra Lima se filiou ao Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Porto da Folha, ficando impedido pelos Britto de trabalhar 

em qualquer atividade laboral na Caiçara, permanecendo nesta com sua esposa e 

seis filhos graças a ajuda dos parentes. O caiçareiro passou anos sem conseguir 

trabalho nas terras do entorno devido a difamação do seu nome propalada pelos 

Britto, o que lhe obrigou a trabalhar como estivador e barqueiro em diferentes 

cidades do baixo São Francisco. No entanto, sem abrir mão de permanecer no seu 

território de pertencimento, Raimundo Bezerra Lima foi ajudado pelo seu compadre 

Manuel da Pedra Vermelha, pequeno proprietário de terra da localidade do Centro 

(atual Ranchinho, localizada no território quilombola do Mocambo), que lhe 

conseguiu serviços esporádicos na abertura de tanques bebedouros para o gado. 

A situação de carestia da família de Raimundo Bezerra Lima e dos demais 

caiçareiros se agravou com a forte seca do início da década de 1970. Se por um 

lado, este fenômeno aprofundou vínculos de dependência dos Xokó junto aos Brittos 

no fornecimento de trabalho e recursos básicos para alimentação (inclusive, de 

farinha azeda e de restos dos milhos reservados para o gado), por outro, exacerbou 

as tendências do acirramento do conflito pela terra.  

Foram nessas circunstâncias de ampliação da representatividade do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais no sertão de Sergipe que, em 1972, o então 
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bispo da diocese de Propriá, Dom José Brandão de Castro28, ampliou a atuação no 

baixo São Francisco da “Igreja dos Pobres” abalizada pela doutrina humanista da 

Teologia da Libertação. Nas suas pregações, Dom José Brandão de Castro (Figura 

13), criticava publicamente o regime autoritário dos grandes proprietários de terra, 

ao mesmo tempo, em que defendia a Reforma Agrária como única possibilidade 

para acabar com os conflitos locais. Para atuar como representante direto da 

diocese nas questões que envolviam camponeses e latifundiários da margem 

sergipana do baixo São Francisco, o bispo indicou o jovem pernambucano, Frei 

Enoque Salvador de Melo, para fazer as primeiras incursões junto aos caiçareiros 

com o intuito de iniciar um levantamento dos principais conflitos da região. 

 

Figura 13 – Participação de Dom José B. de Castro (no centro) durante a 
Assembleia Indígena do Nordeste na Ilha de São Pedro  

 
Fonte: Zé Carajá (1985) 
Cimi/Regional Nordeste 

 

Em âmbito nacional, para regulamentar as normas da Constituição de 1969 

relativas à integração “progressiva” e “harmoniosa” dos indígenas à “comunhão 

nacional” foi criada a Lei n° 6.001, de 1973, conhecida como Estatuto do Índio. Por 

meio de tal lei a categoria jurídica “terra indígena” foi incorporada às práticas 

administrativas da FUNAI (OLIVEIRA, 1998, p. 18), tornando-se a unidade territorial 

de referência para as políticas de proteção e assistência aos indígenas. Nesses 

termos, foram determinados três tipos de terras indígenas: as terras ocupadas ou 

habitadas pelos silvícolas; as estabelecidas como área de reserva; e, por último, as 

terras de domínio das comunidades indígenas. Para Linhares (1998, p. 131), “a 
                                                           

28
 Pertenceu ao grupo “Igreja dos Pobres”, junto à Dom José Vicente Távora e Dom Helder Câmara 

(NASCIMENTO FILHO, 2010, p. 61) 
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noção jurídica de terra indígena, definida afirmativamente, distancia-se daquela de 

terra devoluta, definida por exclusão”, regularizando-se a nova condição jurídica da 

terra por processo demarcatório orientado pela FUNAI, em convênio com o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)29. A FUNAI, naquele momento 

militarizada e integrada ao Ministério da Defesa, passou a centralizar suas 

atividades na demarcação de terras indígenas, estruturando-se como uma agência 

estratégica da política territorial do Brasil. 

O Estatuto do Índio, que junto com a Constituição Federal de 1988 

regulamenta a situação jurídica dos povos indígenas no Brasil, apesar de 

aparentemente avançada nos termos dos direitos territoriais, ratifica, por parte do 

Estado, a negação da autodeterminação dos povos indígenas como direito 

fundamental, sobretudo no que cerne à delimitação dos seus territórios. Sobre tal 

contradição, explica-nos Azanha e Valadão: 

 

O Estado brasileiro não permite a autodeterminação dos povos 
indígenas porque isso significaria a perda do controle sobre as 
riquezas naturais contidas em seus territórios. Assim, se a 
Constituição reconhece o direito dos índios ao usufruto exclusivo das 
riquezas naturais das terras que habitam, o faz guardando ao Estado 
o direito da interferência nessa exclusividade quando for do interesse 
da União (AZANHA e VALADÃO, 1991, p. 62). 

 

Ainda que de maneira breve, podemos correlacionar em escala nacional pelo 

menos quatro processos coetâneos aos primeiros anos do Estatuto do Índio. A 

começar pelo processo desconcentração industrial promovido pelo II Plano Nacional 

de Desenvolvimento (II PND/74), em especial na Amazônia, voltado para o 

reordenamento regional da infraestrutura dos setores de energia, transporte e 

telecomunicações; articulado à política de segurança nacional sintetizada no Projeto 

RADAM (Radar na Amazônia/70) de instrumentalização técnica da produção 

agropecuária, madeireira e da mineração em benefício dos grandes latifúndios e de 

empresas multinacionais; passando pela ampliação das políticas de modernização 

agrícola, marcadas pelo avanço do monocultivo e da apropriação privada da terra 

com base no Estatuto da Terra/64; até o “surto demarcatório” de 1975 a 1979 

(AZANHA e VALADÃO, 1991, p. 57), promovido pela FUNAI, principalmente, na região 

amazônica, e sobre o qual podemos elucubrar que reverberou numa conjuntura 

                                                           
29

 O processo administrativo de demarcação das terras indígenas foi regulamentado pelo Decreto nº 
76.999 de 1976, e, atualmente, é normatizado pelo Decreto de nº 1.775 de 1996.  
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política favorável ao ciclo das emergências étnicas e de retomadas de territórios 

indígenas no Nordeste, desencadeadas na culminância do segundo momento de 

territorialização que ora contextualizamos, entre as décadas de 1920 a 1970. 

 

Os vários processos de reconhecimento levados a cabo no Nordeste 
parecem ilustrar, conjuntamente, um movimento de ressurgência 
étnica só inteligível através da interveniência decisiva de atores – 
indivíduos e instituições – externos ao grupo étnico e parte da etnia 
dominante, que, em determinadas situações, emergem como os 
desencadeadores, ou atualizadores históricos, do sentimento de 
alteridade reivindicado e como os artífices da mobilização pelo 
reconhecimento externo dessa alteridade revivificada, da qual 
decorrem direitos (ROSÁRIO, 1994, p. 09). 

 

A respeito da diversidade histórica e geográfica desses processos de 

territorialização indígena no Nordeste, destacamos como um dos denominadores 

comuns em nível regional, a preeminência dos religiosos, fazendeiros, posseiros e 

agentes do poder público na apropriação e domínio das terras ocupadas por 

indígenas. Como vimos, esses processos se desenvolveram mediante ao 

adensamento territorial de grupos de índios forçosamente integrados à civilização 

por dois sistemas de relação de poder, invariavelmente articulados, ainda que 

ocasionalmente contraditórios: a catequese e a exploração da força de trabalho.  

Com o progressivo confinamento espacial dos índios em áreas cada vez mais 

circunscritas aos interesses dos não indígenas, desenvolveram-se formas de uso da 

terra caracterizadas pela ocupação intensiva do solo, tais como a pecuária e os 

monocultivos do arroz e algodão. Vale ressaltar, sistemas produtivos que 

repercutiram no cerceamento das territorialidades reproduzidas na dimensão da 

religiosidade indígena, como nos casos dos espaços rituais dos “ouricuris30” e dos 

“terreiros”, constantemente transferidos para áreas de mata original, cada vez mais 

exíguas com o avanço da pecuária e dos monocultivos. Formas de organização que 

ocasionaram mudanças significativas nessas paisagens, de maneira que os 

movimentos de retomadas territoriais e de emergência étnica, sejam no litoral ou no 

                                                           
30

No caso dos Xokó, local sagrado onde é realizado o ritual de retirada de mesmo nome, todo 
primeiro final de semana do mês, reunindo boa parte da comunidade da aldeia da Ilha de São Pedro. 
Esse encontro não é limitado apenas à realização de cultos sagrados, mas também é oportuno para 
discutir questões políticas, fazer comemorações e transmitir saberes intimamente ligados à natureza. 
Por já termos apresentando uma reflexão sobre as dimensões simbólicas desse espaço sagrado, 
como também, devido às reservas que são solicitadas pelos Xokó ao se tratar do Ouricuri, neste 
estudo, optamos por essa breve caracterização a partir do que nossos interlocutores nos permitiram 
ter acesso. 
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sertão, lançaram-se (e ainda se lançam) sobre territórios em avançado estágio de 

escassez de recursos naturais e com condições limitadas para garantir a reprodução 

material e imaterial dos povos que as reivindicavam. 

É neste contexto que decorre uma maior frequência das visitas na Caiçara 

dos freis Enoque, Juvenal Vieira Bonfim e Roberto Eufrásio de Oliveira, 

principalmente a partir de 1974, como assinalou French (2004). Os religiosos 

voltaram a se reunir regularmente com os caiçareiros para, em meio às pregações, 

refletir coletivamente sobre os conteúdos dos primeiros documentos históricos 

levantados na Diocese de Propriá a respeito da antiga Missão de São Pedro de 

Porto da Folha. 

 

Frei Enoque e os outros frades foram esclarecendo que essa terra 
era nossa, que aqui tinham vivido nossos antepassados. Aí um e 
outro foi recordando o que os avós diziam, mesmo escondidos dos 
fazendeiros que não deixavam a gente fazer nossas festas e religião: 
“rapaz, é mesmo, isso aqui é nosso, minha avó dizia”. Ai foi que o 
grupo foi se juntando, esperando só o empurrão, foi quando mais 
adiante a gente cercou a Ilha, e da causa trabalhista partimos para a 
questão da terra (Depoimento de José Walmir – Nininho, 65 anos – 
para o autor, em 2015).  
 

Se por um lado tais levantamentos e encontros lançavam luz sobre a origem 

missionária daquela localidade, por outro, reafirmavam a (re)existência histórica de 

territorialidades contrárias à apropriação e dominação do território pela família Britto 

e legitimadas pelo Estado. Acompanhando as (des)continuidades no estreitamento 

entre os religiosos e a comunidade da Caiçara, Arruti (2009), considerou que à 

essas primeiras motivações historiográficas foram sendo incorporadas motivações 

políticas concernentes à luta pela terra, ideia a partir da qual entendemos como as 

problemáticas vividas pelos caiçareiros foram sendo percebidas na abrangência da 

questão agrária pelos sujeitos sociais envolvidos na questão. Desse modo, como 

também destacou o autor, através de mediações e estratégias extra locais, jurídicas 

e midiáticas foram criadas as possibilidades para a construção de um arranjo 

particular de alteridades e pertencimentos, isto é: “de um trabalho de mediação 

simbólica que tinha por objetivo fazer com que a conexão histórica entre os caboclos 

contemporâneos e os índios históricos se tornasse evidente tanto para a sociedade 

em geral quanto para a sociedade local” (ARRUTI, 2009, p. 250). 

 



144 
 

4.5.1 A retomada da Ilha de São Pedro: “Terra das Missões” 
 

No relatório de identificação da TI Caiçara de 1985, correspondente ao 

segundo volume do processo FUNAI/BSB/5525/79 (MELATTI, 1985), a antropóloga 

Delvair Melatti Montagner afirmou que, a partir de 1977-78, os Britto deixaram de 

fazer investimentos nos cultivos agrícolas e passaram a destinar as terras que 

dominavam à pecuária e ao cultivo de pastagens artificiais, ficando os Xokó sem 

receber qualquer tipo de indenização referente ao longo período em que trabalharam 

para os Britto como meeiros (MELATTI, 1985). 

Na memória social dos Xokó, esse momento de exasperação nas relações de 

poder locais é explicado pela rejeição da comunidade ao desconhecido candidato a 

vereador apresentado pelos Britto, “Zé Gavião”, da Aliança Renovadora Nacional 

(ARENA). Por efeito da derrota desse candidato na eleição, João Britto, filho de 

Elizabeth Britto e que à época assumira a administração da fazenda Belém, mandou 

soltar mais de 200 cabeças de gados nas plantações de arroz da Caiçara, 

trabalhadas pelos Xokó durante um atribulado período de plantio, como também, 

negou o fornecimento de leite às 22 famílias da Caiçara31. Aos “agregados” ficou 

proibida a realização de qualquer atividade produtiva, individual ou coletiva, nas 

terras da Caiçara e da Ilha de São Pedro. Esta última, frequentada pelos caiçareiros 

apenas na época da Semana Santa e no dia de São Pedro.  

Desde o início da década de 1970, a Ilha de São Pedro era usada somente 

como pasto pelos Britto, que também haviam mandado demolir o convento e a 

“Casa do Império” a fim de aproveitar seus tijolos e vigas de madeira na ampliação 

da sede da fazenda Belém, como também, na construção da “fábrica de bater arroz” 

(Figura 14), de um pequeno curtume e de uma coxia para cavalos. Para dificultar a 

situação dos “agregados”, João Britto se articulou com outros fazendeiros para 

disseminar a rejeição ao uso dos serviços prestados pelos caiçareiros em qualquer 

propriedade da região, agravando profundamente as já precárias condições de vida 

dessas famílias. 

                                                           
31

 O ex-cacique José Apolônio estima uma população total de 129 pessoas nesta época.  
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Figura 14 – Ruínas da "fábrica de bater arroz" nas proximidades 
da antiga sede da fazenda Belém 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Como tática para pressionar os fazendeiros e obter daquelas terras o mínimo 

vital para a manutenção física das famílias, de 13 a 16 de setembro de 1978, 

lideranças xokós cercaram com arame farpado a Ilha de São Pedro contando com o 

apoio dos agentes religiosos da Cáritas Diocesana de Propriá, de sindicalistas rurais 

e de pessoas de comunidades vizinhas. Além da participação decisiva das 

mulheres, especialmente, na organização prática da retomada, as seguintes 

lideranças são constantemente enaltecidas pelos Xokó: Paulo Bezerra (Paulinho), 

Antônio Acácio, Pedro Santana da Silva (Pedrito), Petrúcio Acácio dos Santos, 

Eriosvaldo Ricardo dos Santos (Vadinho), Nilo Acácio dos Santos, Pedro Acácio da 

Silva (Pedro de Adoracília), Oliveira Bezerra Lima, Damião dos Santos, José Acácio 

Sobrinho (Zuza); Girleno Clementino Lima, Raimundo Bezerra Lima e José Apolônio. 

Eram estes que, cumprindo intimações judiciais, passaram a dirigir-se aos juízes de 

Porto da Folha para explicar os motivos da ocupação, sempre reforçados por 

comitivas de familiares que se revezavam nas viagens. 

Tinha um senhor chamado “Nézinho Cajazeiras” que morava nas 
Quiribas [fazenda no entorno]. Ele deu uma vaquinha a São Pedro 
como promessa. Ele era muito chegado à Igreja e muito bom com a 
gente. Essa vaquinha foi produzindo, produzindo, então, ele passou 
a ter duas rezes, vendia uma e comprava de telha pra acabar de 
retelhar a igreja. Quando entremos na questão, nós não tínhamos 
dinheiro pra cercar a Ilha. Então, Nézinho vendeu todo o gadinho de 
São Pedro e comprou 15 bolas de arame, que botamos de ponta a 
ponta da Ilha, beirando o rio Pequeno (Depoimento de José Walmir – 
Nininho, 65 anos – para autor, em 2015). 
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A fim de deixar claro que as terras da Caiçara eram as que mais lhes 

interessavam, os Xokó permaneceram no arruado da Caiçara, mantendo vigilância 

na área cercada da Ilha. Sobre isso vejamos como Manuel Acácio Martins (Neneu, 

60 anos) nos relatou esses momentos decisivos: 

 

Quando a gente entrou aqui, entramos como agricultores, como 
posseiros. Sabíamos da história, mas o sindicato disse que éramos 
pra entrar logo como posseiros para ver o que o governo ia fazer. 
Manuel Oliveira, na época presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Porto da Folha, sabia que o processo não 
era esse. Foi aí que veio a FUNAI, nas pessoas dos professores 
Beatriz Góis e Luiz Alberto, que trabalhavam na Comissão Pró-Índio 
em Sergipe, que fez o levantamento aqui e levou até Brasília. De lá 
veio a antropóloga Delvair [Melatti] que fez a pesquisa e o 
levantamento da área toda, quando foi confirmado que aqui era uma 
área indígena e que tínhamos essa origem (Depoimento de Manuel 
Acácio Martins – Neneu, 60 anos – ao autor em 2014). 

 

Para notabilizar publicamente a questão, a 28 de outubro de 1978, a Diocese 

de Propriá organizou a primeira Romaria da Terra, em homenagem ao centenário da 

morte do Frei Doroteu de Loreto, saindo do arruado da Caiçara com destino à Igreja 

de São Pedro, sob a vigilância dos jagunços da família Britto. É importante destacar 

que na publicação do dia 31 de outubro de 1978, o Jornal “A Defesa”, da Diocese de 

Propriá, noticiou a romaria contextualizando o conflito vivido pelos “descendentes 

dos Xocó da Ilha de São Pedro” (ARRUTI, 2006, p. 205), representação que 

expressava as novas tendências do processo de identificação indígena sustentado 

pelos cablocos da Caiçara e reiterado pelo apoio dos religiosos. 

 

Enquanto nós estávamos na Caiçara era um conflito, mas com a 
saída para a Ilha torna-se uma guerra. De um lado tinha pistoleiro, 
fazendeiros, polícia e jagunços armados, do lado de cá, tinha os 
trabalhadores rurais que começavam a assumir a identidade 
indígena (Depoimento José Apolônio – ex-cacique, 55 anos – ao 
autor em 2015). 

 

Durante os meses de cercamento da terra insular, quatro processos judiciais 

de reintegração de posse da Ilha de São Pedro foram instaurados contra os Xokó, 

abrindo um período de frequentes intimações judiciais e de mobilizações da 

comunidade no Fórum de Porto da Folha. Para tanto, contaram com contribuições 

financeiras e de mantimentos angariados pela Diocese de Propriá juntos a seus fiéis. 

Além do litígio territorial, no tocante à ação trabalhista coletiva foram defendidos 
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pelos advogados Wellington Paixão32, da Diocese de Propriá, e Jacinto Oliveira, da 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Sergipe (FETASE), em razão dos 

caiçareiros estarem filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porto da 

Folha, órgão ligado à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(CONTAG)33. No “Relatório de Viagem aos Xocó da Ilha de São Pedro”, Melatti, 

explicou esse apoio da seguinte maneira: 

 

Todos os homens e mulheres Xokó acima de 18 anos pertencem ao 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Os menores são dependentes. 
Cada agricultor paga Cr$ 15,00 por mês ao Sindicato, tendo direito a 
advogado, médico, dentista e medicamento. Foi o Sindicato que 
iniciou a questão com os Britto, a fim de que os caboclos adquirissem 
os direitos da Lei Trabalhista e 5 milhões de indenização pelo tempo 
que trabalharam para os Britto, muitos desde os dez anos de idade 
(MELATTI,1979, p. 10). 

 

Essa condição de trabalhador rural desterritorializado é fundamental para 

contextualizarmos as primeiras iniciativas de reorganização social e de constituição 

de mecanismos políticos especializados desenvolvidos pelos Xokó, objetivando um 

mínimo de assistência social complementada pela efetivação dos seus direitos 

sociais ao trabalho e à terra. Apesar dos esforços conjuntos, os caboclos da Caiçara 

perderam a questão trabalhista face aos arranjos políticos locais, manifestos, por 

exemplo, nos depoimentos de fazendeiros aliados aos Britto testemunhando que os 

caboclos da Caiçara não eram “meeiros”, mas sim seus sócios nos cultivos de 

algodão e de arroz. Isso, quando não eram pescadores, barqueiros, diaristas ou 

produtores artesanais de utensílios cerâmicos. 

Mantendo parte da Ilha cercada e seguindo as orientações da Diocese e do 

Sindicato, no início do ano de 1979, os Xokó solicitaram via carta à FUNAI o 

reconhecimento oficial da sua indianidade tendo em vista a garantia dos direitos 

territoriais que condicionavam a integração do grupo nos parâmetros normativos e 

nas ações assistenciais da política indigenista. Com a crescente notoriedade da 

questão, a antropóloga Delvair Melatti foi enviada à área pela FUNAI, ainda no 

primeiro semestre. Esta visita de aproximadamente uma semana resultou no 

                                                           
32

 Posteriormente, tornou-se prefeito da cidade de Aracaju pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), 
entre 1989 e 1992. 
33

 No período presidido por Manoel Rodrigues de Oliveira, pessoa também muito atuante na questão, 
o que até hoje lhe confere muito respeito e admiração por parte dos Xokó, principalmente, das 
lideranças da época. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju
https://pt.wikipedia.org/wiki/1989
https://pt.wikipedia.org/wiki/1992
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relatório supracitado, que apresentou a primeira caracterização geral da organização 

espacial, econômica, social e política da comunidade, acrescentando-se um 

levantamento demográfico e genealógico dos caboclos da Caiçara, que, por 

conseguinte, passaram a se autoindetificar e a ser amplamente reconhecidos pelo 

etnônimo de Xokó. 

Diante da ausência de medidas mais efetivas dos órgãos públicos 

responsáveis e das proibições no uso da terra que agravavam sobremaneira as 

condições de sobrevivência daquela população em retomada, na madrugada do dia 

9 de setembro de 1979, quatro famílias que vivam próximo à sede da fazenda Belém 

(Figuras 15 e 16) e 22 distribuídas pelo arruados da Caiçara e do Alto34 (Figura 17), 

dirigiram-se para a Ilha de São Pedro com o intuito de reassumir a ocupação 

histórica dos seus 96,75 hectares35, tal como anunciaram com o fechamento dessas 

terras um ano antes. 

 

Figura 15 – Ruínas da antiga sede da fazenda Belém 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 16 – Gado pastando em local da antiga sede 
da fazenda Belém 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 
 
 

                                                           
34

 As localizações desses logradouros ou conjuntos de casas nas quais viviam essas famílias eram 
determinadas pelas proximidades das áreas de plantio, sobretudo, nas lagoas da Caiçara, do 
Carrinho, Vargem e Lagoa Grande (Figura 18), onde os Xokó trabalhavam na rizicultura, antes da 
total dominância da pecuária extensiva. Nos casos das famílias que moravam nos arredores mais 
próximos da sede da Belém, predominavam a prestação de serviços domésticos e de atividades 
administrativas da fazenda. 
35

 Equivalente a um perímetro de 9,5km. 
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Figura 17 – Manuel A. Martins (Neneu) indicando 
vestígios de casas do antigo arruado do Alto 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 18 – Barra da lagoa Grande 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Ao saber da ocupação, os Britto mandaram seus jagunços derrubar as casas 

do arruado da Caiçara, acontecimento que apreendemos como fator determinante 

para a permanência das famílias na Ilha de São Pedro (Figuras 19 e 20), e como um 

dos principais elementos motivadores da resiliência que estas iriam manter nos anos 

seguintes da luta pela terra, com vistas à retomada da Caiçara, esta sim, 

compreendida como “a terra dos índios”. Adjetivada como uma situação limite de 

desapossamento quase total dos Xokó, Arruti, compreendeu da seguinte forma as 

circunstâncias dessa retomada: 

 

Estavam todos ali reduzidos ao mínimo de suas posses e de suas 
referências sociais e, por isso mesmo, viviam também um momento 
de forte reforço dos laços internos, que agregavam aquelas 22 
famílias em uma espécie de “comunitas”[grifo do autor], responsável 
por um outro nível de “descoberta” do grupo: aquela que passou pela 
conformação de uma memória que, se por um lado, já estava sendo 
provocada pela história indígena [grifo do autor], por outro, seria 
evocada pela própria paisagem da ilha: a igreja; as ruínas do 
convento [Figura 19]; a “casa do imperador”, o cemitério antigo 
[Figura 20] etc., ao mesmo tempo em que se sentiam libertos da 
censura sobre determinadas conversas e sobre a realização do Toré, 
permitindo que, finalmente, experimentassem os vínculos que ainda 
mantinham com um passado que até agora lhes estava sendo 
apenas imputado (ARRUTI, 2006, p. 206). 
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Figura 19 – Igreja de São Pedro e ruínas do convento 

 
Fonte: Jairo Andrade (1981) 

Arquivo Museu do Homem Sergipano/UFS 

Figura 20 – Cemitério da Ilha de São Pedro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Não demorou para órgãos públicos, organizações da sociedade civil e 

agências de notícias intervirem diretamente nesse momento de acirramento. No dia 

11 de setembro de 1979, por meio de ofício encaminhado à Juíza de Direito da 

Comarca de Porto da Folha, a FUNAI solicitou a anuência de qualquer 

encaminhamento do processo referente à posse da Ilha de São Pedro (BOLETIM 

COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO/SP, 1983). Dias após, os Xokó receberam uma equipe 

técnica da FUNAI designada para averiguar a materialidade dos fatos em litígio 

judicial, sendo esta formada pelo advogado Romildo Carvalho, a antropóloga 

Hidelgart Maria de Castro Rick, o sóciolinguista João Bosco e pelo delegado 

Francisco Eudes, da 3º Delegacia Regional (DR) da FUNAI36, sediada em Recife/PE. 

Sintomático da visibilidade que a questão vivida pelos Xokó assumira, em 

outubro de 1979, o CIMI organizou na Ilha de São Pedro a 13° Assembleia Indígena 

Nacional, evento que marcaria o início da participação dos Xokó nesses espaços de 

diálogo e decisão. De acordo com Arruti (2006, p. 207), este encontro teve forte 

impacto social, simbólico e subjetivo paras as famílias acampadas, por oportunizar 

uma compreensão mais ampla da indianidade da qual elas faziam parte, expandindo 

significativamente suas relações sociais, simbólicas e políticas por amplas redes 

organizacionais e institucionalizadas. Contando com a participação de 16 povos 

indígenas de todo o Brasil, sendo sete do Nordeste e nove das regiões Sul e Norte37, 

                                                           
36

A estrutura administrativa do SPI constituída pelas Inspetorias Regionais e Ajudâncias havia sido 
substituída pelas Delegacias Regionais da FUNAI. 
37

 Do Nordeste, além dos anfitriões xokós, estiveram presentes os Truká, os Guarani, os Tupinikin, os 
Maxakali, os Kaimbé e os Pataxó. Já do Norte e Sul do País, participaram os Xavante, os Kayowá, os 
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a Assembleia reafirmou a relevância da luta conduzida Xokó no contexto regional do 

Nordeste, em particular no médio e baixo São Francisco, como também reiterou em 

escala nacional a abrangência que o Movimento Indígena vinha assumindo, para 

além da região amazônica.  

No entanto, deve-se registrar a ingerência da FUNAI na organização do 

evento, ao condicionar sua realização à não participação dos Xukuru-Kariri e dos 

Kariri-Xocó. Como também, na determinação da presença em todos os atos do 

evento de dois representantes do órgão, além do Cel. Hélcio, da Divisão de 

Segurança e Informação do Ministério do Interior (DSI/Minter) (OLIVEIRA, 2013). 

Desconhecemos as razões da negação aos Xukuru-Kariri, mas sobre a dos Kariri-

Xocó elucubramos que estavam relacionadas ao tensionamento circunstancial nas 

relações entre os Xokó da Caiçara e os de Porto Real de Colégio. Possivelmente, 

pelas cobranças mútuas por um maior apoio nas recentes situações de conflitos 

vividos pelos dois grupos. Assim como, devido às diferenciações étnicas que 

passaram a ser estabelecidas como sinais diacríticos de indianidade entre as 

famílias que permaneceram como “caboclos” no território tradicional da Caiçara, 

apesar de toda sujeição aos Britto, e as que, após violenta expulsão, foram 

acolhidas pelos Kariri, mantendo o etnônimo Xokó em meio a novas territorialidades 

rio abaixo. 

 

Eu não posso esquecer é do nosso povo, todos somos uma família. 
Sou tronco dali de dentro. Os Xokó é um povo muito querido na 
nossa comunidade. Tanto faz tá lá na Ilha, como tá aqui [Porto Real 
do Colégio]. É a mesma coisa e o direito que eu tenho de tá aqui os 
Xokó têm também. Hoje aqui temos um grupo de Xokó que é uma 
aldeia porque são mais de 200 famílias com origem na Ilha de São 
Pedro (Depoimento de Cícero de Souza Santiago – cacique 
Cícero Daruanda Kariri-Xocó, 86 anos – ao autor, em 2015). 

 

A análise de 19 documentos históricos (oficiais e jornalísticos) levantados por 

Beatriz Góis Dantas38, representante em Sergipe da Comissão Pró-Índio de São 

Paulo, fez parte do estudo técnico enviado à FUNAI para referendar com base na 

historiografia o processo de regularização da Ilha de São Pedro a favor da posse 

                                                                                                                                                                                     
Guarani, os Tapirapé, os Kayabí, os Bakairí, os Irantxe, os Rikbaktsa e os Nambikuara (OLIVEIRA, 
2013, p. 110). 
38

 Essa análise, brevemente comentada em tópico anterior, somou-se a um artigo do Prof. Dr. Dalmo 
Dallari sobre direitos territoriais indígenas, compondo o livro “Terra dos Índios Xocó – estudos e 
documentos”, publicado pela Comissão Pró-Índio de São Paulo, em 1980.  
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coletiva dos Xokó. Essa importante contribuição da professora da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS) também abriu possibilidades para a participação de outros 

sujeitos – acadêmicos, políticos e intelectuais – na questão dos Xokó, a exemplo dos 

então estudantes, Luiz Alberto dos Santos, Hélia Maria de Paula Barreto e Fernando 

Lins de Carvalho que, anos depois, tornaram-se professores da mencionada 

universidade, dando continuidade a pesquisas científicas e projetos de extensão 

juntos aos Xokó que, por sinal, ainda guardam o mais profundo respeito e gratidão 

para com esses importantes aliados. 

Em novembro de 1979, atendendo aos pedidos das lideranças xokós, 

servidores da 3º Diretoria Regional (DR) da FUNAI enviaram lonas de barraca e 

alimentos para as famílias que se manteriam, por meses, abrigadas na Igreja de São 

Pedro (principalmente, as que tinham crianças e idosos), ou embaixo de 

tamarindeiros, juazeiros e quixabeiras, a mercê de animais peçonhentos, do sol e da 

chuva (Figuras 21, 22, 23 e 24). De acordo com Maria José Faustino (Zezé, 68 

anos), as constantes ameaças dos pistoleiros exigiam cuidados até na retirada de 

água do canal que separa a Ilha do continente. Ela também nos contou que logo no 

primeiro ano de retomada da Ilha, a “Terra da Missão” deu uma safra muito boa de 

milho, precisamente, às margens do rio, não por acaso, onde até hoje são 

trabalhadas as principais roças familiares. Rememorando os esforços dos seus pais 

também nos contou Dona Zezé: “esse ano foi tanto milho pra quem nunca teve nada 

na vida que a conquista foi dançando toré e cantando um samba assim: ‘se a polícia 

vier, o que nós faz? morre tudo na bala e ninguém sai’” (Depoimento de Maria José 

Faustino – Zezé, 68 anos – ao autor, em 2014). 
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Figura 21 – Momentos da retomada da Ilha de São Pedro 

 
Fonte: Fábio Santos (1979) 

CIMI/Regional Nordeste 
 
 

Figura 22 – Família acampada sob a copa 
de tamarindeira 

 
Fonte: Fábio Santos (1979) 

CIMI/Regional Nordeste 

  
Figura 23 – Grupo em reunião, no centro Frei Enoque 

 
Fonte: Fábio Santos (1979) 

CIMI/Regional Nordeste 

 
Figura 24 – Reunião à frente da Igreja de São Pedro 

 
Fonte: Fábio Santos (1979) 

CIMI/Regional Nordeste 
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Porém, no plano jurídico, de acordo com a sentença de 29/11 da Juíza da 

Comarca de Porto da Folha, até aquele momento a FUNAI não havia apresentado 

qualquer documento substancial que comprovasse a existência de índios na área, 

de modo que ficou estipulado o prazo de 10 dias para os Xokó desocuparem a Ilha 

de São Pedro. Finalmente, assumindo o papel de novo mediador do conflito com 

visibilidade nacional, o governador Augusto Franco declarou a desapropriação da 

Ilha de São Pedro (Decreto n° 4530 de 07/12/1979), tornando-a área de utilidade 

pública pela qual, a 14 de dezembro, os Britto receberam Cr$ 2.400.000,00. Sem 

fazer qualquer referência aos Xokó, o decreto avaliou a área da Ilha de São Pedro 

em 600 tarefas, sendo que na realidade ela possuía apenas 319,28 tarefas, 

supervalorizando tais dimensões a favor dos Brittos (BOLETIM COMISSÃO PRÓ-

ÍNDIO/SP, 1983, p. 04).  
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Figura 25 – Mapa das propriedades na TI Caiçara/Ilha de São Pedro - final da década de 1970 
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Por si, essa situação nos sugere o emaranhado dos favorecimentos 

econômicos e as intencionalidades políticas da questão da terra em litígio, haja vista 

a manutenção de alianças entre os Francos e os Britto, considerando-se que entre 

1977 e 1982 o prefeito de Propriá era Antônio Guimarães de Britto, filiado ao 

ARENA, tal como o referido governador. O decreto também contrariava o artigo 198 

da Emenda Constitucional 1/69 que, além de afirmar no seu § 1º, a nulidade e a 

extinção do domínio, posse ou ocupação de terras habitadas pelos silvícolas, no § 

2º, não permitia a terceiros o direito a qualquer ação ou indenização contra a União 

e a FUNAI. Na apresentação do mencionado livro de Dantas e Dallari (1980), 

Manuela Carneiro da Cunha, resumiu com veemente crítica as contradições do 

decreto favorável à família Britto: “Comprando-lhe a Ilha de São Pedro, não só o 

governo estadual de Sergipe ignorou a Constituição, como ratificou a violência e a 

usurpação: comprou ‘direitos de grilagem’” (CUNHA, 1980, p. 08). 

No decorrer do litígio, aos Xokó manteve-se a proibição do acesso à Santa 

Cruz – também conhecido por Cemitério dos Caboclos”39 (Figura 26) –, estradas, 

matas e barreiros localizados na Caiçara, fundamentais, por exemplo, para a 

obtenção de madeira e barro usados na produção cerâmica, atividade que lhes 

garantia o mínimo de renda possível, somada ao FUNRURAL que, 

aproximadamente, 10 famílias recebiam neste período (MELATTI, 1979). Tão logo 

ficaram sabendo da desapropriação da Ilha de São Pedro, os Xokó enviaram um 

abaixo-assinado à FUNAI reivindicando as garantias da livre circulação pela Caiçara 

e que as terras da Ilha não ficassem sob o domínio do Governo do Estado de 

Sergipe. 

 

                                                           
39

 Lugar na Caiçara onde os Xokó realizavam rituais funerários, desde os tempos da missão até o 
período de domínio dos fazendeiros. Atualmente, não é mais utilizado para sepultamentos, mas ainda 
representa importante referência identitária como espaço mítico de morada dos antepassados. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608196/art-198-1-emenda-constitucional-1-69
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608196/art-198-1-emenda-constitucional-1-69
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10608196/art-198-1-emenda-constitucional-1-69
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Figura 26 – Santa Cruz ou Cemitério dos Caboclos 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Em 25 junho de 1980, através da Lei estadual n° 22.663 ficou autorizada a 

“doação” das terras da Ilha de São Pedro do Estado de Sergipe para a União 

Federal, porém, sem anunciar perspectivas de demarcação e omitindo qualquer 

alusão aos Xokó. Iniciou-se um período de lenta tramitação até a definitiva 

regularização da TI Ilha de São Pedro, em 1984, ao tempo em que outras 

determinações do processo de territorialização dos Xokó se estabeleciam. Exemplo 

disso encontramos na sistematização de ações assistenciais da FUNAI (envio de 

equipes de saúde, ferramentas e cestas básicas) e na determinação de um 

Conselho Tribal Xokó formado por 10 lideranças indicadas diretamente por Frei 

Enoque, fator que indica o elevado grau de influência do religioso na organização 

política dos Xokó. A partir de 1982, a organização do grupo ficou centralizada em 

duas representações que assumiram funções mais do que simbólicas, a do pajé e 

do cacique40, responsáveis por atuar como interlocutores diretos dos Xokó face aos 

agentes do Estado e de organizações eclesiásticas, acadêmicas e da sociedade civil 

em geral. 

 

 

                                                           
40

 De 1982 a 2003, anos de eleições foram estes os caciques, em ordem cronológica: Damião dos 
Santos, José Apolônio, Paulo Bezerra (Paulinho), Girleno Clementino, Heleno Bezerra Lima, João 
Batista e Jair Acácio. Com a “revelação” do cacique Bá, em 2003, finalizou-se o ciclo de eleições para 
cacique, o que não exime o atual representante das pressões internas. 
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Depois do levantamento de Delvair, o Frei Enoque disse: “ói, agora 
que vocês são reconhecidos como índios têm que reunir 10 homens 
pra um conselho, mais o cacique. Que a Funai só vai reconhecer se 
vocês tiverem um cacique”. Foi aí que tivemos como primeiro 
cacique o Damião, mas nesse período a gente ainda estava se 
preparando e dizia assim: “vamos fazer eleição pra cacique, que nem 
deputado ou vereador”. Aí tinha aquelas divergências, foi quando 
acabamos com isso. Buscamos outras maneiras para não chocar a 
comunidade. Mas o tempo cobre o tempo, foi quando veio o cacique 
Bá, menino novo, e acabou os problemas com as eleições 
(Depoimento de Raimundo Bezerra Lima – pajé Babá, 81 anos – 
para o autor, em 2014). 

 

Os efeitos da morosidade da Justiça e da FUNAI na regularização da TI Ilha 

de São Pedro foram duramente sentidos em outubro de 1982, quando os Britto 

mandaram soltar seus gados nas roças dos Xokó que vinham sendo trabalhadas a 

duras penas na Ilha (Figura 27). Indignados com mais essa ação violenta, paradoxal 

à permanente proibição do acesso dos Xokó à Caiçara, lideranças se dirigiram ao 

Juiz de Porto da Folha a fim de comunicar o ocorrido que, por sua vez, de forma 

negligente declarou sua impossibilidade de encaminhar o assunto por se tratar de 

um período eleitoral (BOLETIM COMISSÃO PRÓ-ÍNDIO/SP, 1983, p. 04). 

 

Figura 27 – Coivara para preparo de roça na Ilha de São Pedro 

 
Fonte: Jairo Andrade (1981) 

Arquivo Museu do Homem Sergipano/UFS 
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Nesse mesmo mês, outro acontecimento sintomático desses descasos foram 

as vendas de duas parcelas de terra da Caiçara: uma a Nolé (nome completo 

desconhecido), chamada de Marias Pretas; e a outra a Jorge de Medeiros Pacheco, 

denominada Nova Belém. Por sinal, Jorge Pacheco é considerado pelos Xokó como 

um “sujeito que comprou a briga com índios”, pois, já era conhecedor do litígio que 

tinha grande notoriedade regional. Para materializar na paisagem essa afronta, o 

latifundiário alagoano mandou construir uma ostentosa sede para a fazenda, 

propositadamente, sobre os escombros das casas do antigo arruado da Caiçara 

(Figuras 28, 29, 30, 31 e 32). 

 

Figura 28 – Sede da fazenda Nova Belém – 1985 

 
Fonte: Delvair Melatti (1985) 

FUNAI 

 
Figura 29 – Aspecto atual do arruado Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 
Figura 30 – Tamarindeiro onde as famílias se 

concentravam durante a retomada 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Figura 31 – Casa construída sobre alicerce e com 
materiais da antiga sede da fazenda Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 32 – Cultivo de milho e de frutíferas na faixa 
marginal do arruado da Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

 

No primeiro mês de 1983, após o período eleitoral citado, policiais de Porto da 

Folha levaram intimação aos Xokó para tratar na delegacia sobre a morte de uma 

das vacas que continuavam a ser levadas para pastar na Ilha de São Pedro como 

uma clara retaliação de João Britto e Jorge Pacheco aos indígenas. Orientados pela 

Profa. Beatriz G. Dantas, os Xokó solicitaram a intervenção dos agentes da 3° DR 

da FUNAI que, em visita técnica, puderam averiguar os fatos referentes à invasão de 

gados na Ilha. Diante do imbróglio, o técnico indigenista Geraldo Vieira de Melo e o 

advogado Moacir Ribeiro mediaram um acordo entre as partes, pelo qual os Britto 

ficaram isentos de ter de indenizar as roças perdidas com a invasão dos gados no 

último mês de outubro, mediante a condição da definitiva retirada dessas criações 

da Ilha e do levantamento de uma cerca na Caiçara para impedir novas intrusões. 

Ainda em 1983, atendendo antigas reivindicações dos Xokó, deu-se a 

instalação na Ilha de São Pedro de um Posto Indígena da FUNAI para tornar mais 

eficiente as assistências do órgão na localidade (DANTAS, 1997). Dentre as 

primeiras ações do Posto Indígena, destacou-se a instalação de um gerador de luz 

usado na irrigação de hortas comunitárias durante o dia e na eletrificação das casas 

à noite. Neste período, cada família já tinha sua casa de taipa (barro e ripas) 

construída na Ilha de São Pedro com a ajuda da Diocese de Propriá que arrecadou 

Cr$ 130.000,00 repartidos entre as famílias, como também, aproveitando os 

telhados de suas antigas habitações na Caiçara, recolhidos às escondidas dos 

jagunços (Figura 33).  
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Figura 33 – Centro da aldeia da Ilha de São Pedro 

 
Fonte: Jairo Andrade (1981) 

Arquivo Museu do Homem Sergipano/UFS 

Figura 34 – Vista de parte da aldeia e da Caiçara 
desde torre telefônica 

 
Fonte: Yatan Lima Xokó (2013) 

 

As novas casas foram levantadas sobre alicerces de antigas edificações da 

praça central da Missão de São Pedro de Porto da Folha (Figura 34). As famílias 

buscaram se distribuir acompanhando a mesma sequência das casas do arruado da 

Caiçara, numa organização socioespacial que correlacionava, entre outras 

dimensões da territorialidade, laços de parentesco com as formas de uso da terra, 

afinal, a localização destas casas também definiria a espacialização das roças 

familiares mais próximas ao núcleo populacional. Neste mesmo ano, o então 

Governador do Estado de Sergipe, João Alves Filho (PFL), fez a entrega do espaço 

físico do primeiro núcleo escolar da Ilha de São Pedro, porém, o funcionamento 

oficial da Escola Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro41 só iria ocorrer no 

ano de 1996. Até este ano, os Xokó mantiveram na igreja as atividades de 

alfabetização de crianças, jovens e adultos, graças a livre contribuição de 

professoras da própria comunidade, em espacial, de Maria Luiza de Melo42, que 

concluiu seus estudos no terceiro ano do ensino médio e levou para sua 

comunidade uma experiência de trezes anos (1976-1978) de ensino no Movimento 

Brasileiro de Alfabetização (Mobral) na sede municipal de Porto da Folha. 
                                                           

41
 Para a Secretaria de Educação o núcleo escolar deveria ser designado por Escola Estadual Dr. 

Etelvino de Menezes Tavares, considerada pelas autoridades locais como um ilustre médio de Porto 
da Folha. Essa proposta foi, veementemente, rejeitada pelos Xokó que pretendiam homenagear Dom 
José Brandão como forma de gratidão ao apoio prestado pelo bispo nos momentos de extrema 
dificuldade. Além do descaso da própria Secretaria, esse impasse estaria entre as causas principais 
do atraso da abertura da escola. 
42

 A partir de 1984, essa professora passou a receber regularmente um auxílio financeiro enviado de 
forma voluntariosa pelo Prof. Luiz Alberto Santos da UFS, fato este que, entre outros, ajudou a coloca 
o professor entre as figuras mais admiradas e, constantemente, evocadas pelos Xokó para tratar de 
assuntos de interesses da comunidade em Aracaju, até o seu falecimento em 2014. 
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Nesse processo de paulatina inserção dos Xokó no emaranhado de políticas 

públicas gerais e específicas, destacamos o Decreto n° 6.127, de 06 de janeiro de 

1984, pelo qual o Governo do Estado tombou a Igreja de São Pedro como 

Patrimônio Histórico e Artístico de Sergipe. Contudo, os efeitos práticos do 

tombamento foram nulos, pois, os órgãos públicos responsáveis pela proteção do 

bem tombado não encaminharam a tão necessária reforma do prédio com 

importância histórica singular. A restauração da Igreja de São Pedro só ocorreu em 

2011, no governo de Marcelo Deda (PT), quando o convênio celebrado entre a 

Companhia Estadual de Obras Públicas (CEHOP) e a Secretaria de Estado da 

Cultura (SECULT), que tinha à frente o já referido Prof. Luiz Alberto dos Santos, 

encaminhou as obras necessárias para esse importante feito, vale reiterar, não só 

para a segurança física dos Xokó, mas para o patrimônio histórico de Sergipe em 

sua totalidade. 

Após seis anos de litígio judicial, a 27 de julho de 1984, o governador João 

Alves Filho e o presidente da FUNAI, Jurandy Marcos da Fonseca, reuniram-se com 

lideranças xokós (Paulo Acácio, Damião dos Santos, Raimundo Bezerra, Manoel de 

Lulu e José Apolônio), no Palácio Olímpio Campos, em Aracaju, para a assinatura 

dos documentos necessários à lavratura da escritura pública do bem imóvel da Ilha 

de São Pedro, que, finalmente, passou do Estado para a União, e da União para a 

FUNAI, regularizada como terra indígena para a posse e usufruto do povo Xokó. 

 

4.5.2 A retomada da Caiçara: “Terra dos Índios” 

 

Resolutos na completa reapropriação da “légua em quadra” da antiga Missão 

de São Pedro de Porto da Folha, em 1985, os Xokó realizaram entre si uma 

importante reunião a partir da qual ficou decida a continuidade do processo de 

reconquista territorial com enfoque na Caiçara, “Terras dos Índios”. Logo depois, em 

mais uma viagem reivindicatória à capital sergipana e à capital federal, Brasília, as 

lideranças xokós solicitaram dos representantes do INCRA/SE e da FUNAI os 

encaminhamentos dos estudos técnicos relativos ao levantamento fundiário e à 

demarcação da Caiçara como terra indígena.  
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Com um plano de trabalho previsto de 14 a 26 de agosto de 1985, um Grupo 

de Trabalho (GT) da FUNAI43, acompanhado por um agente do INCRA/SE, fez-se 

presente no território para realizar as medições dos limites da área em questão, 

como também, para vistoriar as benfeitorias implantadas por não indígenas. 

Contudo, quatro dias após o seu início, as atividades do GT foram suspensas em 

razão de uma liminar expedida pelo Juiz da Comarca de Porto da Folha, Francisco 

Melo de Novaes, favorável aos proprietários das fazendas que compreendiam a área 

da Caiçara. Já em 1986, foi realizada em Pão de Açúcar uma reunião mediada pelos 

agentes da 3° DR da FUNAI, entre lideranças xokós e Jorge Pacheco, que manteve 

sua recusa aos estudos técnicos e reforçou as ameaças a qualquer Xokó que por 

ventura entrasse na Caiçara. Sem condições de garantir a segurança dos seus 

agentes, a FUNAI, mais uma vez, é impossibilitada de seguir sua função 

institucional. 

Relegados à própria sorte, a 31 de agosto de 1987, após reunião secreta feita 

só pelos homens, em seguida, comunicada às mulheres, os Xokó decidiram pela 

retomada da Caiçara através da tática de ocupação. Aproveitando-se da ausência 

dos jagunços e do fazendeiro na propriedade, a uma hora da madrugada, enquanto 

um grupo se dirigiu para Aracaju a fim de comunicar os fatos à FUNAI, outro 

começou a abrir valetas na estrada para dificultar o acesso direto à sede da fazenda. 

Os poucos trabalhadores não índios que se encontravam na área foram retirados de 

forma pacífica, e, prontamente, estes foram relatar os acontecimentos a Jorge 

Pacheco.  

Após dois dias de apreensão, servidores da FUNAI chegaram à área ocupada 

a fim de prevenir quaisquer tipos de violência no desdobramento do conflito. Porém, 

logo em seguida chegou um destacamento da Polícia Militar de Sergipe para 

expulsar de forma truculenta os Xokó, sob a ordem do Juiz da Comarca de Porto da 

Folha, Francisco Novaes, que, por sua vez, atendia à solicitação dos Britto e de 

Jorge Pacheco, que também já se encontrava no local com seus jagunços. 

Novamente, as forças do Estado foram utilizadas para defender os interesses 

privados em detrimento dos direitos territoriais dos Xokó. Tão logo foram expulsos, 

                                                           
43

 O GT, instituído, desde 1983, pelo Decreto nº 88.118, era coordenado por Delvair M. Melatti, 
pesquisadora II da Assessoria de Estudos e Pesquisa (AESP), com a participação de Ricardo Ramos 
Coutinho, advogado da 3° DR da FUNAI, de Reinaldo Florindo, Agrimensor da Diretoria de Patrimônio 
Indígena (DPI) e Francisco Nogueira Lima, técnico em Agricultura e Pecuária do DPI (PORTARIA nº 
1924, 1985). 
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enquanto um grupo retornou para a Ilha de São Pedro, outro grupo formado por 

aproximadamente 70 pessoas (homens, mulheres e crianças) já estava ocupando a 

delegacia regional da FUNAI em Maceió/AL, denunciando à opinião pública de 

Sergipe e Alagoas a sistematização dos constrangimentos e violências aos quais 

estavam sendo submetidos.  

Nesse ínterim, outra representação dos Xokó, liderada pelo cacique Damião 

dos Santos, recorreu aos órgãos da Justiça em Sergipe para garantir o seguimento 

dos trabalhos de demarcação da Caiçara, ainda que a retomada das suas 

territorialidades estivesse condicionada às contradições do processo de 

territorialização em pleno desenvolvimento. Mediante indicação do delegado da 

FUNAI em Aracaju, Félix Rocha, quase dois meses após a ocupação da Caiçara, no 

dia 28 de outubro, lideranças xokós se reuniram com o Procurador Geral da 

República em Sergipe, Evaldo Fernandes Campos, numa oportunidade em que 

explicaram o agravamento do conflito em razão da morosidade da Justiça para 

resolver o litígio judicial.  

Após estudar o caso, no dia 18 de janeiro de 1988, Evaldo Campos deu 

entrada na 3° Vara da Seção Judiciária do Estado de Sergipe à ação de 

reintegração de posse das terras inseridas na fazenda Caiçara (MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, 1988). Dentre os pedidos da ação, dois tiveram destaque: uma 

intimação à FUNAI para encaminhar a “demarcação administrativa” da terra indígena 

Caiçara; e outro relativo à anulação de todas as decisões sobre o caso, tomadas 

pelo Juiz da Comarca de Porto da Folha, Francisco Novaes. Afinal, segundo o 

Procurador Geral da República, o litígio das terras da Caiçara deveria ser julgado no 

âmbito da Justiça Federal, por se tratar de uma evidente questão relacionada aos 

direitos territoriais indígenas.  

Não tardou muito para, ainda em abril daquele ano, um novo GT da FUNAI 

concluir os trabalhos de campo relativos à delimitação da Caiçara, valendo-se da 

cobertura de oito agentes da Polícia Federal, tal como havia sido requerida pelo 

Procurador Evaldo Campos. Porém, persistia a pouca fluência desse processo 

demarcatório enquanto uma das etapas finais da regularização territorial. Por efeito, 

em abril de 1989, os Xokó voltaram a ocupar a delegacia regional da FUNAI em 

Maceió/AL, desta vez permanecendo no local por quatro meses (ARRUTI, 2006, p. 

134). 
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Como aludimos em tópico anterior, a partir da Constituição de 1988, imprimiu-

se o processo descentralização das competências institucionais da FUNAI, 

restringidas gradativamente aos procedimentos técnicos da regularização de 

territórios indígenas. Embora estivessem sendo incrementadas por financiamentos 

externos, no período correspondente à presidência de Fernando Collor de Melo, de 

1990 a 1992, foram concluídas as homologações de 112 terras indígenas em todo o 

país, configurando um salto numérico que posiciona esse governo como o que mais 

encaminhou processos demarcatórios, num menor espaço de tempo, no período da 

redemocratização. 

Nessa conjuntura favorável, no dia 24 de dezembro de 1991, através do 

Decreto Presidencial n° 401, cumpriu-se a homologação da demarcação 

administrativa da Terra Indígena Caiçara/Ilha de São Pedro, caracterizada como de 

ocupação tradicional e permanente do povo indígena Xokó, integrando numa só 

unidade territorial os 96ha44 da Ilha de São Pedro e os 4.316ha45 da Caiçara 

(DECRETO N° 401, 1991). No entanto, transcorreu o ano 1992 sem a efetiva 

apropriação do território por parte dos Xokó que, diante da morosidade do poder 

público, empreenderam novas ocupações para concretizar a posse e ocupação das 

terras num delicado processo de desintrusão dos não indígenas, quais sejam, 

antigos proprietários e posseiros (vaqueiros e agregados) que permaneciam nas 

glebas da Caiçara, sob a alegação de que lhes fossem pagas as indenizações 

referentes às benfeitorias de boa fé das fazendas desapropriadas. 

Nessa fase determinante da retomada, já respaldada no âmbito jurídico, em 

02/12/1992, os Xokó ocuparam a estreita faixa de terra da fazenda São Geraldo 

(Figura 35), à época, propriedade de José Gonçalves que se prologava nos limites a 

nordeste da Caiçara, desde à Várzea do Mocambo. Pretendia-se ocupar essa área 

da extremidade oeste da Caiçara tendo em vista a progressiva desapropriação das 

terras que seguiam às margens do rio até o extremo leste da légua em quadra, na 

fazenda Belém. Para este feito a participação dos jovens foi decisiva no sentido de 

levantar rapidamente o acampamento localizado próximo à barra da lagoa do 

Mocambo (Figuras 36 e 37) que, na ocasião, encontrava-se cheia, dispondo de 

peixes para a manutenção das cerca de 10 famílias que empreenderam a ocupação, 

e para serem vendidos na feira de Pão de Açúcar, cinco quilômetros rio acima. Os 

                                                           
44

 Perímetro de 9,5km.  
45

 Perímetro de 35,5Km. 
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peixes também foram usados para retribuir o apoio dos mocambeiros que tiveram 

participação ativa nesta luta pela terra, revigorando laços de solidariedade com os 

Xokó46. 

 

Figura 35 – Sede da fazenda São Geraldo, à época da 
retomada, localizada fora dos limites da terra indígena 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 
 

Figura 36 – Tamarindeiro que abrigou as famílias 
durante a retomada da fazenda São Geraldo 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

Figura 37 – Manuel A. Martins (Neneu), 
enfrente à barra da lagoa do Mocambo 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

                                                           
46

 Os Xokó conservam na memória social as doações de peixe que os mocambeiros lhes fizeram 
durante a retomada da Ilha de São Pedro. Como também, particularmente as lideranças, recordam 
das reuniões realizadas no Mocambo e organizadas pela Diocese de Propriá e o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Porto da Folha para promover o compartilhamento de experiências 
referentes à organização política comunitária, tendo em vista efetivar o acesso à terra por parte dos 
quilombolas, feito concluído em 2013. 
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Atualmente, as duas comunidades fazem uso comum da antiga área da 

fazenda São Geraldo, em espacial, de uma vasta extensão de Caatinga que 

abrange os limites entre território indígena e o quilombola. A propósito, nesta área 

da São Geraldo uma família do Mocambo construiu uma casa que vem sendo 

utilizada como depósito de materiais usados na criação de porcos e bois. O 

compartilhamento destes espaços demanda acordos que são livremente negociados 

de maneira colaborativa, tal como, observa-se na manutenção das cercas que 

dividem os dois territórios tradicionais. Essas formas de parceria, respeito mútuo e 

de ações estratégicas compartilhadas reforça a ideia de se considerar a densidade 

dessas relações históricas e seus efeitos na organização e gestão desses espaços 

de usos comuns. Demonstrando a complexidade desses laços e relações, explicou-

nos o cacique Bá: 

 

Historicamente, nossa terra vai até aquela serrinha pra cima do 
povoado Mocambo, na chamada Pedra do Badú. Segundo os mais 
velhos o marco era ali. Mas como eles estão ali, há muito tempo, e 
também é uma comunidade carente, como nós, aí a gente usou do 
bom senso e não arranjou confusão. Eles nos ajudaram muito 
também. E a luta deles começou depois da nossa, e demos apoio 
também. Os pobres não podem se dividir, tem que se unir pra serem 
fortes. Eles viviam na mesma condição da gente, trabalhando para 
enricar os fazendeiros. Hoje eles têm terra pra plantar, criar e viver 
bem (Depoimento de Lucimário Apolônio Lima – cacique Bá, 35 anos 
– ao autor, em 2015). 

 
 

Figura 38 – Livre circulação de moradores do Mocambo (à direita) na Terra Indígena (à esquerda) 

 
Fonte: Avelar Junior (2014) 
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Voltando à questão da retomada da São Geraldo, destacamos que os 

mocambeiros passavam por um período de intensas pressões, sobretudo, após a 

morte do fazendeiro Darci Cardoso, em 1990, que resultou na divisão entre os seus 

herdeiros das terras da antiga fazenda São Francisco: São Geraldo, Rancho Bom e 

Rosa Cruz (ARRUTI, 2006). A tensão entre as partes aumentou quando os herdeiros 

de Darci Cardoso precisaram abrir as “barras” para liberar as águas da lagoa onde 

pretendiam cultivar o arroz, utilizando-se da força de trabalho das famílias do 

Mocambo. Com a negação dos Xokó ao acesso da barra que controlava os fluxos da 

lagoa, a presença dos jagunços passou a ser mais ostensiva na área em disputa. 

Vide o caso de troca de tiros entre os Xokó e os capangas de Jorge Pacheco 

ocorrida na fazenda Surubim, contextualizado da seguinte maneira pelo Jornal 

Gazeta de Alagoas, de 31/01/1993: 

 

A PF (Polícia Federal) realiza amanhã a operação desarmamento 
nas áreas próximas a comunidades indígenas de Alagoas. A medida 
é para evitar que tiroteios como o ocorrido no último dia 28 com a 
tribo Xocó, nas fazendas Caiçara e Surubim, aconteçam em outros 
locais. A informação foi dada pelo administrador geral da Funai do 
estado, José Gomes de Araújo. Ele lembra que o último conflito entre 
pistoleiros contratados por fazendeiros e índios provocou derrame 
cerebral em uma índia de 57 anos e deixou a tribo em pânico. O 
cacique Girleno Clementino denuncia que a PF de Sergipe foi 
solicitada pela Funai para garantir a segurança dos índios. Isso há 
cerca de um mês, quando o clima de tensão e ameaças voltou a 
afligir a comunidade. Em dezembro do ano passado, também houve 
tiroteio sem vitimas na tribo Xocó e, desta segunda vez a índia não 
morreu porque foi levada a tempo ao Hospital Regional de Pão de 
Açúcar. O cacique revelou que os posseiros estão tentando fechar o 
cerco contra os índios, mas sustentou que a tribo não está disposta a 
morrem sem lutar. A operação desarmamento vai atingir também o 
povoado Mocambo (Artigo não assinado, Jornal Gazeta de Alagoas 
de 31/01/1993). 

 

A fazenda Surubim, localizada entre a São Geraldo e a Nova Belém (ou 

Caiçara, como continuou sendo chamada pelos Xokó), no período da retomada se 

encontrava sob o domínio do alagoano José dos Santos (Oliveira do “Exu”) e estava 

sendo usada apenas para a criação de gado, embora nos tempos de pujança da 

agricultura de vazante da rizicultura fosse uma das áreas mais produtivas das glebas 

inseridas no território da Caiçara, onde além dos caiçareiros, trabalhavam os 

mocambeiros. Não por acaso, os Xokó também decidiram por ocupar a fazenda a 

partir da barra da lagoa Surubim, quando ocorreu o referido tiroteio narrado da 



169 
 

seguinte maneira por Manuel Acácio Martins, vale mencionar, no mesmo local 

desses acontecimentos:  

 

Vieram cinco jovens da ilha e o cacique da época [Heleno Bezerra 
Lima]. Um pistoleiro estava na casa cozinhando e outros estavam 
tomando banho no rio. Foi quando os tem-tem, aqueles “espanta 
boiada”, se assustaram com os do nosso povo e alertou os 
pistoleiros, aí começaram os tiros. Eles não aguentaram e correram 
para o meio do mato, até a saída da fazenda São Geraldo. Com a 
saída deles nosso pessoal veio derrubar a casa, mas sem precisar 
acampar, ficando até hoje (Depoimento de Manuel Acácio Martins – 
Neneu, 60 anos – ao autor, em 2015). 

 

Os quatro meses que se prolongaram à ocupação de São Geraldo e de 

Surubim foram marcados pela destruição das benfeitorias da fazenda Caiçara 

(casas, silos, cercas e currais) ordenada por Jorge Pacheco, apesar do fazendeiro 

ter assegurado uma indenização de Cr $1,3 bilhão, após meses de negociação junto 

à FUNAI. Assim, a 12 de maio de 1993, após a demolição da sede da fazenda, 

Jorge Pacheco e seus subordinados deixaram as terras da Caiçara, livrando os 

Xokó das veementes ameaças que caracterizaram aquela etapa final da luta pela 

reintegração das fazendas São Geraldo, Surubim, Caiçara e Belém. Em célebre 

romaria pela vereda que ligava o Mocambo à Caiçara (Figuras 39, 40, 41 e 42), no 

dia 13 de maio 1993, os Xokó saíram do acampamento da São Geraldo com destino 

ao antigo arruado da Caiçara, fundando um novo marco temporal no processo de 

territorialização da TI Caiçara/Ilha de São Pedro. Tal celebração foi realizada ainda 

que lhes faltasse a desintrusão dos poucos posseiros que viviam nas glebas do 

Rancho Bom e Marias Pretas, respectivamente, integradas à área demarcada 

somente em 1999 e 2003. 
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Figura 39 – Romaria da São Geraldo à Caiçara, ao 
fundo localidade do Mocambo 

 
Fonte: Autor desconhecido 

Recorte de vídeo do acervo do CIMI/Regional 
Nordeste (1993) 

 

Figura 40 – Chegada da romaria à Caiçara 

 
Fonte: Autor desconhecido  

Recorte de vídeo do acervo do CIMI/Regional 
Nordeste (1993) 

Figura 41 – Pajé Babá (Raimundo Bezerra Lima) 
entre as ruínas da antiga sede da fazenda Caiçara 

 
Fonte: Autor desconhecido  

Recorte de vídeo do acervo do CIMI/Regional 
Nordeste (1993) 

Figura 42 – Mensagem referente à luta pela terra 

 
Fonte: Autor desconhecido  

Recorte de vídeo do acervo do CIMI/Regional 
Nordeste (1993) 

 

A última situação de litígio pela posse de uma parcela da Caiçara envolveu os 

Xokó que permaneceram na retomada e um grupo de famílias que, expulsas pelos 

fazendeiros, passaram a residir na sede municipal de Porto da Folha e em Nossa 

Senhora do Socorro, na área metropolitana de Aracaju. De acordo com as diferentes 

declarações que constam na Ação Civil Pública, de 13 de junho de 2012, ajuizada 

pelo Ministério Público de Sergipe, o índio Antônio Vieira Feitosa, residente na 

cidade de Porto da Folha, na tentativa de adquirir uma casa Ilha de São Pedro foi 
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veementemente rejeitado pela comunidade local, fato justificado na seguinte 

declaração do ex-cacique Xokó, Girleno Clementino Lima: 

 

O depoente e os índios mais idosos da comunidade indígena 
reconhecem a identidade indígena do Sr. Antônio Vieira Feitosa, 
conhecido como “Tonho de Preto”, que, todavia, não reconhece o 
representante como morador da Ilha e participante das lutas pela 
retomada da terra indígena, ocorridas entre 1978 até 1993; que o 
referido senhor nunca compareceu na Ilha para participar dos 
assunto da comunidade indígena; que tem conhecimento que os pais 
de “Tonho Preto” residiram na Ilha de São Pedro, mas que os mesmo 
não participaram das lutas pela posse da Terra Indígena; que em 
2002, o índio de nome Nelson Francisco, residente na aldeia, vendeu 
sua casa para o representante sem comunicar a ninguém da 
comunidade; que, então, “Tonho Preto” solicitou ao depoente um 
pedaço de terra na Ilha para seu genro e filha plantarem, obtendo em 
resposta não ser possível atender o pedido; que posteriormente, o 
representante, à noite, apareceu na Ilha com uma camionete com a 
mudança junto com o genro e a filha e alegando haver comprado 
uma casa na Ilha; que o depoente e outros representantes da 
comunidade não aceitaram que o representante se instalasse na 
aldeia e o impediram de ocupar a residência adquirida; que foi 
adotada tal providência porque o representante sequer tinha avisado 
a compra da casa na aldeia e em virtude de que o mesmo não 
participou das lutas da comunidade indígena, seus filhos possuíam 
formação de vida distanciada dos costumes da aldeia e sabia que o 
representante tinha problemas na justiça; que, ainda, atualmente, a 
maioria da comunidade não aceita que o mesmo resida na Ilha de 
São Pedro (Ação Civil Pública/MPF-SE, 2012, p. 06). 

 

Mediante tal recusa, em 2008, Antônio Vieira Feitosa e sua filha, Sônia 

Feitosa, que assumira a liderança como cacique do grupo que passou a se 

autodeclarar como Xokó-Kuará, conseguiram reunir um grupo de 60 famílias para 

tentar ocupar uma parcela de terra nas proximidades da antiga fazenda Marias 

Pretas. No entanto, após negociações que duraram três dias num dos pontos de 

acesso da Caiçara, os Xokó-Kuará foram persuadidas a se retirarem do local de 

maneira pacífica. Reconhecidos desde 2004, os Xokó-Kuará passaram a reivindicar 

junto à FUNAI a aquisição de terra para abrigá-los em outra localidade, resultando 

na abertura do processo na Diretoria de Assuntos Fundiários, em 15 de março de 

2006, pleito que continua sem qualquer providência efetiva desde então. 

Ao fim do segundo processo de territorialização da TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro, distinguimos a efetivação da posse coletiva da terra como fator condicionante 

das modalidades específicas da cidadania que passou a ser atribuída aos Xokó, 

respaldada na sistematização de políticas públicas que passaram a incidir na Terra 
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Indígena, sobretudo, a partir da retomada de 1993. Em consonância à incorporação 

do território indígena ao aparato político-administrativo do Estado, a luta pela/na 

terra em questão não se limitou à reapropriação coletiva do território demarcado, 

estendendo-se por diferentes vias de objetivação de direitos referentes à sua 

proteção e gestão autônoma por parte dos Xokó.  

Seguindo a periodização que propomos, em consonância com a de Oliveira 

(1999), as contradições referentes à regularização do território que no presente se 

encontra sob a posse e usufruto dos Xokó revelam a continuidade histórica do 

processo de territorialização da TI Caiçara/Ilha de São Pedro, pela qual são 

reproduzidas dinâmicas pós-demarcatórias que abrangem múltiplas temporalidades 

e territorialidades, numa síntese de diferentes representações e valorizações como 

terra de missão, freguesia, sede de distrito, propriedade particular e terra indígena.  

Ao considerarmos a historicidade deste território, tornou-se possível delinear 

numa perspectiva totalizante um complexo de relações, ritmos e fluxos objetivados 

nos processos de apropriação e dominação superpostos às realidades dos povos 

indígenas no Brasil, em diferentes períodos da formação territorial do Estado 

Nacional. Por este ângulo, direcionando nossos esforços à explicação do específico 

sem isolá-lo (MORAES, 2002), buscamos espacializar diferentes condições 

históricas vividas pelos Xokó e por outras coletividades indígenas e não indígenas 

envolvidas nesses processos de territorialização. Sem perder de vista a intensidade 

dos movimentos dos Xokó, seja entre a Caiçara e a Ilha de São Pedro, seja por 

localidades do entorno, a exemplo do Mocambo, Pão de Açúcar e Porto Real do 

Colégio, como também, por cidades mais distantes como Aracaju, Maceió, Salvador, 

Rio de Janeiro e Brasília. 

A seguir, direcionamos nossa análise para as atuais condições de existência 

do povo Xokó na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, sem perder de vista o movimento no 

tempo e no espaço das múltiplas determinações do processo de dominação dessa 

fração do território capitalista, compreendida pelo Estado como unidade territorial 

das políticas públicas destinadas aos Xokó. Desde já, ressaltamos que tais políticas 

não são exclusivas aos Xokó que vivem na Terra Indígena, o que nos leva a 

relativizar os diferentes contextos desses processos de territorialização para os Xokó 

aldeados ou não. 
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5. AS ATUAIS CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA DO POVO XOKÓ: AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS COMO VIAS DOS PROCESSOS DE TERRITORIALIZAÇÃO 

 

Contextualizadas num arranjo de localizações e distribuição de fenômenos 

pelos quais o espaço é organizado, as políticas publicas serão abordadas a partir de 

duas linhas de análise. Uma geral, que dimensiona um conjunto diversificado das 

políticas públicas dirigidas ao povo indígena Xokó na TI Caiçara/Ilha de São Pedro. 

E outra particularizada aos relatos de experiências (também compreendidos como 

registros) sobre duas políticas públicas nas quais este interlocutor esteve envolvido 

concomitantemente à pesquisa, uma enquanto consultor do Projeto Gestão 

Ambiental e Territorial Indígena (GATI), e outra como participante da 1ª Conferência 

Nacional de Política Indigenista, principalmente, nas etapas local e regional na 

condição de palestrante convidado.  

As correlações de forças entre os diferentes sujeitos sociais envolvidos na 

reprodução de um conjunto de políticas públicas nos servirá para abalizar as nossas 

investidas na imersão do estudo empírico que apresentamos a seguir. Deste modo, 

optamos por desenvolver nossa narrativa através da análise descritiva dos 

processos de territorialização de ações públicas e privadas na TI Caiçara Ilha de São 

Pedro. Para tanto, acreditamos que os esforços da abordagem territorial até aqui 

empreendida serão avigorados por aquela reserva de fôlego inicial, em função de 

um melhor entendimento sobre as condições históricas e espaciais da intensificação 

do processo de territorialização da TI Caiçara/Ilha de São Pedro, após a sua 

regularização. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS DIMENSÕES SOCIOPOLÍTICAS DE ESPAÇOS 

INFRAESTRUTURAIS NA TERRA INDÍGENA CAIÇARA/ILHA DE SÃO PEDRO 

 

Segundo o Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010), na TI Caiçara/Ilha de 

São Pedro do total da população de 333 pessoas, 314 se declararam indígenas e 19 

ficaram sem declaração. Já de acordo com o levantamento realizado por técnicos do 

Polo-Base Xokó de Saúde Indígena47, em 2014, a população total da área 

correspondia a 456 pessoas, entre indígenas e não-indígenas, sendo 216 do sexo 

                                                           
47

 Esses dados foram disponibilizados pelos técnicos do Polo Base, apesar de ainda não estarem 
sistematizados em documento oficial até a finalização desta pesquisa. 
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feminino e 240 do sexo masculino, distribuídos em 65 famílias. Além desses dados 

sobre a população dos Xokó na Terra Indígena, é importante ressaltar que parte 

significativa dos seus familiares reside em áreas urbanas de outros municípios de 

Alagoas e Sergipe, a exemplo de Pão de Açúcar, Arapiraca, Itabaiana, Canindé do 

São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Propriá e Aracaju.  

O núcleo populacional da Terra Indígena se encontra na aldeia da Ilha de São 

Pedro, existindo somente duas residências no antigo arruado da Caiçara, e outra 

nas proximidades da antiga sede da fazenda Marias Pretas. O mesmo Censo (IBGE, 

2010) apontou que existiam 74 domicílios particulares permanentes, dos quais 72 

(97.3%) recebiam energia elétrica. Sobre a condição de ocupação, 69 (93.2%) 

desses domicílios eram próprios, 3 (4.1%) cedidos e 2 (2.7%) em outra condição. No 

que se refere ao abastecimento de água, 72 domicílios estavam ligados na rede 

geral, um armazenava água de chuva em cisterna e outro era abastecido por rio, 

açude ou igarapé. Apesar de não existir tratamento de esgoto sanitário na área, 71 

domicílios possuíam banheiro de uso exclusivo ou sanitário com fossa rudimentar, e 

3 não possuíam banheiro de uso exclusivo ou sanitário. Em relação ao destino do 

lixo produzido nestas residências, em 52 domicílios o lixo era coletado, em 18 era 

queimado e em quatro era jogado em terreno baldio ou logradouro.  

Compreendida pelos Xokó como uma das questões infraestruturais mais 

problemáticas, o manejo dos resíduos sólidos produzidos na aldeia tem sido gerida 

por meio do pagamento a trabalhadores locais que se responsabilizam pela coleta e 

destinação dos materiais domésticos descartados. Até 2012, essas atividades eram 

realizadas pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha, porém, em razão de 

divergências políticas entre as lideranças Xokó e o atual prefeito, Albino Tavares, do 

Partido Social Democrata (PSD), o serviço público de coleta de lixo na aldeia foi 

interrompido, de modo que a própria população tem arcado com esses custos 

tornando-se difícil manter uma coleta regular. Sem a devida orientação e condições 

materiais, a destinação dos resíduos sólidos não tem sido adequada e o seu 

depósito feito numa área da Caatinga localizada acerca de 1,5 Km do centro da 

aldeia. A proximidade do depósito irregular é sentida diretamente quando os 

materiais são queimados com o intuito de diminuir o seu volume e evitar a 

proliferação de baratas, moscas, ratos e urubus. Esta queima a céu aberto libera 

gases tóxicos na atmosfera deixando os Xokó vulneráveis à doenças respiratórias, 
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principalmente em crianças e idosos, comprometendo o bem estar e a saúde da 

população.  

Outro problema que podemos verificar nessa área chamada de “lixão” é a 

produção do chorume que através da infiltração de substâncias orgânicas e 

químicas contamina o solo impedindo o desenvolvimento de plantas e, 

consequentemente, ameaçando a biodiversidade deste ambiente. Substâncias 

tóxicas são liberadas no solo em decorrência do descarte de produtos como pilhas, 

equipamentos eletrônicos e outros produtos potencialmente tóxicos. Além disso, por 

este “lixão” estar próximo de lagoas e do rio Pequeno a contaminação do lençol 

freático também é um risco ambiental iminente. 

 

Figura 43 – Área do "lixão" e de pastagem natural 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

Figura 44 – Material de campanha de 
conscientização sobre resíduos sólidos 
desenvolvida pelo Polo Base de Saúde 

 Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Denúncias são feitas regularmente à Sesai e ao Ministério Público Federal em 

Sergipe (MPF/SE) no sentido de equacionar o problema deste depósito irregular. 

Para os Xokó uma das urgências se refere à necessidade da Prefeitura Municipal de 

Porto da Folha assumir suas responsabilidades em relação à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos que, desde 2010, determina que os municípios brasileiros são 

responsáveis pela coleta e destino adequado dos resíduos sólidos. A propósito, é 

indicado que estes depósitos sejam feitos em aterros sanitários e não em lixões, 

pois, estes passaram a ser proibidos pela Lei n° 12.305, de 02/08/2010. 
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Art. 10.  Incumbe ao Distrito Federal e aos Municípios a gestão 
integrada dos resíduos sólidos gerados nos respectivos territórios, 
sem prejuízo das competências de controle e fiscalização dos órgãos 
federais e estaduais do Sisnama, do SNVS e do Suasa, bem como 
da responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de resíduos, 
consoante o estabelecido nesta Lei (BRASIL, 2010). 
 

Tornando ainda mais complexas as questões infraestruturais e de 

saneamento básico na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, em 2011, deu-se início ao 

processo de ampliação do número de domicílios da área com a construção de 50 

casas do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Ação pública ligada ao 

Programa Minha Casa, Minha Vida promovido pela Secretaria Nacional de 

Habitação do Ministério das Cidades e pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

com financiamento da Caixa Econômica Federal, instituição financeira pública, 

vinculada ao Ministério da Fazenda. Nessa primeira etapa, as casas foram 

localizadas na rua da Baixada, registrada como rua B, num espaço antes ocupado 

por roças familiares que foram remanejadas para outras áreas da Ilha. Em junho de 

2015, mais 62 moradias foram entregues pelo PNHR na rua de Baixo, registrada 

como rua A, que segue, desde o centro da aldeia, ao conjunto de casas construídas 

com recursos próprios das famílias, na década de 1990.  

A “Entidade Organizadora” local que formou parceria com a Caixa Econômica 

Federal para viabilizar a execução do empreendimento foi a Associação Indígena do 

Povo Xokó (ASSINPOX). No entanto, em 2011, esta associação possuia débitos não 

regularizados junto à Receita Federal, condição que a impedia de operar com 

recursos do Programa. Para resolver essa pendência lideranças xokós contaram 

com apoio financeiro do então deputado estadual João Daniel, liderança do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Sergipe, filiado ao 

Partido dos Trabalhadores (PT). A relação entre o atual deputado federal e algumas 

lideranças Xokó tem sido acionada, tanto para reafirmar apoios políticos em 

períodos eleitorais, como para resolver questões assistenciais e infraestruturais na 

Terra Indígena, a exemplo da proposta de instalação de uma antena de telefonia 

móvel encaminhada por João Daniel através da indicação número 551/2015 ao 

Ministério das Comunicações. 

As 112 casas do PNHR foram destinadas, preferencialmente, às famílias que 

moravam em casa de taipa e aos casais de jovens, acima de 18 anos, que se 

encontravam noivos ou recém-casados. Jovens recém-formados ou prestes a se 
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formar também foram contemplados na segunda etapa. Alguns jovens do sexo 

masculino beneficiados pelo programa participaram diretamente das construções de 

suas casas como ajudantes de pedreiro, orientados por quatro mestres de obra da 

própria aldeia, que se juntaram aos 10 funcionários da empresa Santa Terezinha 

Construções, de Aracaju, responsável pelas obras. Ressaltando-se que tal empresa 

também participou de outras obras do PNHR no município de Porto da Folha, nos 

povoados de Ilha do Ouro, Lagoa da Volta, Linda França e Lagoa Redonda.  

Para cada casa construída num valor de R$ 28.500,00, os mestres de obras 

da comunidade receberam da construtora uma parcela de R$ 3.500,00, dos quais 

R$ 500,00 foram pagos aos ajudantes de pedreiro. Vale frisar que esse 

aproveitamento da mão de obra local se fez por meio de acordo apalavrado entre os 

trabalhadores locais e a construtora, sem encontrarmos qualquer correspondência 

desse tipo de procedimento nas normas do PNHR exigidas aos empreendedores da 

área de construção civil financiados pela Caixa Econômica Federal. 

Consequentemente, os trabalhadores locais não receberam qualquer garantia 

trabalhista, seja em relação aos direitos previdenciários ou mesmo à segurança no 

trabalho. Além disso, verificou-se que os instrumentos de trabalho (colheres de 

pedreiro, pás, peneiras, baldes, carros de mão, carroças etc.) e equipamentos de 

segurança (capacetes, botas, luvas, entre outros) eram dos próprios trabalhadores 

locais. Assim como, podemos observar o uso indevido de materiais de construção 

disponíveis na própria terra indígena, a exemplo da areia retirada do leito seco do rio 

Pequeno que, antes das barragens do rio São Francisco, separava a Caiçara da Ilha 

de São Pedro, ampliando os riscos ambientais de uma área já tão impactada. 

A construção das novas casas também tornou mais complexa a ausência na 

aldeia de um sistema adequado de abastecimento de água, que, no presente, 

provém do rio São Francisco sem passar pelo devido tratamento antes de chegar às 

residências. Desde 2010, a ampliação da demanda por esse recurso vem sendo 

alertada pelos Xokó ao MPF/SE, que, em 2013, representado pela procurada da 

República, Lívia Nascimento Tinoco, ajuizou ação civil pública para requerer da 

União Federal o abastecimento de água tratada na aldeia da Ilha de São Pedro. No 

entanto, somente a 18/08/2015 foi assinado o contrato de execução de obra de 

engenharia para a implementação do Sistema de Abastecimento de Água (SSA), 

correspondendo ao valor total de R$1.669.501,50, a ser financiado com recursos da 

Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão do Ministério da Saúde responsável 
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por este tipo de ação governamental em terras indígenas. Ressaltando-se que, até o 

término dessa pesquisa, tal obra se encontrava em sua etapa inicial. 

 

Figura 45 – Construção da estação de tratamento do Sistema de 
Abastecimento de Água, ao fundo da Igreja de São Pedro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 

 

Outra situação agravada com a construção das novas casas se refere à 

continuação do uso de sanitários com fossas rudimentares e da prática de 

lançamento de dejetos de pias, tanques e torneiras externas diretamente no solo, a 

céu aberto. Com tal inobservância do poder público quanto às necessidades 

sanitárias da comunidade, entendemos que, concomitante à implementação do 

PNHR, perdeu-se uma boa oportunidade para reestruturar o sistema de 

esgotamento sanitário da aldeia através da implantação de uma rede de coleta de 

esgotos e de fossas sépticas com mecanismos alternativos de tratamento dos 

dejetos domésticos.  

Na nossa perspectiva processual, embora reconheçamos a necessidade de 

maiores aprofundamentos técnicos, tais circunstâncias denotam o intrincado 

envolvimento entre os distintos interesses e intencionalidades que determinam as 

formas de implementação das políticas públicas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, 

que, amiúde, são insuficientes ou destoam das verdadeiras demandas da 

comunidade. Neste sentido, mais uma preocupação relacionada à construção das 

novas casas concerne ao aumento da demanda por energia elétrica, situação que 

tem levado as lideranças xokós a solicitar a ampliação da rede de fornecimento junto 

à Energisa, conglomerado privado responsável pela distribuição da energia elétrica e 
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pela cobrança de suas taxas na aldeia. Porém, essa solicitação segue sem qualquer 

encaminhamento prático, visto que apenas dois transformadores de força 

permanecem sendo utilizados para abastecer os 186 domicílios da Terra Indígena, 

além de diversos equipamentos agrícolas utilizados pelos Xokó, como bombas de 

irrigação e máquinas forrageiras. 

A despeito das contradições que acompanham o aumento da área de 

ocupação dos domicílios na Terra Indígena, os beneficiários e seus familiares com 

os quais mantivemos diálogo, principalmente, por meio de entrevistas 

semiestruturadas, manifestaram um bom nível de satisfação no que diz respeito à 

implementação do PNHR. Levamos em consideração os familiares dos beneficiários, 

pois, observamos situações em que certos benefícios complementares, como os 

proporcionados pelo Cartão da Minha Casa Melhor, serviram a outros membros da 

família mesmo que fugindo das normas do Programa, neste caso, fomentando a 

compra de móveis e eletrodomésticos por meio do financiamento da Caixa 

Econômica Federal. 

Além disso, sobretudo nos casos dos recém-casados, ouvimos que a 

mudança para as novas casas está proporcionando uma maior privacidade e 

independência financeira dos jovens para com seus pais, produzindo-se novas 

formas de relacionamentos interpessoais e de parentesco, em consonância com a 

ampliação das redes sociais comunitárias, por sinal, territorializadas em diferentes 

moradias e em novos espaços produtivos. Atentos a essa dinâmica multerritorial 

vejamos como a beneficiária Karine dos Santos (25 anos), atual presidente da 

Associação Indígena das Mulheres Xokó, relatou suas impressões sobre esse 

processo: 

 

Agora, os jovens buscam ter uma vida mais autônoma. Até na 
comunidade as relações mudaram porque os jovens que estão nas 
novas casas estão tendo que trabalhar nos seus roçados, produzindo 
dentro do território. Ou estão trabalhando em outros serviços 
gerando renda em benefício da comunidade. E assim os jovens 
estão ficando aqui, sem precisar sair para as cidades. Mesmo com 
dificuldade e falta de investimento estão trabalhando mais em roça, 
coisa que os jovens estavam mais dispersos, porque antes diziam: 
“ah, não vou trabalhar em roça não”. Agora, muitos estão investindo 
também na criação de gado e na produção do leite. E, o mais 
importante, estamos permanecendo aqui, formando e crescendo 
suas famílias nas suas próprias casas (Depoimento de Karine dos 
Santos – presidente da Associação Indígena das Mulheres Xokó, 25 
anos – ao autor, em 2015). 
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Figura 46 – Construção de casas na rua de Baixo ou "A" 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 47 – Construção de casas na rua "B" 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 
 

Figura 48 – Casas de taipa junto às do PNHR 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

Figura 49 – Transporte de areia retirada do leite seco 
do rio Pequeno 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

 

Mantendo a perspectiva nas dimensões territoriais dos processos de 

dominação que perpassam às políticas públicas, vejamos à continuação outros 

espaços da TI Caiçara/Ilha de São Pedro nos quais se reproduz a luta cotidiana por 

acesso a direitos. Cabe destacar, luta atualizada historicamente pelos Xokó e 

agentes coetâneos no bojo de um modelo de política indigenista tutelar, conjugado à 

territorialização de relações sociais e de poder do modo de produção capitalista. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS ESPAÇOS DE USOS COMUNITÁRIOS 

ENQUANTO ESPAÇOS DE LUTAS COTIDIANAS PARA A EFETIVAÇÃO DE 

DIREITOS 

 

Em Porto da Folha está registrada a Coordenação Técnica Local (CTL) da 

FUNAI, que, por sua vez, não dispõe de uma sede em funcionamento no município  

apesar de ter sido construída uma casa na Ilha de São Pedro para este fim, em 

2009, que permanece sem qualquer uso administrativo até o presente (Figura 50). O 

aproveitamento desse espaço tem ficado restrito ao uso como depósito de máquinas 

e equipamentos inutilizados, a exemplo do motor da Estrela D'alva (Figuras 51 e 52), 

embarcação doada pela FUNA, em 1985, que, por duas décadas, antes da drástica 

redução da vazão do rio São Francisco, foi o principal meio de transporte fluvial da 

comunidade, inclusive, nas investidas das retomadas que apresentamos no capítulo 

anterior.  

 

Figura 50 – Casa construída pela FUNAI 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 51 – Antigo motor da embarcação 
Estrela D’alva

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Figura 52 – Embarcação Estrela D’alva em estado de abandono

Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Chamamos a atenção sobre essa precariedade das condições da FUNAI na 

TI Caiçara/Ilha de São Pedro, pois, compreendemos que a subutilização desse 

espaço restringe as ações práticas dos seus servidores de modo a prejudicar a 

execução das seguintes competências dessa CTL, preconizadas na Art. 23, 

do Decreto n° 7.778, de 2012: 

 

I - planejar e implementar ações de promoção e proteção dos direitos 
sociais dos povos indígenas, de etnodesenvolvimento e de proteção 
territorial, em conjunto com os povos indígenas e sob orientação 
técnica das áreas afins da sede da FUNAI;  
II - implementar ações para a localização, monitoramento, vigilância, 
proteção e promoção dos direitos de índios isolados ou de recente 
contato em sua área de atuação, nos casos específicos de 
subordinação da Coordenação Técnica Local à Frente de Proteção 
Etnoambiental, conforme definido em ato do Presidente da FUNAI;  
III - implementar ações para a preservação e proteção do patrimônio 
cultural indígena;  
e IV - articular-se com outras instituições públicas e da sociedade 
civil para a consecução da política indigenista, em sua área de 
atuação. 

 

No que se refere à supervisão da CTL e à outras funções técnicas e 

administrativas da FUNAI, particularmente, no emaranhado das mediações das 

políticas públicas, os Xokó recebem as atenções da Coordenação Regional 

Nordeste I (CR Nordeste I), sediada em Maceió (AL). Essa unidade jurisdicionada no 

decreto supracitado como Órgão Descentralizado abrange nove CTLs dos Estados 
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de Sergipe, Alagoas e Pernambuco (Porto da Folha, Porto Real do Colégio, 

Palmeira dos Índios, Delmiro Gouveia, Joaquim Gomes, Floresta, Recife, Arcoverde 

e Ibimirim), compreendendo as seguintes terras indígenas: Aconã, Caiçara/Ilha de 

São Pedro, Fazenda Canto, Geripancó, Kalankó, Kambiwá, Kapinawá, Karapotó, 

Kariri-Xocó, Mata da Cafurna, Pankará da Serra do Arapuá, Pipipã, Tingui Botó, 

Tuxá de Inajá, Wassu-Cocal, Xukuru, Xukuru de Cimbres e Xukuru-Kariri (FUNAI, 

2016).  

Entre outras competências da CR Nordeste I, encontra-se a de monitorar e 

apoiar as políticas de saúde que beneficiam os Xokó, vale advertir, não apenas os 

que residem na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, mas também os que vivem em outras 

localidades e que estejam cadastrados no Subsistema de Atenção à Saúde 

Indígena, articulado com o Sistema Único de Saúde (SasiSUS)48. Em relação ao 

espaço de uso comunitário referenciado como Unidade Básica de Saúde, este se 

territorializa como o Polo-Base Xokó, unidade gestora descentralizada localizada na 

área de abrangência do Distrito Especial Sanitário Indígena (Dsei) de 

Alagoas/Sergipe (Figura 53), vinculada à Secretaria Especial de Saúde Indígena do 

Ministério da Saúde (MS). 

 

  Tabela 4 – Dados gerais do Dsei Alagoas/Sergipe - 2013 

População Geral 14.428 

Número de Estados de abrangência 2 

Número de Municípios de 
abrangência 

10 

Número de aldeias 37 

Número de Polo-Base 37 

Número de etnias 13 

Fonte: SESAI/MS/SIASI, 2013b 

                                                           
48

 Desde 2010, sobretudo a partir de reinvindicações de lideranças indígenas, a política de saúde 
indígena deixou a ser conduzida pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão das inúmeras 
acusações de corrupção e inoperância do órgão. Para suprir as demandas dos povos indígenas a 
Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada, no âmbito do Ministério da Saúde, de maneira a 
viabilizar a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e todo o processo de gestão 
do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS), integrado ao Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
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Figura 53 – Terras e povos indígenas de Alagoas e Sergipe atendidos pelo Dsei 
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As ações locais de Atenção Básica de Saúde, a exemplo dos atendimentos 

médicos e odontológicos, das campanhas de imunização, da vigilância alimentar e 

nutricional e do acompanhamento das condições sanitárias locais, são realizadas 

por meio da interlocução institucional entre o Ministério da Saúde, a Secretaria de 

Estado da Saúde de Sergipe e a Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha. 

Suas parcerias possibilitam a manutenção do espaço físico do Polo-Base Xokó 

(Figura 54) e a contratação das Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena, 

atualmente, formada por um enfermeiro assistencial, um médico (o cubano Ricardo 

Marsan Perez do Programa Mais Médico), três técnicos de enfermagem, um 

cirurgião-dentista, um auxiliar de saúde bucal (da comunidade) e dois agentes de 

saneamento49. Os não-indígenas cumprem um calendário de visitas à aldeia, em 

concordância com os de outras aldeias do Dsei AL/SE, ficando os Xokó sob a 

permanente atenção dos agentes de saúde da própria localidade. Ainda que as 

visitas sejam periódicas, essa não permanência da equipe médica é frequentemente 

questionada pelas lideranças junto ao Dsei e ao Conselho Distrital de Saúde 

Indígena (Condisi), órgão colegiado responsável por fiscalizar e propor medidas 

pertinentes às políticas de saúde indígena.  

 

Figura 54 – Polo Base Xokó 

Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 
 

                                                           
49

 Além desses profissionais da área de saúde, registra-se a contratação pelo Dsei de dois jovens 
xokós para prestar serviços de vigilância e segurança no referido Polo-Base. 
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Para os casos que exigem remoção, o Polo-Base dispõe de um barco (obtido 

com recursos da FUNAI) para levar os pacientes mais necessitados ao hospital 

municipal de Pão de Açúcar/AL. Nos atendimentos de média e alta complexidade, os 

pacientes são levados para Maceió ou Aracaju em carros do Ministério da Saúde ou 

de empresas contratadas pelo Sesai. Atualmente, um dos problemas quanto ao uso 

desses veículos está na imposição do limite máximo de três mil quilômetros por mês, 

quantidade mínima se considerarmos, por exemplo, a distância por rodovias de 

186km entre Aracaju e a Ilha de São Pedro, e de 260km entre Maceió e a aldeia, 

passando por Pão de Açúcar. 

Não obstante a política de saúde para os povos indígenas prever o direito a 

um atendimento diferenciado pelo SUS, respeitando-se suas especificidades 

culturais, nota-se por parte dos Xokó, principalmente dos idosos, o uso frequente do 

setor privado de saúde para a realização de consultas, exames e cirurgias. Esses 

procedimentos médicos têm onerado sobremaneira os orçamentos familiares, 

inclusive com os gastos de deslocamentos e de manutenção fora da aldeia. Tais 

dificuldades têm sido minimizadas com ajudas financeiras entre as famílias, 

atualizando as suas redes de solidariedade. Ademais, essas condições têm 

reforçado uma antiga reivindicação referente à criação de uma casa de apoio para 

abrigar os Xokó, e qualquer outro indígena, que esteja em trânsito por Aracaju.  

No tocante à educação escolar desenvolvida na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, 

identificamos no Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 2010) que dos 265 indígenas 

consultados (acima de 10 anos), 232 eram alfabetizados e 33 não alfabetizados. 

Segundo dados da Secretaria de Educação do Estado de Sergipe (SEED/SE), em 

2015, foram matriculados na Escola Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro 

um total de 74 alunos, sendo 51 no Ensino Fundamental e 23 no Ensino Médio 

(SEED, 2015). Estes jovens se somavam às 41 crianças do nível infantil, embora 

estas não constem nos dados da Secretaria, tal como nos relatou a coordenadora 

pedagógica Ângela Apolônio Rosa Lima. 

Como já vimos o primeiro núcleo escolar da Ilha de São Pedro foi construído 

no ano de 1996, mas, diante do aumento gradual do número de alunos, um novo 

núcleo escolar foi construído na Ilha de São Pedro, em 2002. A edificação desse 

espaço contou com recursos do Fundo de Fortalecimento da Escola 

(FUNDESCOLA) para servir aos alunos do ensino fundamental e médio, ficando as 

crianças do ensino básico no núcleo construído em 1996, comentado em tópico 
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anterior. Também de acordo com informações da Diretoria Regional de Educação 

(DER 07/Porto da Folha) da SEED/SE, em 2015, sob a direção de Nadja Naira Alves 

da Silva Rodrigues, o colégio indígena recebeu R$ 3.000,00 referentes aos recursos 

estaduais do Suprimento de Fundos e R$ 1.800,00 em recursos federais do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE). No que se refere à merenda escolar, o 

colégio atendido pelo Núcleo de Educação da Diversidade e Cidadania da SEED/SE 

recebeu um total de R$ 13.530,76, num somatório de recursos oriundos de diversos 

programas, tais como: Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Plano 

Nacional de Ação para a Inclusão (PNAI) e Sergipe Mais Educação (SEED, 2015).  

No momento, aproximadamente, 20 jovens xokós frequentam cursos de nível 

superior nas cidades de Pão de Açúcar, Nossa Senhora da Glória, Maceió e 

Aracaju, sobretudo, em cursos de licenciaturas, pedagogia, serviço social e 

enfermagem. Outros, já formados, têm encontrado dificuldades para exercer suas 

profissões, particularmente, na própria terra indígena, de modo que o conhecimento 

técnico-científico adquirido por esses jovens tem sido pouco aproveitado em 

benefício da comunidade, agravando a alta taxa de desemprego entre esse grupo 

geracional. Exemplo dessa circunstância notamos ao considerar o quadro dos 13 

professores da Escola Estadual Dom José Brandão de Castro, dos quais apenas 

duas professoras são Xokó. Situação que segue o caminho inverso de uma das 

Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas reunidas na 

Resolução n° 03, de 1999, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional 

de Educação, que no seu Art. 8º afirma: “A atividade docente na escola indígena 

será exercida prioritariamente por professores indígenas oriundos da respectiva 

etnia” (BRASIL, 1999).  

Não por acaso, a criação de oportunidades de trabalho para esses jovens tem 

sido um dos principais pontos de reivindicação dos Xokó perante o poder público, 

assim como, o fomento de atividades produtivas que possam mitigar o seguinte 

quadro referente aos rendimentos nominais mensais dos Xokó (de 10 anos ou mais) 

residentes na área: sem rendimento – 162 pessoas; até ½ salário mínimo – 41; mais 

de ½ a um salário mínimo – 49; mais de um a dois salários mínimos – 9; mais de 2 a 

5 salários mínimos – 4 (IBGE, 2010).  

 

 

http://portal.mec.gov.br/financiamento/dinheiro-direto-na-escola?id=12320
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Os sonhos dos mais velhos é de que os jovens trabalhem e cuidem 
das suas terras, matas e águas. Sonhos esses que os jovens 
também já têm porque através do que eles deixaram a gente pode 
ter uma sobrevivência digna e de qualidade, usufruindo de tudo, mas 
com responsabilidade, cuidando (Depoimento de Joseane Acácio 
dos Santos – 29 anos – para o autor, em 2014). 

 

Sem desconsiderar as remessas de dinheiro enviadas pelos Xokó residentes 

fora da Terra Indígena aos seus familiares, pode-se mensurar a renda média familiar 

por meio da soma de proventos não-agrícolas oriundos de auxílios referentes a 

participação em projetos comunitários, como coordenadores ou mobilizadores locais; 

de salários do funcionalismo público (professoras, vigilantes, agentes de saúde, 

motoristas, entre outros); de políticas redistributivas, a exemplo do programa Bolsa 

Família, do Garantia-Safra e do Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal 

(Seguro-Defeso); de pensões por morte, aposentadorias rurais por idade e 

aposentadorias por invalidez; da renda obtida em pequenos comércios e serviços 

(destacam-se na aldeia três “vendas”, utilizadas diariamente pela comunidade, uma 

pousada e um restaurante para atender as demandas de visitantes ou de 

profissionais que desenvolvem atividades regulares na localidade, como professores 

não-indígenas e servidores da FUNAI); dos rendimentos com as vendas de produtos 

artesanais, como peças cerâmicas50 (Figuras 55 e 56) e ornamentos tradicionais; 

além da comercialização de produtos agrícolas fornecidos à escola e 

comercializados semanalmente na feira livre de Pão de Açúcar ou com 

atravessadores que distribuem para diferentes localidades da região produtos como 

hortifrutigranjeiros, mel, leite e o queijo. 

 

                                                           
50

 A produção cerâmica já foi uma das principais fontes de renda da comunidade, mas no presente se 
usam apenas nos rituais ou se comercializam pequenos lotes previamente encomendados ou para 
serem vendidos em viagens. Os barreiros cada vez mais profundos continuam sendo os mesmos 
para as retiradas do barro vermelho e amarelo. Vejamos como são conhecidas algumas das 
“loceiras” que ainda atendem por encomenda, apesar da baixa frequência: Célia, Creuza, Dadinha e 
Nana. 
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Figura 55 – Barreiro na Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 56 – Produção cerâmica por encomenda 
(Maria da Costa dos Santos, Dadinha, 72 anos) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Em 2010, a partir de uma parceria entre o Governo Federal, o Governo do 

Estado de Sergipe e a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, outros dois espaços 

de referência para as ações do poder público foram entregues à comunidade, o 

Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e o Centro Comunitário 

Indígena Pedro Santana da Silva. O CRAS Indígena (Figura 57) foi construído com 

recursos do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome na ordem de 

R$ 150.000,00 (MDS/CNAS, 2007). Contando com a parceria da Prefeitura 

Municipal de Porto da Folha, a unidade da Ilha de São Pedro oferece serviços, 

programas e projetos socioassistenciais ligados ao Sistema Único de Assistência 

Social (Suas) e ao Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias (PAIF), 

que pontua entre seus principais objetivos: “Prevenir as situações de risco em seu 

território de abrangência fortalecendo vínculos familiares e comunitários e garantindo 

direitos” (MDS, 2015). No entanto, entre servidores e usuários, observamos queixas 

sobre a falta de recursos para o bom encaminhamento das atividades do CRAS da 

Ilha de São Pedro, sendo esta outra reivindicação frequente dos Xokó feita aos 

órgãos públicos responsáveis. 
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Figura 57 – Centro de Referência em 
Assistência Social da Ilha de São Pedro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 58 – Centro Comunitário Indígena Pedro 
Santana da Silva 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Já o Centro Comunitário Indígena Pedro Santana da Silva51 (Figura 58) foi 

construído para servir de sede à Associação Indígena das Mulheres Xokó e à 

Associação Indígena do Povo Xokó, numa obra que custou R$ 30.000,00 em 

recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais 

(Pronat), ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e financiado pela 

Caixa Econômica Federal, na modalidade de apoio a projetos de infraestrutura. 

Responsáveis institucionais pelos encaminhamentos gerais desse Programa – que 

consolidou as bases da Política Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural 

(PNDBR), em 2010, a Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), o Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) e os Colegiados de 

Desenvolvimento Territorial (Codeter) são os principais espaços de decisões das 

políticas de desenvolvimento territorial incidentes nos atuais 239 Territórios Rurais 

de todo o Brasil, dentre os quais se encontra o do Alto Sertão Sergipano, onde o 

município de Porto da Folha está incorporado.  

O Território do Alto Sertão é constituído por sete municípios: Canindé do São 

Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Nossa 

Senhora de Lourdes, Poço Redondo e Porto da Folha. Com o IDH médio de 0,58 

possui uma população total de 146.529 habitantes, sendo que 53,37% desses 

indivíduos reside na zona rural. Neste território se encontram 3.564 famílias 

assentadas, duas comunidades quilombolas e uma terra indígena (MDA, 2015). 

Para compreendermos essa diversidade vejamos o seguinte mapa (Figura 59): 

                                                           
51

 Chamado assim em homenagem a “Pedrito” – importante liderança xokó no processo de retomada 
do território nas décadas de 1970 e 1980. 
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Figura 59 – Mapa da situação geográfica da TI Caiçara/Ilha de São Pedro 
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Desde 2003, o MDA busca promover a gestão social do desenvolvimento 

rural a partir de uma abordagem territorial das dimensões econômicas, ambientais, 

sociais, culturais e institucionais das ações públicas e privadas incidentes nos 

denominados Territórios Rurais. Para alcançar os objetivos da universalização de 

programas socais no meio rural, são promovidas formas de articulação entre essas 

unidades territoriais, tendo em vista superar a visão uni setorial de políticas públicas 

nos espaços rurais, em geral, restritos às atividades agrícolas. Essa nova visão do 

rural como espaço multifuncional e multisetorial coaduna com a concepção de 

território fundamentada na descentralização político-administrativa e na 

territorialidade como expressões políticas da identidade cultural, compreendido 

como: 

 

Espaço físico, geograficamente definido, não necessariamente 
contínuo, compreendendo cidades e campos, caracterizado por 
critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 
sociedade, a cultura, a política e as instituições e uma população 
com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna 
e externamente por meio de processos específicos, onde se pode 
distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e coesão 
social, cultural e territorial (CONDAFR, 2005). 

 

Em análise sobre o Território da Cidadania do Alto Sertão Sergipano, Santos 

(2010, p. 52), problematiza a implementação de políticas públicas de 

desenvolvimento territorial alertando para o fato de que estas respondem às 

recomendações das organizações de cooperação internacional, a exemplo do Banco 

Mundial, da FAO e da Cepal. Para a autora, esse retorno do território às políticas de 

desenvolvimento, correlacionando interesses públicos e privados, segue a lógica de 

políticas públicas europeias voltadas para o fomento à competitividade empresarial 

de pequenos e médios empreendimentos e no estímulo à participação social, 

sobretudo, em nível local. Tal como no modelo de reestruturação e flexibilização 

industrial e de sistemas locais de produção da Terceira Itália, da década de 1970 e 

1980, e no Programa Ligação Entre Ações de Desenvolvimento da Economia Rural 

(LEADER), de 1991, voltado para a integração de projetos de desenvolvimento rural 

envolvendo pequenos e médios produtores dos países membros da União Europeia. 

Entretanto, na realidade concreta sobre a qual nos debruçamos, temos de 

levar em consideração as condições históricas e geopolíticas dos processos de 

dominação que se reproduzem na TI Caiçara/Ilha de São Pedro através de políticas 
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públicas que atendem de modo precípuo aos interesses de grupos políticos e 

econômicos dominantes, sejam nacionais ou internacionais. Sublinhamos esse 

elemento de análise, pois, embora o Centro Comunitário sirva como espaço de 

referência para as duas associações locais, a participação dos Xokó no Colegiado 

de Desenvolvimento Territorial (Codeter) tem sido nula. Situação constatada no 

desconhecimento dos membros diretores das referidas organizações quanto à 

existência desse colegiado e do próprio Programa de Desenvolvimento Sustentável 

de Territórios Rurais. Neste ponto, consideremos outra observação mais 

aprofundada de Santos sobre a questão da participação social no território do Alto 

Sertão Sergipano: 

 

Com frequência, às reuniões do Codeter comparecem poucas 
pessoas, ficando a participação efetiva e regular restrita a um 
número reduzido de seus participantes [...]. Assim, pode-se afirmar 
que, a partir da dinâmica das entidades territoriais que atuam no 
Colegiado, estrutura-se uma classificação interessante e ao mesmo 
tempo excludente, na medida em que a questão da participação 
social [grifo original] não se apresenta tão homogênea. Como 
resultado inevitável das políticas territoriais, há a constituição de um 
mosaico territorial, definido em termos espaciais, apresentando uma 
divisão bem nítida entre os municípios dinâmicos e os municípios 
estagnados. Outra questão considerada limitante ao funcionamento 
do Colegiado é a visão essencialmente política das ações por parte 
das duas representações (governo e sociedade civil), em detrimento 
da visão integrada proposta no plano de desenvolvimento territorial 
do Alto Sertão Sergipano. Dessa perspectiva, cria-se uma disputa 
pelo poder com relação à execução e localização das obras ou ao 
desenvolvimento de atividades na matriz de ações (SANTOS, 2010, 
p. 62-63). 
 

Chamamos a atenção sobre essa forma de participação social no Codeter do 

Alto Sertão Sergipano para exemplificar as situações nas quais a definição de 

recortes territoriais e a formação de colegiados, conselhos, comitês e comissões, por 

si, não avalizam os processos decisórios das políticas públicas que assumem, ao 

menos nas suas diretrizes normativas, a autonomia e a participação social como 

diretrizes indispensáveis ao desenvolvimento territorial. Assim, embora seja um 

movimentado espaço de convivência social utilizado para encontros comunitários, 

reuniões administrativas, práticas educacionais, exposições artísticas, acervo 

documental, conservação de peças cerâmicas, artefatos e indumentárias 

tradicionais, o uso cotidiano do Centro Comunitário Indígena acaba configurando 

mais uma das descontinuidades das ações públicas territorializadas na Terra 
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Indígena. Isso se dá uma vez que as diferentes possibilidades do acesso ao Pronat, 

principalmente em relação aos recursos disponíveis e aos seus fóruns de discussão 

e deliberação, passam desapercebidas às vistas dos que planejam suas agendas 

decisórias e dos grupos sociais parcialmente beneficiados. 

Ainda na espacialização do Centro Comunitário Indígena, outras contradições 

podem ser depreendidas na sua condição de sede do Ponto de Cultura Indígena 

Xokó. Projeto realizado, entre dezembro 2011 e dezembro de 2014, tendo como 

entidade responsável a ONG Thydêwá, através da cooperação entre o Ministério da 

Cultura e a FUNAI no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva, instituída pela Lei 

n° 13.018, de 22 de julho de 2014, voltada para o reconhecimento dos saberes, dos 

fazeres, dos cultivos e dos modos de vida das populações indígenas. 

A Thydêwá, organização com crescente atuação na região Nordeste, tem sua 

sede em Olivença, na Bahia. Em 2004, a ONG iniciou suas atividades com os Xokó 

por meio do Programa Pontos de Memória, com recursos do Instituto Brasileiro de 

Museus (IBRAM) usados na produção do livro “Índios na Visão dos Índios – 

Memória”, que apresenta textos elaborados por indígenas sobre as realidades 

vividas pelos povos Xokó, Kariri-Xocó, Karapotó Plaki-ô, Pankararu, Pataxó 

Hãhãhãe Pataxó de Barra Velha, Pataxó de Dois Irmãos e Tupinambá de Olivença.  

Ligado à implementação do Ponto de Cultura, a partir de 2014, a Thydêwá 

coordenou o projeto direcionado à formação de 16 mulheres das mesmas etnias 

supracitadas, com Karine Santos e Edriene dos Santos Souza como representantes 

xokós, e Itala Apolônio como colaboradora local. Sintomático de uma maior 

representatividade da organização política das mulheres indígenas do Nordeste e, 

em particular das mulheres xokós, o projeto foi direcionado para a disseminação de 

princípios relativos à valorização do gênero feminino, ao reconhecimento de direitos 

específicos e ao combate à violência doméstica. O mesmo recebeu o apoio da 

Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres da Presidência da República 

(SPM/PR) nas atividades de formação realizadas na sede da ONG, e da Secretaria 

de Políticas Públicas para Mulheres do Estado da Bahia (SPM/BA). O projeto foi 

finalizado com a publicação do livro “Pelas Mulheres Indígenas”, em 2015, mesmo 

com o encerramento das atividades do Ponto de Cultura Indígena Xokó, ainda em 

2014.  

Além dessas ações integradas ao Ponto de Cultura Xokó, a Thydêwá foi a 

responsável pela gestão dos recursos financeiros provenientes do Ministério da 
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Cultura da ordem de R$ 40.000,00. Segundo alguns Xokó (que optaram por não 

terem seus nomes divulgados), esse recurso foi parcelado em remessas mensais 

destinadas à manutenção do espaço físico do Centro Comunitário. Assim como, foi 

utilizado na obtenção de equipamentos eletrônicos (um data show, duas máquinas 

fotográficas amadoras e um computador portátil, este último já usado), e no 

pagamento de bolsas de incentivo no valor de R$ 250,00 mensais aos quatro 

mobilizadores locais do Ponto de Cultura.  

Nos relatos concernentes a essa gestão financeira prevaleceram as 

reclamações sobre a inconstância no envio dos recursos, motivo pelo qual são 

justificadas a desmobilização e o desinteresse dos Xokó diretamente envolvidos no 

Ponto de Cultura. Isso veio à tona principalmente no último ano de implantação do 

projeto, quando os recursos deixaram de ser enviados, segundo nossos 

interlocutores, em razão dos cortes orçamentários do Governo Federal, tal como foi 

justificado pelos representantes da Thydêwá, embora estes continuassem a solicitar 

os relatórios mensais das atividades do Ponto de Cultura.  

Por efeito, novos projetos sugeridos pela Thydêwá estão sendo rejeitados 

pelos Xokó, a exemplo da Rede Indígena Solidária de Arte e de Artesanato 

(RISADA) financiado pela Caixa Econômica Federal. Tal posição nos leva a 

conjecturar duas possibilidades interpretativas, interessantes para a compreensão 

de outros casos de (des)continuidades. Uma pertinente à falsa ideia de infalibilidade 

do “mercado de projetos”, compreendido como um conjunto de ofertas e 

possibilidades de apoio financeiro para os povos indígenas (SOUZA et al, 2007, p. 

10) que, no nosso entendimento, passa por constantes avaliações e análises críticas 

dos Xokó, lideranças ou não, a despeito das dificuldades na obtenção de recursos e 

da crescente demanda por projetos de desenvolvimento, particularmente, os 

produtivos. E outra possibilidade interpretativa que transita pelas vicissitudes dos 

interesses e intencionalidades individuais dos sujeitos envolvidos nesses processos, 

em especial, no que tange à expectativa de obtenção de benefícios materiais e 

retornos financeiros em detrimento das necessidades e interesses da coletividade. 

A partir dessa análise descritiva das condições de infraestrutura e de 

constituição de espaços de usos comunitários na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, 

depreendemos algumas das contradições que perpassam às ações públicas e 

privadas que incidem na realidade vivida pelos Xokó e que intervêm diretamente na 

atualização dos arranjos espaciais da referida Terra Indígena (Figura 60). 
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Figura 60 – Mapa do arranjo espacial da Ilha de São Pedro e parte da Caiçara 
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5.3 POLÍTICAS PÚBLICAS E SISTEMAS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA: AS 

RELAÇÕES DE TRABALHO CONSTITUINDO TERRITORIALIDADES 

 

Até meados da década de 1990, antes de serem sentidos com mais 

intensidade os impactos socioambientais decorrentes das barragens do complexo de 

Usinas Hidroelétricas (UHEs) do rio São Francisco, a rizicultura era o principal cultivo 

desenvolvido coletivamente pelos Xokó nas lagoas da Caiçara. Essa atividade 

permitia-lhes o autoconsumo e o aferimento de uma renda complementar através do 

repasse do arroz a atravessadores da feira de Pão de Açúcar e, diretamente, aos 

moradores de povoados vizinhos, como Santiago e Belo Monte. Contudo, ainda na 

primeira metade do século 20, no auge da produção e circulação do arroz pelo rio 

São Francisco, predominava a exploração sistemática da força de trabalho dos Xokó 

num regime de prestação de “favores” e obediências para com as famílias de 

latifundiários que, desde o fim da Missão de São Pedro de Porto da Folha, 

apropriaram-se do seu território tradicional. 

 

Eles que prenderam a terra pra eles, diziam: “pronto aqui é da gente, 
agora eles vão é trabalhar pra nós”. Se eu trabalhei a semana 
todinha ia até o fazendeiro para pedir o dinheiro da feira. Aquele 
dinheiro eu ia pagar com a lavoura que eu fosse colher no final do 
ano. O leite das crianças era pra ser pego por volta das quatro horas 
da manhã. Se não tivesse como ser pago na hora, tinha de pagar 
com arroz e em outros serviços, mas quem fazia a conta eram eles 
que botavam os valores que quisessem (Depoimento de Heleno 
Bezerra Lima – ex-cacique Xokó, 58 anos – para o autor, em 2015). 

 

As relações de produção então vigentes no período de subalternação dos 

Xokó à família Britto, fundamentavam-se numa variação entre o pagamento de 

diárias e acordos de “meia” que reservavam apenas um 1/3 do arroz produzido aos 

trabalhadores. Nestas condições, os casos de violência física, moral e/ou psicológica 

eram constantes, de tal modo que na memoria social dos Xokó a negação a essas 

relações de poder e de trabalho é percebida como uma dos elementos motivadores 

do processo de retomada do território.  

 

O arroz era de “meia”, 2 pra ele e 1 pra nós. A gente plantava, colhia 
e batia. Ele dizia que era ‘meio’, mas não era. O meio era se tudo 
que a gente pagava ele pagasse também, não é? A gente trabalhava 
pra dar as mães, que dava o de comer aos filhos. Hoje é que devia 
se interessar porque tudo é nosso. Se você plantar e der 10 alqueires 
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o arroz é seu. Se tiver uma roça e der 50 saca de milho é seu. Mas 
naquele tempo tudo era dividido. E nós trabalhávamos pra morrer! 
Mas o que era isso, a precisão, a necessidade de trabalhar pra 
comer, senão não comia. E hoje não é assim, graças a Deus. E eu 
não fico descontente com isso porque tudo é o tempo, não é? Vem o 
tempo ruim, vem outro bom, mas agora ninguém tem tempo ruim 
não. Naquele tempo ou trabalhava ou não tinha nada. Hoje tem 
mercadinho, paga fiado ou no cartão. Hoje é fácil. Então, a gente tem 
que se convencer com os tempos, né? O tempo vai e volta 
(Depoimento de Antônio Clementino de Melo – Antônio D’ália, 87 
anos – para o autor, em, em 2014). 

 

As representações desse regime de exploração podem ser identificadas no 

reconhecimento, sobretudo por parte dos adultos e idosos, de lugares específicos do 

território que remetem à situações emblemáticas de proibições, castigos e trabalhos 

em condições degradantes, tais como o Forno do Cal52 (Figura 61) – local de 

extração de calcário na Serra Gêmeas; a sede da fazenda Belém – onde os Xokó 

iam tratar de assuntos diversos com os Britto, de empréstimos a castigos; e o 

Cemitério dos Caboclos – espaço sagrado, proibido de ser frequentado para fins 

ritualísticos, localizado numa área que para os fazendeiros deveria estar disponível 

exclusivamente para a pastagem do gado. 

 

Figura 61 – Forno do Cal 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

                                                           
52

 O Forno do Cal era um lugar de extração de calcário dolomítico, onde alguns poucos Xokó 
trabalhavam para receber diárias de baixos valores. Eram frequentes os casos de acidente, muito em 
decorrência dos rudimentares equipamentos usados. A despeito de já terem recebido ofertas de 
empresas privadas para explorar esse recurso mineral no território, as lideranças Xokó não 
manifestam interesses em desenvolver esse tipo de atividade, principalmente, tendo em vista a 
conservação da Caatinga nos possíveis pontos de jazidas de calcário a serem exploradas, 
principalmente, na chamada Serra do Cal. 
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Os recursos básicos à sobrevivência dos trabalhadores da Caiçara, do Alto e 

do Belém eram fornecidos pelos fazendeiros, intermediados pelo “procurador” 

(administrador da fazenda) e controlados na “folha” – lista dos débitos de cada 

família. As exceções desse controle estavam no que era pescado no leito principal 

do rio São Francisco, ou no que era comprado na feira de Pão de Açúcar e adquirido 

por meio de troca de utensílios cerâmicos, tal como as cordas, redes e linhas de 

pesca de caroá produzidas no Mocambo, sendo estes materiais imprescindíveis 

para a atividade pesqueira e o transporte fluvial dos Xokó. Para compreendermos 

essa dinâmica vejamos o depoimento de Tonho Meleiro, liderança quilombola 

(Figuras 62 e 63): 

 

A tradição daqui do Mocambo era a corda e lá dos caiçareiros eram 
as panelas. Era na base da troca, mas se vendia também. Então, 
eles precisavam das cordas e a gente precisava das panelas. As 
panelas eles levavam para Pão de Açúcar, mas tinha que ter corda 
para segurar as velas dos barcos. A gente fazia corda de caroá para 
rede e linha de pesca, para usar no curral, para fazer carro de boi, 
para puxar o motor da casa de farinha, para amarrar a madeira que 
se tirava da mata e até a rede para dormir. A corda era uma das 
coisas principais para todo tipo de trabalho. (Depoimento de Antônio 
Lino da Silva – Tonho Meleiro, liderança quilombola, 75 anos – para 
o autor, em 2015) 

 

Figura 62 – Antônio Lino da Silva (Tonho 
Meleiro, liderança quilombola) ao lado do 
“carro”, instrumento que era utilizado na 

confecção das cordas 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 63 – Raimundo Bezerra Lima (Pajé Babá) e 
Antônio Lino da Silva (Tonho Meleiro, liderança 

quilombola) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Por outro lado, na manutenção do vínculo de dependência para com os 

fazendeiros, aos Xokó era proibido fazer hortas nos quintais das suas casas. Até o 

que era trabalhado no “pasto do Bernardino”, onde se plantavam o feijão, a 

mandioca e a abóbora destinados para o sustento das famílias, tinha de ser 

compartilhado com os Britto, que, convenientemente, ficavam com as melhores 

partes dessas produções sem efetuar qualquer tipo de pagamento aos que 

trabalharam por elas. Das plantações de arroz, algodão e milho cultivadas pelos 

Xokó com sementes e instrumentos próprios, só era permitido fazer o repasse das 

colheitas para os Britto. Nem a parte que cabia aos trabalhadores podia ser 

comercializada a terceiros, com riscos de serem expulsos da Caiçara os que 

desrespeitassem essas normas, como ocorreu com frequência na primeira metade 

do século 20, tal como vimos em capítulo anterior.  

A justificativa dos proprietários rurais era a de que o uso e ocupação da terra 

deveriam ser pagos com trabalho, a exemplo da utilização dos barreiros como fontes 

da matéria-prima da produção cerâmica e das áreas onde eram construídas as 

casas dos Xokó. Quando uma família não tinha condições de pagar pelos produtos 

que recebera dos fazendeiros, esta tinha de saldar a dívida com arroz e outros 

serviços, inclusive, contando com o trabalho de crianças  

 

Me lembro muito que eu, menino, na época ainda tava no poder dos 
coronéis  trabalhando pra eles, a gente tinha que “vigiar canteiro”. O 
arroz começando a “miar”, aí tinha que fazer primeiro o canteiro para 
poder plantar na lagoa. Nossos pais eram obrigados a mandar a 
gente vigiar os canteiros. Era como uma penitência, vigiando o dia 
todinho para o passarinho não arrancar a lavoura. E os patrões não 
tinham trabalho nenhum, o trabalho todinho era com a gente. Como a 
gente tinha que trabalhar plantando uma roça de arroz ou de milho, 
eles emprestavam o dinheiro para a gente pagar com aquela lavoura. 
Eles diziam que uma parte da meia era a do empréstimo pago com o 
trabalho da lavoura, e a outra era a da “casa” [referência à sede da 
fazenda Belém]. Mas a gente era como escravizado e mal tirava o de 
comer (Depoimento de Manuel Acácio Martins – Neneu, 60 anos – 
para o autor, em 2014). 

 

Quando os Xokó pescavam nas lagoas da Caiçara também lhes era cobrada 

a “meia”, de modo que de tudo que era pescado por uma família era dividido em 

quatro partes, ficando uma com os Xokó e as outras três com os Britto, que vendiam 

os pescados para atravessadores da região. O controle também acontecia com a 

produção de utensílios cerâmicos. As chamadas “louças” eram buscadas na Caiçara 
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por diferentes compradores da região, ou vendidas pelos Xokó em Pão de Açúcar. 

Mas, no domingo, dia antes da feira, o “procurador” saía de porta em porta 

recolhendo pequenas partes da produção semanal de cada família, dizendo que se 

tratava de um “imposto”. Essas poucas peças confiscadas também eram levadas 

para Pão de Açúcar, revertendo-se todo o lucro para os fazendeiros. 

 

Quando pescávamos nas lagoas, a gente chegava com o peixe, eles 
faziam 4 ruma, então eles tiravam 3 e 1 era pra nós. Quando 
pescava no rio não tinha partilha com ninguém, só com Deus, com a 
natureza. Hoje estamos passando uma liberdade que meu pai não 
passou. Hoje eu estou vivendo uma vida que meu pai não viveu. A 
vida dele era sofrida, a trabalhar para enriquecer os brancos que 
tomavam conta da terra. Sem direito de dizer que era índio, se 
dissesse ia embora. Como muitos foram (Depoimento de Manuel 
Acácio Martins – Neneu, 60 anos – para o autor, em 2014). 

 

Como já comentamos, a principal atividade econômica das fazendas da 

Caiçara era a criação de gado e, a depender das condições ambientais de cada 

época do ano, parte da renda gerada com o gado era investida na produção do arroz 

e algodão53, destinados à Propriá e Pão de Açúcar, e no cultivo do milho, 

reservando-se a maior parcela para o alimento do gado no verão, e a menor para o 

consumo humano. Em razão desta importância os terrenos destinados às pastagem 

eram os mais valorizados, logo, a nenhum Xokó era permitido fazer roçados nas 

margens do rio e lagoas, pois, eram os locais onde mais crescia o calumbi, planta 

que serve de pastagem natural para o gado.  

Segundo relatos, mesmo com as centenas de cabeça de gado criadas nas 

fazendas, entre os Xokó não existia o hábito de se alimentar com carne bovina, e 

parte do pouco recurso que conseguiam era investida na pequena criação de 

galinhas e porcos (no máximo um por família). Por sua vez, o peixe em relativa 

abundância era a base alimentar dos Xokó, reavivando na memória social os bons 

tempos de cheias das lagoas. A despeito dos fazendeiros ficarem com os melhores 

pescados, era nos períodos de cheia que aos Xokó era permitida a pesca nas 

lagoas, por meio de um sistema de “barras” que controlavam suas vazões e fluxos 

com o rio principal. 

                                                           
53

 O cultivo de algodão perdurou até a grande praga do “bicudo” que se espalhou por toda região, no 
início da década de 1970. 
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Nos períodos de engorda as boiadas dos Britto eram levadas para os pastos 

da Ilha de São Pedro que, antes da retomada, os Xokó só frequentavam nos 

cortejos da Semana Santa e do dia São Pedro, por sinal, mantidos até hoje (Figura 

64). Além disso, os Britto arrendavam lotes de terra na ilha a pequenos produtores 

de Pão de Açúcar, Ranchinho e Santiago, usados no plantio do arroz, feijão, milho, 

abóbora e melancia. Nem sequer esses arrendamentos os Xokó tinham condições 

de pagar. 

 

Figura 64 – Cortejo da imagem de São Pedro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Portanto, o domínio territorial da Caiçara e da Ilha de São Pedro era orientado 

ao favorecimento dos interesses econômicos dos fazendeiros, pautando-se em 

atividades produtivas que seguiam uma sazonalidade climática e que se destacavam 

como monoculturas com expressiva importância regional. Estas atividades exigiam 

um contínuo avanço produtivo sobre espaços naturais que, progressivamente, foram 

transformados em espaços de trabalho. Áreas de uso intensivo como as dos pastos 

das fazendas Marias Pretas (Figura 65) e Belém e, notadamente, as bordas da 

lagoa da Caiçara, foram adquirindo aspecto de terra em vias de esgotamento das 

suas possibilidades produtivas, excetuando-se a criação de gado. Com a retomada 

do território pelos Xokó foi interrompido o uso intensivo da terra destinado 

exclusivamente para a pecuária, de modo que se tornou vigente a multiplicidade das 
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formas de ocupação e organização do território retomado, haja vista os usos rituais 

do Ouricuri e os trabalhos coletivos de diversificação dos cultivos, que passaram a 

ser distribuídos por diferentes pontos da terra indígena.  

 

Mata vocês vão ver na área dos quilombolas (Mocambo), aqui na 
terra indígena e nessa terra do movimento sem-terra, na antiga 
Araticum. Onde tem mata é onde tem os pobres com ela. Mesmo se 
eles quiserem desmatar pra enricar eles fazem dentro das suas 
condições. O rico não, passa o trator de esteira e acaba logo com 
tudo (Depoimento de Lucimário Apolônio Lima – cacique Bá, 35 anos 
– ao autor, em 2015). 

 

Nos anos que se seguiram à regularização do território, as extensões de 

Caatinga desmatadas entraram em processo de recuperação ou em estado de 

regeneração, tornando-se cada vez mais visíveis as diferenças entre as coberturas 

vegetais da terra indígena e de propriedades particulares do entorno (Figura 66). 

Isto, sem perder de vista a permanente centralidade da pecuária, desde então, 

realizada pelos Xokó em pastagens naturais e com o gado solto na Caatinga a maior 

parte do ano, excetuando-se os períodos de forte estiagem. Ademais, a pecuária 

passou a ser desenvolvida junto a outros sistemas produtivos, como os cultivos de 

arroz, feijão e milho, praticados de forma comunitária e fundamentados na posse 

coletiva da terra.  

 

Figura 65 – Curral da antiga fazenda Marias Pretas 
reaproveitado pelos Xokó 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 66 – Limites da TI Caiçara/Ilha de 
São Pedro (à esquerda) com a fazenda 

Canta Galo (à direita) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 
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5.3.1 Organização dos espaços produtivos: os sistemas de cultivos 
 

As famílias correspondem às unidades básicas da organização produtiva do 

povo Xokó, de modo que constituem redes ampliadas de parentesco entre pais, 

filhos (e seus cônjuges) e netos, objetivadas no compartilhamento de habitações e 

nas atividades de consumo e de produção, fundamentadas em sistemas de 

extrativismo, cultivo, criação e de transformação de produtos agrícolas. No arranjo 

espacial que define as relações produtivas necessárias para a reprodução material e 

imaterial dos Xokó, cada grupo familiar é responsável por diferentes parcelas do 

território, tais como roças, pastos e quintais. Na distribuição das áreas para os 

cultivos, em média de quatro a seis hectares por família, consideram-se as 

necessidades objetivas e o número dos membros de cada grupo familiar, tanto os 

disponíveis para trabalhar, quanto os que terão de ser alimentados.  

A manutenção das cercas e o trabalho regular são os marcadores da 

continuidade do uso da terra e legitimam a posse da unidade produtiva. Se for 

constatado que determinada parcela de terra está em desuso por um razoável 

período, ou se existe o interesse de transferir o seu direito de uso, esta pode ser 

ocupada por outro grupo familiar através de acordos com base na simples 

disponibilização da gleba ou por simples pagamento das benfeitorias, como cercas e 

equipamentos de irrigação. Além dessas formas de transferência, parcelas de terra 

podem ser transmitidas como heranças dos pais para os filhos, igualmente, 

respeitando-se as necessidades e condições do grupo familiar. 

Nas áreas reservadas para os sistemas de cultivo não existem roças 

coletivas. Já os currais e os cercados de pastagem utilizados, principalmente, nos 

períodos de estiagem, podem ser individuais ou compartilhados por um determinado 

grupo de famílias. No caso dos pastos extensivos faz-se o uso coletivo da terra, 

quando nas estações de chuva (dois a três meses por ano) o gado é solto nos 

domínios da Caatinga para engordar nas pastagens naturais. Ademais, destacam-se 

nas atividades produtivas os ciclos dos roçados de palma forrageira e de milho 

(cultivo predominante na Terra Indígena), em geral, trabalhados próximos aos 

pastos (Figuras 67, 68, 69, 70, 71 e 72), a fim de facilitar o deslocamento das suas 

produções voltadas para alimentar o gado nos períodos de estiagem, quando os 

cochos e os silos de milho são utilizados. 

 



205 
 

Figura 67 – Roça de palma forrageira em área da 
Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 

Figura 68 – Roça de milho na mesma área da 
Caiçara em outro ciclo de cultivo 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Figura 69 – Trabalho em roça de milho 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

 

Figura 70 – Área de pastagem de uso coletivo no 
leito seco da lagoa Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

O uso de pasto natural sem provocar desmatamento ou queimada é 

valorizado pelos Xokó como um importante diferencial em relação às criações de 

outras localidades do entorno que, predominantemente, são alimentados com farelo 

de soja processado. Todavia, a prática da pastagem extensiva não minimiza outros 

impactos ambientais que os rebanhos acabam gerando em áreas onde os gados se 

concentram quando estão soltos, a exemplo da compactação do solo resultante do 

pisoteamento nos terrenos marginais dos rios e lagoas, intensificando outros 

impactos já incidentes nos ecossistemas fluviais da Caiçara e da Ilha de São Pedro. 
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Figura 71 – Pasto de Algodão, em área reservada para 
pastagem do gado no verão 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 72 – Curral na Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

A localização do núcleo populacional na aldeia da Ilha de São Pedro favorece 

à localização dos roçados familiares no terreno insular, notoriamente, nas 

proximidades do rio São Francisco e do rio Pequeno ou “canal”, aproveitando-se dos 

sistemas de capitação de água para a irrigação mantidos individualmente por cada 

família (Figuras 73 e 74). Além das roças geminadas da Ilha de São Pedro, 

localizam-se áreas de cultivos em terrenos do antigo arruado da Caiçara, nas bordas 

da lagoa da Caiçara, que desde 2010 permanece seca. Por sua vez, a família de 

Eriosvaldo Ricardo dos Santos (Vadinho) trabalha com o gado e em roçados de 

milho, feijão e mandioca, em três glebas situadas na área da antiga fazenda Marias 

Pretas (Figura 75), onde essa família mantém residência acerca de 5 km da aldeia. 

Mesmo sendo valorizada como uma área com solos de boa qualidade para os 

cultivos, as superfícies elevadas do platô são pouco utilizadas por outras famílias 

xokós devido à distância do centro da aldeia e à falta de maiores incentivos 

governamentais, segundo nossos interlocutores. 
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Figura 73 – Roça de milho à margem de uma das 
poucas concentrações de água no rio Pequeno 

(detalhe no equipamento do sistema de irrigação) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 
 
 

Figura 74 – Roça de milho às margens do leito 
principal do rio São Francisco 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

 

Figura 75 – Roça de milho na área da antiga fazenda Marias Pretas 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Sobre a divisão social do trabalho nos sistemas de produção agrícola, em 

geral, as atividades nas roças e pastos são realizadas por homens, de maneira que 

as mulheres ficam responsáveis pelos afazeres domésticos e cuidados das hortas e 

pequenas criações nos quintais, como as de porco e galinhas, voltadas para o 

autoconsumo das famílias (Figura 76 e 77). Foi relatado que até os primeiros anos 

da retomada, as crianças e adolescentes ainda acompanhavam seus pais nos 

trabalhos com a terra, em horários alternados da escola, sobretudo nos períodos de 

colheita. No presente, a maioria dos jovens concentra seus interesses nos estudos e 

poucos se dedicam aos trabalhos na agricultura, mesmo dispondo de 
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conhecimentos básicos sobre técnicas de cultivo, criação, caça e pesca. Apesar de 

já termos feito considerações sobre a crescente participação de jovens nas 

atividades agrícolas, muitos justificam a pouca participação nesses sistemas por 

conta dos baixos rendimentos e do trabalho excessivo que os plantios, criações e 

extrativismo exigem. 

 

Nos limites de uma unidade produtiva, o sistema de produção 
agrícola pode ser definido como a combinação (no espaço e no 
tempo) dos recursos disponíveis e das próprias produções: vegetais 
e animais. Ele pode ser assim concebido como uma combinação 
mais ou menos coerente de diversos subsistemas produtivos 
(DUFUMIER, 2010, p. 85). 

 

 

Figura 76 – Aspectos de uma horta de quintal 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

Figura 77 – Chiqueiro no quintal de uma das casas da 
Ilha de São Pedro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

 

Além das atividades de cada família em suas parcelas de terra são comuns 

os trabalhos coletivos, principalmente nos períodos de “brocagem” (retirada da 

vegetação e preparo do solo) e de colheita, mantidos entre membros de diferentes 

grupos familiares por intermédio da reciprocidade de favores ou de acordos 

negociados com bebidas alcóolicas, consumidas ao longo das atividades. Nota-se 

nesses trabalhos conjuntos a valorização das forças coletivas de trabalho que 

permitem, entre outras possibilidades organizacionais solidárias, a inexistência de 
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trabalho assalariado, a ausência do cálculo de lucro e a primazia do valor de uso 

como princípios para garantir a satisfação das necessidades da comunidade (Figura 

78). Neste sentido, a divisão social do trabalho e as formas de uso dos espaços 

produtivos desenvolvidas pelos Xokó, mormente após a regularização da terra 

indígena, preconizam preceitos que fundamentam laços comunitários interfamiliares 

fundamentais para a reprodução material e a contínua reafirmação identitária do 

grupo étnico. 

 

A gente tem uma quantidade de terra dessa, se não trabalhar nela 
para quê serviu a nossa luta? A gente quis voltar pra nossa terra 
para ter o direito de morar, plantar e criar pra dela viver. E mesmo 
dependendo do estudo, dependendo de qualquer condição financeira 
a gente tem que usar da nossa terra porque também não vai ter 
emprego pra tudo mundo na cidade, e a terra com certeza vai ser a 
salvação, principalmente, daqueles que não conseguirem emprego. 
E aqui você tem que investir um pouco do que você tem na terra, 
com gado, com roça, tirando aquilo que pelo menos dê pra se 
sustentar. Eu mesmo me sinto feliz em cuidar do que é meu e 
trabalhar com a terra e com meu gado, porque eu e aqueles que 
fazem isso tá honrando os objetivos dos nossos pais, e por eles já foi 
dito que o objetivo era esse mesmo, plantar e desenvolver o trabalho 
da terra. Agora, o nosso objetivo é que essa terra garanta o futuro de 
todas as gerações, se eles quiserem assim viver dela. Cada um tem 
o seu direito de escolher de que forma quer viver, mas eu acho que a 
gente tem como tirar do que sobreviver dessa própria terra 
(Depoimento de Lucimário Apolônio Lima – cacique Bá, 35 anos – 
para o autor, em 2013). 

 

Figura 78 – Trabalho coletivo em roça da Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Para complementar o consumo de produtos alimentícios adquiridos, 

regularmente, em supermercados de Nossa Senhora da Glória e de Pão de Açúcar, 

os Xokó desenvolvem os cultivos de milho, feijão e mandioca em diferentes 

extensões de terra da Caiçara e da Ilha de São Pedro, assim como espécies 

frutíferas, hortaliças e leguminosas nos quintais e roças próximas à aldeia. Nestes 

casos de produtos agrícolas destinados à alimentação humana, os excedentes 

produtivos são levados de barco para Pão de Açúcar todas as segundas feiras, dia 

da feira livre da cidade, ocasiões nas quais são vendidos a atravessadores locais, 

que os repassam para os feirantes. Por conseguinte, esse excedente produtivo entra 

na esfera monetária num nível de sistema mercantil simples com a conversão do 

produto vendido em dinheiro e do dinheiro em outra mercadoria (CHAYANOV, 

1981). No entanto, para além desse nível de sistema mercantil simples, observam-se 

famílias que buscam ampliar as capacidades produtivas das suas terras de cultivo, 

seja com a ampliação dessas áreas ou com o uso sistemático de insumos agrícolas, 

como maquinários, adubos e fertilizantes, adquiridos com recursos próprios ou 

através de programas e projetos produtivos financiados por órgãos públicos e/ou 

organizações não-governamentais.  

Como exemplo, podemos considerar a unidade produtiva da família de José 

Luiz Freitas (Zé Luiz, 63 anos) localizada no extremo Oeste da Ilha de São Pedro, 

na qual estão sendo desenvolvidas as culturas do milho, mamão, banana, abacaxi, 

acerola, maracujá, feijão, mandioca, alface, coentro, cebolinha e couve. Por sinal, 

estas hortaliças são cultivadas numa unidade de Produção Agroecológica Integrada 

e Sustentável (PAIS), sistema montado com Kits financiados pela Fundação Banco 

do Brasil (FBB) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE). Implementadas desde 2014 em três unidades produtivas da 

Ilha de São Pedro, as hortas do PAIS possuem o formato circular de uma “mandala”, 

basicamente, constituída no centro por um galinheiro e nas suas bordas por três 

canteiros reservados às hortaliças, irrigados por um sistema de gotejamento 

equipado com mangueiras, fitas gotejadoras, caixa d’água e uma bomba de 

captação de água instalada na fonte mais próxima. 
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Figura 79 – Unidade de Produção Agroecológica Integrada e Sustentável 
(PAIS) na roça de José Luiz 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Até o momento, nenhuma das três experiências segue em pleno 

funcionamento, pois, constatam-se em um dos casos o desuso da horta, e, nos 

outros dois, o aproveitamento isolado dos três canteiros e o uso dos equipamentos 

(como caixa d’água e fitas gotejadoras) em outras atividades produtivas das glebas 

beneficiadas (Figura 79). Para José Luiz Freitas esse aproveitamento dos materiais 

em outras atividades é atribuído à falta de acompanhamento técnico do SEBRAE, 

especialmente, no que se refere à manutenção do sistema, reificando mais uma das 

descontinuidades das intervenções público-privadas territorializadas na Terra 

Indígena. 

Também problematizando as atuais condições produtivas, José Luiz Freitas 

nos explicou que as famílias que se dedicam aos cultivos utilizam sementes crioulas 

guardadas da safra anterior, ressaltando os casos em que os trabalhadores fazem 

empréstimos entre si, a depender das variações do desenvolvimento de cada 

unidade produtiva. A partir de 2014, essas relações de troca que, por sinal, 

promovem a segurança alimentar e protegem o patrimônio genético de plantas 

desenvolvidas pelo conhecimento tradicional dos Xokó, vêm sendo contrastadas 

com a implementação da modalidade de Aquisição de Sementes do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA). Numa parceria entre a Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab), o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Governo 

do Estado de Sergipe, tal ação vem sendo intermediada junto aos Xokó pela FUNAI. 
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Particularmente, em relação aos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(ATER/Indígena), com os quais se busca fomentar processos de gestão, produção, 

beneficiamento e comercialização de atividades agropecuárias ou não, inclusive as 

agroextrativistas, florestais e artesanais (Lei n° 12.188 de 11/01/10).  

Portanto, no caso das sementes de milho geneticamente modificadas 

distribuídas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, a FUNAI é responsável pelo 

levantamento quantitativo da demanda local e pelo posterior repasse (no âmbito 

institucional) das sementes à Associação Indígena das Mulheres Xokó. Tal 

instituição faz a distribuição aos produtores xokós por ser portadora da Declaração 

de Aptidão (DAP Pessoa Jurídica) do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Para contextualizar essa situação vejamos os 

seguintes esclarecimentos de Conceição: 

 

Desde 2007 a política local governamental no estado de Sergipe em 
sintonia com o modelo nacional/mundial do Banco Mundial e suas 
mediações, sustenta sua meta no incentivo da exploração agrícola 
para a transação comercial, no sistema de inclusão em cadeias 
produtivas. Nesta direção o cultivo do milho aponta como o grande 
empreendimento. Não se pode esquecer que o cultivo do milho, 
introduzido sob o modelo da produção do agronegócio, torna 
necessário à utilização de insumos agrícolas, principalmente 
fertilizantes e agrotóxicos (CONCEIÇÃO, 2013, p. 95). 

 

Além das incidências nas relações tradicionais de troca de sementes e nas 

formas de manejo ambiental, José Luiz Freitas nos sugeriu reflexões sobre a 

sistematização da distribuição de sementes geneticamente modificadas não só na 

Terra Indígena, mas também em propriedades agrícolas do entorno desta. Afinal, 

com o aumento em nível regional das plantações de milho geneticamente 

modificado, amplia-se a vulnerabilidade à contaminação genética pela disseminação 

dos pólens transgênicos, causando sérios riscos às biodiversidades locais e 

regionais, como também, favorecendo a proliferação de pragas resistentes à 

pesticidas orgânicos ou sintéticos. Esses efeitos foram constatados na safra de 

milho de 2015 com a propagação da lagarta-compasso (Figuras 80, 81 e 82), numa 

situação considerada assim por José Luiz Freitas: 
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A gente já teve praga, mas antes só dava aquela lagarta que 
aparecia no olho do milho [ou colar], mas que era uma só. Agora 
dessa lagarta-compasso aparece 30 a 40 em cada pé, e se reproduz 
muito rápido porque come todo tipo de folha. Mas a gente vai vivendo 
e aprendendo. Na semana passada o lagarteiro [pássaro da 
Caatinga] avisou cantando que ia dá lagarta. E ele continua 
cantando, isso é sinal de que a lagarta não vai acabar agora. Eu 
tentei usar o nim [planta da família das Meliaceae] com urina da 
vaca, como fiz com a praga do mamão plantado com semente da 
gente, mas agora com o milho não deu certo. Se deixar em três ou 
quatro dias a lagarta come a roça toda. O jeito é botar o veneno, 
mesmo que ela volte depois. Senão não for assim vou perder todo o 
milho, mesmo diminuindo a qualidade e o preço de venda, porque as 
pessoas procuram a gente por causa dos nossos produtos sem 
“remédio”. A FUNAI tem que mandar um técnico porque já tá 
precisando, mas eles só querem vir se tiver diária, hotel e carro bom. 
E a direção da aldeia, com o conselho, tem que ir em cada setor e 
ver como tá para mostrar os problemas à FUNAI (Depoimento de 
José Luiz Freitas – Zé Luiz – para o autor, em 2015). 

 

Outro aspecto interessante explicitado por José Luiz Freitas diz respeito a sua 

preferência pela ida dos compradores até a sua unidade produtiva, a fim de evitar 

custos com o transporte e a conservação dos produtos, embora, estes acabem 

tendo seus valores reduzidos. Essa experiência iniciou-se, em 2015, com o 

fornecimento de mamão (Figura 83) ao supermercado Nunes Peixoto, de N. S. da 

Glória, já o escoamento dos outros produtos permanece voltado, prioritariamente, 

para atender à feira de Pão de Açúcar, tal como os demais grupos familiares.  
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Figura 80 – Trabalho manual de controle da lagarta-
compasso na roça de José Luiz Freitas 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 81 – Lagarta-compasso 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Figura 82 – Trabalho manual de controle da lagarta-
compasso 

Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 83 – Cultivo de mamão na roça de José Luiz 
de Freitas 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Diante do exposto sobre as singularidades do sistema adotado por José Luiz 

Freitas, podemos depreender outros níveis da combinação entre diferentes sistemas 

de cultivo desenvolvidos na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, tanto para atender as 

necessidades das famílias, quanto para responder à crescente demanda dos 

mercados consumidores de distintas localidades de Sergipe e Alagoas. Essas 

formas de integração ao mercado de produção e consumo (inclusive de máquinas e 
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equipamentos) têm exigido de cada produtor o estabelecimento de estratégias que 

lhes garantam, minimamente, o retorno dos investimentos realizados.  

Coexistente às oscilações do mercado, a permanente interação entre as 

unidades de produção familiares busca estabelecer o equilíbrio entre a capacidade 

de trabalho de cada grupo familiar e o grau do seu consumo médio. A manutenção 

desse equilíbrio está associada aos limites das capacidades de investimento e da 

auto exploração da força de trabalho do grupo familiar, dependendo esta das 

condições de uso e posse de fatores de produção, sejam naturais, como terras de 

boa qualidade, ou técnicos, como insumos agrícolas – sementes, equipamentos de 

irrigação, máquinas e implementos agrícolas. A seguir, na Tabela 5, atualizamos o 

quadro elaborado por Denisval Botelho (servidor da CR Nordeste I), em 2012, para 

avaliar as condições das máquinas e equipamentos agrícolas obtidos com 

investimentos públicos, utilizados e mantidos de maneira coletiva pelos Xokó:  

 

Tabela 5 – Estado de conservação de máquinas e equipamentos agrícolas usados pelos Xokó 

Item Discriminação 

Estado/Conservação 

Bom Regular 
Em 

desuso 

01 Trator Massey Ferguson (Figura 84) - - X 

02 Carroção Cemig  - X - 

03 Roçadeira de arrasto com rodas de ferro  - - X 

04 Grade de arrasto Tatu (Figura 85) - - X 

05 Carroção Asa Branca (Figura 86) X - - 

06 Trilhadeira de cereais Linux - X - 

Fonte: FUNAI. Administração Executiva Regional de Maceió, Seção de Atividades Produtivas. 
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Figura 84 – Trator em desuso 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

Figura 85 – Grade de arrasto em desuso 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Figura 86 – Uso do carroção 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

 

No tocante à circulação dos produtos agrícolas, destacamos a inclusão dos 

Xokó no Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR II/2ª Fase), entre 2009 e 

2012. Operacionalizado em 71 dos 75 municípios de Sergipe, o PCPR somou nesta 

etapa um montante de US$ 27.050, 000.00, sendo os investimentos do Banco 

Mundial da ordem de US$ 20,8 milhões (76,63%) e, como contrapartida do Governo 

do Estado, US$ 6,3 milhões (23,37%) (Macêdo et al., 2011, p. 03). Sob os encargos 

da Secretaria de Planejamento do Estado de Sergipe (SEPLAN/SE) e da Empresa 

de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe (Pronese), o subprojeto 

comunitário seria implementado pela Associação Indígena das Mulheres Xokó (à 

época presidida por Rosa de Melo Silva), evidenciando, mais uma vez, a importância 

institucional da organização das mulheres xokós.  
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A demanda do projeto foi negociada durante quatro anos, em esparsas 

reuniões consultivas na aldeia e em audiências solicitadas por lideranças xokós, 

realizadas na sede da SEPLAN/SE, em Aracaju. Porém, somente em julho de 2012, 

foram assinados os contratos de aquisição de um barco motorizado, para ser 

utilizado como meio de transporte para toda a comunidade e, particularmente, para 

facilitar o transporte das produções agrícolas. Como também, de 12 máquinas de 

costura destinadas para atividades geradoras de renda e trabalho de uma estimativa 

de 20 mulheres a serem beneficiadas. 

Após servir à comunidade por aproximadamente um ano, a embarcação 

chamada Belíssima passou a ficar sem utilização devido a problemas mecânicos na 

sua caixa de marcha. Mesmo com as lideranças xokós indo a Pronese para solicitar 

assistência e a comunidade realizando campanhas de arrecadação de dinheiro para 

cobrir os serviços mecânicos, até o momento, o problema não foi resolvido. Também 

podemos observar a (des)continuidade do subprojeto do PCPR II/2ª Fase em 

relação ao aproveitamento das máquinas de costura. Desde 2012, estas (e suas 

bancadas) se encontram numa sala do Centro Comunitário Indígena sem qualquer 

utilização (Figura 87), o que, segundo a atual presidente da Associação Indígena 

das Mulheres Xokó, Karine do Santos, deve-se à falta do conhecimento técnico 

necessário a sua operacionalização por parte das pretensas beneficiárias.  

 

Figura 87 – Máquinas e bancadas para costura em desuso 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 
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Não obstante as representantes da Associação Indígena das Mulheres Xokó 

continuarem sistematicamente reivindicando cursos de capacitação junto à Pronese 

nos anos que sucederam a entrega das máquinas, somente em novembro de 2015 a 

Associação conseguiu estreitar uma parceria com o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC). Através desse vínculo, pretende-se montar um 

curso de capacitação em corte e costura na Ilha de São Pedro, previsto para ser 

iniciado ainda no primeiro semestre de 2016. Desta forma, embora sem qualquer 

participação da SEPLAN/SE, espera-se dar sequência ao subprojeto do PCPR II/2ª 

Fase por meio de novos arranjos institucionais, a partir dos quais podemos 

apreender a multiplicidade das determinações de políticas públicas que, a despeito 

das suas intencionalidades iniciais, na prática assumem diferentes destinos, 

inclusive, aqueles que fogem aos domínios dos agentes que as planejam. 

 

5.3.2 Organização dos espaços produtivos: os sistemas de criação 
 

Já apresentamos em outras seções desse trabalho como a pecuária, 

historicamente, assumiu centralidade enquanto principal atividade produtiva 

desenvolvida no território que, na atualidade, compreende à TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro. Por sua vez, na medida em que se estabeleceu o uso coletivo da terra por 

meio da sua regularização fundiária, os Xokó passaram a integrar no rol das suas 

relações de produção um conjunto de atividades associadas à criação de bovinos, 

tendo em vista a geração de trabalho e de renda complementar. Tais rendimentos 

provém, principalmente, da comercialização de matrizes, de gado para o abate e da 

produção de leite, além do aproveitamento como tração animal no transporte de 

produtos agrícolas e em serviços gerais na aldeia (Figura 88).  

 

O uso da terra tá sendo mais no sentido do gado e um pouco na 
plantação de milho. A gente também tem o plantio de palma, e no 
inverno fazemos as rações dos bichos com palma e milho. O feijão já 
não planta como antes porque ele é muito melindroso. Chuva boa já 
não dá. O sol só aumenta. Tudo tem que ser no limite, e numa região 
dessa pra investir, por exemplo, no milho ou feijão é complicado. Por 
isso muita gente prefere trabalhar com o gado (Depoimento de 
Lucimário Apolônio Lima – cacique Bá, 35 anos – ao autor em, 
2013). 
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Figura 88 – Gado sendo utilizado como tração animal 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

 

Figura 89 – Vaqueiros do povoado Lagoa da Volta se 
dirigindo para vaquejada na locadidade Ranchinho, no 

Território Quilombola do Mocambo 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

Figura 90 – Criação de cavalo na Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Os poucos cavalos criados pelos Xokó, além de contribuir como meio de 

transporte, embora progressivamente substituídos por motocicletas, também são 

comercializados com criadores de localidades vizinhas, principalmente, para serem 

utilizados em vaquejadas realizadas, periodicamente, em diferentes distritos do 

município de Porto da Folha54 (Figuras 89 e 90). 

 

                                                           
54

 Atividade semelhante ao trabalho de “pega de boi” na Caatinga, na atualidade, praticada como um 
esporte altamente competitivo em virtude das suas premiações, como automóveis e motocicletas. 
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Figura 91 – Gráfico da variação anual do efetivo dos rebanhos bovinos, por cabeça, 
no município de Porto da Folha/SE – 2004-2014 

 
Fonte: Produção Pecuária Municipal de Porto da Folha, 2004 a 2014 (IBGE, 2015b). 

 

O crescimento da importância da pecuária no município de Porto da Folha 

indica, para a referida década do Gráfico acima (Figura 91), as condições nas quais 

parte significativa das famílias xokós passaram a ter ao menos uma cabeça de gado 

para criar, inicialmente, desfazendo-se de pequenas criações, como porcos e 

galinhas, para poder comprar reprodutores e matrizes de gado nelore. Ao longo dos 

anos, os pais começaram a passar novilhos para os filhos homens com o intuito de 

ampliar as forças produtivas da família e, consequentemente, seus rendimentos com 

gado leiteiro e de corte. Segundo o cacique Bá, os produtores que têm os maiores 

rebanhos possuem algo em torno de 40 cabeças (duas famílias), já os menores, 

uma ou duas criações. Aproximadamente dez famílias possuem até 20 cabeças de 

gado. Essa desproporção dos rebanhos nos foi explicada como sendo resultante das 

diferenças de tempo em atividade entre os criadores e das próprias condições de 

investimento de cada grupo familiar. 

Os gados de corte são vendidos de acordo com as necessidades familiares. 

Sua comercialização é conduzida pelos próprios criadores que providenciam o 

transporte dos animais, sobretudo, para Pão de Açúcar, onde são negociados e 

abatidos. Conquanto, o rendimento mais regular com o gado deriva da retirada diária 

do leite, sendo uma pequena parte consumida pelos próprios grupos familiares e 

outra vendida como excedente a ser aproveitada na produção artesanal de queijo. 

Deste modo, no período do “inverno” são produzidos cerca de 520 litros de leite por 

dia, e no “verão” algo em torno de 300 litros. 
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Figura 92 – Cacique Bá no seu trabalho com o gado 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 93 – Retirada de leite por ordenha 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

  

 

A maior parcela do leite ordenhado diariamente (Figuras 92 e 93) entra no 

sistema de transformação do queijo tipo “coalho” sendo vendida pelos criadores, de 

forma exclusiva, a Pedro da Silva Santos (Pedro de Egídio, 55 anos), no atual valor 

de R$ 0,70 centavos por litro no “verão” (quando diminui a qualidade do leito por 

conta da perda de nutrientes da vaca), e a R$ 0,50 centavos no “inverno”.  

Todos os dias são produzidos na fabriqueta de Pedro Egídio (Figuras 94 e 95) 

em média de 40 a 50 quilos de queijo. Essa produção possibilita que um dos filhos 

do único produtor de queijo artesanal da comunidade venda a menor parte do 

produto para os Xokó e pequenos comerciantes de padarias e armazéns de 

povoados alagoanos, como Jacarezinho e Santiago, e da própria sede municipal de 

Pão de Açúcar. Já a maior parte do queijo produzido é vendida para atravessadores 

de N. S. da Glória, polo comercial do Alto Sertão, que, uma vez por semana, vão até 

a Ilha de São Pedro para comprar aproximadamente 300 quilos de queijo, pagando 

o valor de R$ 9,00/Kg. Finalmente, o produto é repassado à comerciantes de feiras 

livres de Nossa Senhora das Dores, Ribeirópolis, Itabaiana e Aracaju. 
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Figura 94 – Local de limpeza dos instrumentos da 
queijaria 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 95 – Parte interna da queijaria 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Por conta do aumento da produção de leite e da crescente demanda dos 

atravessadores, Pedro da Silva Santos buscou informações sobre as possibilidades 

de empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A. para ampliar a capacidade produtiva da 

fábrica construída no quintal da sua residência, por sinal, bastante precária no que 

diz respeito às condições infraestruturais e higiênico-sanitárias. No entanto, por 

discordar dos modelos de linha de crédito aos quais teve acesso, Pedro de Egídio 

está optando pela aplicação de recursos próprios nos melhoramentos do espaço 

produtivo do queijo, em que pese as limitações orçamentárias da família e a maior 

espera para obter os retornos com os melhoramentos da produção. Vejamos como 

Pedro de Egídio nos relatou esta situação: 

 

Eu fui ver um empréstimo no Banco do Brasil com um dos meus 
atravessadores de Nossa Senhora da Glória, que me falou assim: 
“rapaz, eu faço um projeto e a gente vai ao banco”. Mas era muito 
caro e no fim da história eu não pegava em um “conto”. Quem ia 
pegar no dinheiro era ele que me entregaria os equipamentos como 
fôrmas de inox, bacias e bandejas, sem eu saber o verdadeiro valor 
dos materiais. E ele já tinha tudo. Então eu disse a ele: “e o capital?” 
Porque o cabra precisa ter um capital para comprar um carro, nem 
que seja de segunda mão para facilitar no transporte e eu sair de 
frete, sem falar da gasolina. Ou ter um dinheiro para comprar pelo 
menos três vacas para botar no mínimo 30 litros de leite por dia para 
quando chegar as prestações poder pagar essas coisas que tão 
“mortas”, que ainda não tão rendendo dinheiro. Então eu preciso do 
capital de giro para poder cobrir essas coisas. E ele me perguntou: “e 
o lucro dos queijos?” Aí, meu amigo, se é para eu pagar com o lucro 
uma coisa que o banco tá me entregando junto com você, o dinheiro 
vai ser só para o banco e para você porque nem eu vou poder comer 
do queijo. Por isso, a coisa melhor que tem quando se trabalha é 
você garantir para os outros e se garantir (Depoimento de Pedro da 
Silva Santos – Pedro de Egídio, 55 anos – para o autor, em 2015). 
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O entendimento da produção do queijo como uma atividade de transformação 

complementar ao sistema de criação de gado leiteiro nos apresenta possibilidades 

interpretativas sobre a combinação entre as atividades agrícolas no conjunto dos 

sistemas produtivos desenvolvidos na terra indígena. Integradas aos circuitos do 

mercado agrícola regional por amplas redes econômicas, as experiências realizadas 

pelos Xokó nas rotações de cultura, na complementariedade das relações produtivas 

solidárias e na busca pela diversificação da produção (com diversos produtos em 

diferentes mercados), defrontam-se com as tendências da especialização agrícola 

observadas na região. 

No campo ideológico das políticas públicas gerenciadas por órgãos como o 

MDA ganha força a já comentada “nova visão do mundo rural”, projetado como 

espaço multifuncional e multisetorial. Porém, no plano das objetivações de políticas 

públicas implementadas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro um elemento nos chama a 

atenção ao considerarmos os limites no tempo e no espaço da inserção desses 

produtos agrícolas nos circuitos do mercado agrícola regional. Isto é, a 

predominância entre os trabalhadores xokós que mantivemos diálogo, de uma 

desinformação sistemática sobre as diversas formas de acesso a políticas públicas, 

a exemplo dos subsídios do Programa de Apoio a Projetos de Infraestrutura e 

Serviços em Territórios Rurais (Proinf/MDA), que, possivelmente, poderia atender 

alguns dos interesses e necessidades de Pedro da Silva Santos, particularmente no 

tocante à reforma da queijaria. 

Por sua vez, a especialização agrícola do município de Porto da Folha voltada 

para a produção do milho e a pecuária tem exigido tanto dos pequenos produtores 

do entorno da Terra Indígena, quanto dos Xokó, uma maior racionalização da 

produção com a aplicação de capital ajustada às determinações de um mercado em 

crescente competitividade e ampliação. Haja vista a participação do município de 

Porto da Folha (Figura 96) como o segundo maior produtor de leite de Sergipe que, 

em 2014, gerou R$ 35.453 milhões, correspondentes a 9,8% (33.765 mil litros) do 

total da produção leiteira do Estado (345.020 mil litros), onde neste segmento foi 

movimentando R$ 353.303 milhões (IBGE, 2015b). 
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Figura 96 – Gráfico da variação anual da produção de leite de vaca no município de 
Porto da Folha/SE – 2004-2014 

 
Fonte: Produção Pecuária Municipal de Porto da Folha, 2004 a 2014 (IBGE, 2015b) 

 

Por outro lado, tentativas frustradas de diversificação do sistema de criação 

podem ser associadas às incompletudes da implementação do Projeto Dom Helder 

Câmara (PDHC) na TI Caiçara/Ilha de São Pedro. Sendo esta uma ação operacional 

descentralizada do MDA, que, desde 2001, vem sendo desenvolvida em oito 

Territórios Rurais do Nordeste, entre eles o do Alto Sertão de Sergipe. O PDHC é 

mantido por um acordo de empréstimo do Fundo Internacional para o 

Desenvolvimento da Agricultura (FIDA) ao Governo Brasileiro, particularmente ao 

MDA, como também por meio de recursos do Fundo Mundial para o Meio Ambiente 

(Global Environment Facility - GEF).  

Em 2009, numa ação mediada pela Associação Indígena das Mulheres Xokó, 

foram distribuídos 250 pintos e iniciada a construção de aviários padronizados em 

10 quintais produtivos da Ilha de São Pedro. Sem qualquer consulta prévia, o 

objetivo do projeto era substituir a técnica de criação de galinhas soltas nos terreiros 

para garantir uma melhor reprodução das espécies, além de otimizar o tempo 

dispendido pelas mulheres na atividade. Porém, o repasse dos materiais de 

montagem, suprimentos e rações só ocorreu no primeiro mês de implementação, 

inconsistência agravada pela não aplicação de vacinas nas aves, que, de acordo 

com alguns beneficiários, não demoraram para morrer em razão de uma doença 

desconhecida que se alastrou rapidamente, inclusive, atingindo crias antigas.  
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Como se não bastassem os equívocos dessa experiência mal sucedia, em 

2010, via uma parceria entre o PDHC e a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, 

fez-se a investida de implantar a caprinocultura na Terra Indígena. Também sem 

consultar as lideranças e os criadores locais, a prefeitura fez a entrega de 20 

cabeças de bode antes mesmo da construção dos currais. Soltos na Ilha, os bodes 

causaram danos nas roças e hortas dos quintais. Perante a demora no envio dos 

materiais dos currais e a falta de resolução do problema em nível institucional, os 

Xokó começaram a vender a criadores das vizinhanças e a abater os animais para o 

consumo das famílias.  

Uma das atividades de criação que vem obtendo relativa notoriedade em sua 

produção coletiva, refere-se à cadeia produtiva da apicultura. A coleta artesanal de 

mel para o consumo das famílias é considerada pelos Xokó como uma atividade 

tradicional, porém, a partir de 2012, no âmbito da ATER/Indígena, o mel passou a 

ser cultivado, extraído e comercializado por um grupo de seis jovens xokós, 

contando com as orientações iniciais do técnico agrícola e consultor da FUNAI, José 

da Rosa. Entretanto, após breves meses de experiência, tal assistência técnica foi 

interrompida, ocasionando o desinteresse da maioria dos jovens iniciados na 

atividade. 

 

Figura 97 – Colmeias do projeto de 
apicultura da ATER/Indígena 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

Figura 98 – Colmeias do projeto de 
apicultura financiado pela Codevasf 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2013) 

 



226 
 

Somente, em dezembro de 2013, a cadeia produtiva do mel foi 

reestabelecida, contando com recursos doados pela Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) à 

Associação Indígena das Mulheres Xokó, no valor de R$ 20 mil, procedentes da 

Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, no 

tocante ao Plano Brasil Sem Miséria. Esse valor correspondeu aos cinco Kits de 

apicultura entregues aos Xokó, dentre os 300 fornecidos pela Codevasf a 

trabalhadores rurais de 11 municípios de Sergipe (ROCHA, 2014). Cada Kit é 

composto por 10 colmeias (Figuras 97 e 98) com suporte e melgueiras, vestimentas 

apícolas completas, fumigador, formão e carretilha. Através de outra doação da 

Codevasf também foram obtidos equipamentos para o beneficiamento do mel, 

constituídos por centrífuga, mesa desoperculadora, decantador e descristalizador. 

Para a comercialização, os quatro jovens que, atualmente, dedicam-se a apicultura, 

contam com o auxílio da FUNAI na compra dos 200 litros de mel produzidos por 

florada e no repasse dos produtos para escolas indígenas de Sergipe (da própria 

aldeia da Ilha de São Pedro) e Alagoas. Para nos aproximarmos dessas condições 

gerais de organização dos espaços produtivos e dos sistemas de criação 

desenvolvidos pelos Xokó vejamos a espacialização desses elementos no seguinte 

mapa (Figura 99). 
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Figura 99 – Mapa do arranjo espacial da TI Caiçara/Ilha de São Pedro 
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5.3.3 A pesca face aos impactos socioambientais no rio São Francisco  

 

Fundamentais aos modos coletivos de concepção e uso da terra, as relações 

socioambientais estabelecidas pelos Xokó se reproduzem nas inúmeras formas de 

usufruto e manejo dos recursos disponíveis nos domínios naturais da Terra 

Indígena. No entanto, as formas de uso de diferentes trechos do rio São Francisco 

nos levam a considerar as múltiplas territorialidades que transpassam ao polígono 

da área demarcada, tal como as reproduzidas na pesca artesanal. A pesca sempre 

foi uma atividade vital para a sobrevivência dos Xokó, especialmente no passado, 

por conta das restrições de ocupação e uso da terra impostas pelos fazendeiros no 

que se refere às criações e aos cultivos familiares.  

No presente, apesar de ainda ser praticada unicamente no leito principal do 

São Francisco, a pesca vem perdendo sua importância enquanto atividade produtiva 

devido à intensificação dos impactos socioambientais decorrentes das construções, 

ao longo desse rio, do complexo de Usinas Hidroelétricas (UHEs), quais sejam: Três 

Marias, Sobradinho, Itaparica, Moxotó, Paulo Afonso I, II III e VI, e Xingó. Esta 

última, construída em Canindé do São Francisco/SE e Piranhas/AL (a 55 km rio 

acima da TI), entregue, em 1994, pela Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco (Chesf), empresa do Governo Federal ligada ao Sistema Eletrobrás. Por 

sinal, segundo Oliveira (2001), obra que esteve sob a investigação da Polícia 

Federal durante a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), iniciada 

em junho de 1992, que resultou no impeachment do então presidente da República, 

Fernando Collor de Mello, por tráfico de influência junto ao empresário alagoano, 

Paulo César Farias. 

Em decorrência das mudanças no sistema hídrico da bacia do São Francisco, 

na atualidade, os pescadores xokós estão tendo de procurar áreas de pesca onde a 

lamina de água é mais profunda. Essa condição acaba levando os pescadores para 

locais cada vez mais longe da Ilha de São Pedro, como pode ser observado na 

Figura 99 que indica o ponto mais favorável para pesca quase na outra margem do 

rio. Assim, essas circunstâncias socioembientais aumentam os custos da atividade, 

já agravados pelos constantes danos às redes e linhas de pesca que se prendem 

facilmente no fundo do leito do rio. A rápida formação de depósitos sedimentares 

chamados de “croa” está diretamente associada à drástica redução do volume 

hídrico e ao avanço da supressão das matas ciliares que, por sua vez, acaba 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Impeachment
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favorecendo a erosão das margens e o assoreamento do leito do rio. Como 

consequência, observa-se também o aumento dos percursos e dos gastos das 

viagens para outras localidades, pois, torna-se necessário o constante desvio de 

pontos rasos, igualmente ocasionando a substituição das embarcações maiores por 

pequenas lanchas ou barcos à vela com capacidade reduzida de passageiros. 

Configurando a atual precariedade da atividade pesqueira desenvolvida pelos 

Xokó observamos o estado de seca das lagoas do Pão de Açúcar, Carrinho, 

Caiçara, Surubim e São Geraldo. Ainda nos primeiros anos após a retomada do 

território, esse sistema hídrico de lagoas integradas à bacia são-franciscana garantia 

a obtenção da boa parte dos pescados consumidos pelos Xokó, com suas vazões já 

sendo reguladas pela Chesf. A última cheia da maior lagoa da Terra Indígena, a da 

Caiçara, ocorreu em 2008, quando os técnicos da Chesf abriram parte das comportas 

do reservatório de Xingó, aumentando de forma abrupta o volume de água do baixo São 

Francisco.  

 

Quando o rio enchia por conta da natureza, nós sabíamos o período 
de ele encher. Nós já tínhamos aquilo na mente, com a ciência da 
gente dizia assim: “vamos cuidar de tirar o arroz que de setembro a 
outubro o rio vai encher”. E tinha o período dele voltar: “vamos 
aproveitar que o rio vai começar a vazar, aproveitar a lama plantar o 
arroz, o milho”. Mas hoje os que tão nas usinas é quem controlam. A 
água tá é lá encima, agora pra cá tá se acabando. O peixe se 
acabou, antes a hora que fosse para o rio pegava peixe (Depoimento 
de Manuel Acácio Martins – Neneu, 60 anos – ao autor em 2014). 

 

Antes da intensificação desses impactos socioambientais, a variedade dos 

pescados era composta por espécies denominadas por categorias nativas como: 

piaba, xira, piá-cutia, tubarana, traíra, chulapa, niquim, cará dourado, pacú, piranha, 

pirambeba, surubim, robalo, cari, caboje, camarão, lambiá e o piau branco. Algumas 

espécies de peixe foram apontadas por nossos interlocutores como mais difíceis de 

serem encontradas após as drásticas mudanças no regime fluvial, a exemplo do 

aracu, mandi, cumbá, sarapó, corró, camurupim e lambiá. Desse modo, ainda que o 

peixe seja considerado como um importante item da dieta alimentar dos Xokós, 

muitas dessas espécies antes encontradas facilmente, no momento, só conseguem 

ser obtidas por meio da compra na feira de Pão de Açúcar (Figuras 100, 101, 102, 

103 e 104). 
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Figura 100 – Lagoa Caiçara em período de cheia 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2004) 

Figura 101 – Pesca na lagoa Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2004) 

 
 

Figura 102 – Cultivo de milho no leite seco da lagoa Caiçara 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Figura 103 – Pajé Babá, Raimundo Bezerra Lima, 
atravessando o rio Pequeno 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2004) 

Figura 104 – Mesmo ponto da travessia 10 anos antes 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 
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Outra situação de risco ambiental envolvendo a atividade pesqueira, diz 

respeito à presente proposta de construção da Barragem Traíras, no município de 

Pão de Açúcar/AL, aproximadamente 10Km à montante da terra indígena. Apesar do 

progressivo agravamento dos impactos socioambientais já ocasionados pelo 

supracitado complexo de Usinas Hidroelétricas, a Chesf projeta mais esta barragem 

com o objetivo de armazenar água e gerar energia complementar à UHE de Xingó 

(Figura 105) por meio de uma Pequena Central Hidrelétrica. Audiências públicas e 

palestras vêm sendo promovidas pela Chesf junto à Câmara Consultiva Regional 

(CCR) do Baixo São Francisco, órgão do Comitê da Bacia Hidrográfica do São 

Francisco (CBHSF), no sentido de debater o projeto junto ao poder público, à 

sociedade civil e aos movimentos sociais organizados. Entretanto, por conta da 

progressiva gravidade dos problemas ambientais já vivenciados por diversas 

comunidades do Baixo São Francisco a rejeição popular tem sido predominante.  

A propósito, vale ressaltar a contundente negação das lideranças xokós a 

uma proposta feita por representantes da Chesf para o ressarcimento financeiro 

antecipado da compensação ambiental relativa aos possíveis impactos que possam 

atingir a TI Caiçara/Ilha de São Pedro. Mais uma vez, evidenciam-se contradições 

que perpassam aos processos decisórios das ações públicas e privadas, 

especialmente aquelas que estão associadas a grandes empreendimentos 

econômicos, sobre a qual podemos reafirmar que tão somente a institucionalização 

de espaços de participação social não garante a legitimidade dessas políticas 

públicas e, muito menos, a efetivação de direitos para populações mais vulneráveis. 

 

Figura 105 – Aspecto da baixa vazão do rio São Francisco nas 
proximidades da barragem da UHE de Xingó 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 
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Além desta situação de franca ameaça às condições de sobrevivência das 

populações ribeirinhas próximas à barragem em questão, outro projeto tem sido 

incisivamente combatido por grupos de diferentes localidades da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco, inclusive contando com a participação de lideranças xokós em 

ações de mobilização e na elaboração de documentos de repúdio. Trata-se do 

Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), conhecido como Transposição 

do São Francisco, empreendimento do Governo Federal, sob responsabilidade 

do Ministério da Integração Nacional (MIN), associado ao Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC), e que possui o orçamento atual de R$ 8,2 bilhões. Apesar da 

previsão inicial de entrega da obra ter sido para 2015, até este ano, somente 82,7% 

da execução física do projeto se encontrava concluído (MIN, 2015). Ainda são 

previstas as conclusões de túneis, aquedutos, barragens e de canais de concreto, 

distribuídos em dois grandes eixos (Norte e Leste) que passam pelos estados de 

Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. 

Acompanhando os diferentes ritmos das obras, tramitam no Supremo Tribunal 

Federal (STF) ações civis públicas contra o projeto de transposição, principalmente, 

alegando-se o não cumprimento de normas ambientais e à ausência de consulta 

prévia às populações diretamente afetadas pelo empreendimento, tais como, o povo 

indígena Truká, de Cabrobó/PE, que tem em seu território tradicional a construção 

do ponto de captação do Eixo Norte. Esses embates no campo jurídico e a 

permanente resiliência dos grupos indígenas e comunidades ribeirinhas, 

especialmente, os que vivem à jusante dos eixos, manifestam algumas das 

contradições que perpassam o empreendimento, na medida em que também 

demonstram diferentes dimensões da luta pela água e pela terra que, na atualidade, 

prolonga-se no vale do rio São Francisco. Claro, sem perdermos as dimensões 

históricas e políticas desses processos.  

Como exemplo da participação dos Xokó nesta questão, podemos verificar as 

contribuições das suas lideranças na campanha “Opará – Povos Indígenas em 

defesa do rio São Francisco”, lançada em 2009 na Terra Indígena Truká (Cabrobó, 

PE). Após reuniões e visitas em diferentes localidades, foi publicado o levantamento 

sobre os impactos do PISF para os povos indígenas do São Francisco, intitulado: 

Relatório Denúncia – Povos Indígenas do Nordeste Impactados com a Transposição 

do rio São Francisco (CIMI, 2009). Coordenada pelo CIMI e a APOINME, a 

campanha estava associada ao Projeto de Articulação Popular pela Revitalização do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Supremo_Tribunal_Federal
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Rio São Francisco e contou com a parceria da Associação de Advogados de 

Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia (AATR), do Núcleo de Estudos em 

Comunidades e Povos Tradicionais e Ações Socioambientais (NECTAS) da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), do Projeto Nova Cartografia Social do 

Brasil da Universidade Federal da Amazônia (UFAM) e do Conselho Pastoral dos 

Pescadores (CPP). Para maiores aproximações às perspectivas dos Xokó sobre 

PISF, reproduzimos o relato de uma das suas lideranças, o ex-cacique Heleno 

Bezerra Lima, presente no relatório: 

 

Nos últimos 30 anos desmatou muito a Caatinga da região, e o 
modelo implantado desmatou também a população. Não tem peixe, 
não pode usar transporte de canoa, pessoas dependem da bolsa 
família; se chove há 30 anos o que chove hoje a produção seria 4 a 5 
vezes maior; mas o problema é que tudo tá degradado e a 
capacidade de produção não é a mesma; a 3km do São Francisco 
tem carro-pipa. Desse jeito quem acredita que transposição irá 
resolver problemas da população ribeirinha? Medidas estruturais 
urgentes precisam ser tomadas. “Desassentar” o índio, o quilombola, 
o pescador para botar onde, se a escola de todos foi a terra, o rio? O 
problema é o modelo de assentamento, que não resolve. Com a 
transposição, os pobres vão morrer de sede vendo o rio à sua frente 
(CIMI, 2009, p. 34). 

 

Para refletirmos sobre as múltiplas escalas das problemáticas pertinentes ao 

PISF, torna-se necessário mencionar que as referidas reuniões e oficinas foram 

subsidiadas pela The Oxford Committe for Famine Relief (OXFAM), agência de 

cooperação internacional criada na Inglaterra em 1942 e que, desde 1968, atua no 

Nordeste do Brasil apoiando projetos produtivos em áreas rurais e urbanas, e, 

particularmente, desde 1972, desenvolvendo ações com populações indígenas na 

região (ATHIAS, 2002). A abertura desse canal de diálogo possibilitou a divulgação 

do relatório junto à ONU, OIT, governos europeus e o Parlamento Europeu, ainda 

que estas representações políticas mantivessem suas diretrizes hegemônicas 

reificadas nas práticas colonialistas de investimentos que favorecem a concentração 

da terra e a ampliação das relações capitalistas de produção, das quais os 

processos de territorialização via políticas públicas são ponta de lança.  
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6. O PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL DA TERRA INDÍGENA 

CAIÇARA/ILHA DE SÃO PEDRO: RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A 

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE GESTÃO AMBIENTAL E 

TERRITORIAL INDÍGENA  

 

Chegamos ao ponto de imersão do nosso estudo empírico no qual relatamos 

a síntese das experiências adquiridas, entre maio de 2014 e abril de 2015, como 

consultor geógrafo do Projeto "Pensando Gestão Ambiental e Territorial com Povos 

Indígenas da Caatinga e Cerrado" (Projeto GATI). Projeto desenvolvido no âmbito 

das ações da Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (PNGATI) 

por meio da Carta de Acordo n° 29936/2014, celebrada entre a Associação Nacional 

de Ação Indigenista (Anaí), entidade executora indicada pela APOINME, a FUNAI e 

o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Esse arranjo 

institucional teve como objetivo realizar os diagnósticos socioambientais e os 

mapeamentos das Terras Indígenas Caiçara/Ilha de São Pedro (SE) e Entre Serras 

Pankararu (PE), viabilizando a sistematização dos primeiros dados e conteúdo dos 

Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) das respectivas Terras Indígenas. 

Antes de apresentar algumas das particularidades dessa experiência prática, 

ressaltamos que tal oportunidade de participar na implementação de uma política 

pública de gestão territorial, desde a perspectiva de um agente representante do 

Estado, foi compreendida como profícua aos objetivos da presente pesquisa. Essa 

avaliação considerou, sobretudo, as possibilidades de contribuirmos no 

desenvolvimento de ações socialmente planejadas junto aos Xokó, no caso em 

questão, objetivando a identificação dos seus atuais desafios socioambientais e a 

instrumentalização de alternativas que atendam aos seus interesses coletivos. Sem 

esquecermos-nos dos possíveis aportes teórico-metodológicos concernentes à 

produção do conhecimento sobre os processos de territorialização dos Planos de 

Gestão Territorial e Ambiental em uma realidade social particular. Contribuições 

plausíveis de serem cotejados não só com outros estudos acadêmicos, mas também 

com distintas ações políticas, governamentais ou não. Para tanto, buscamos garantir 

a anuência da nossa condição temporária de “pesquisador-consultor”, tanto para 

com as lideranças xokós, como diante dos coordenadores do referido projeto, de 

modo que não nos foi colocado qualquer tipo de impedimento relacionado à 

simultaneidade dos dois posicionamentos complementares.  
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Esta liberdade de circulação por diferentes níveis de observação e de 

participação nos aproximou de um maior número de sujeitos, seja no contato com 

mais famílias xokós do que imaginávamos à princípio deste estudo, seja na 

ampliação das nossas interlocuções com outras lideranças indígenas do Nordeste, 

agentes de órgãos públicos e representantes de organizações indigenistas. 

Consequentemente, acreditamos que a correlação entre o desenvolvimento dos 

PGTAs das Terras Indígenas Caiçara/Ilha de São Pedro (SE) e Entre Serras 

Pankararu (PE) e o andamento desta pesquisa ensejou uma das profícuas 

possibilidades da referida PNGATI, na medida em que tomamos o conhecimento 

produzido coletivamente nestas duas circunstâncias como elemento catalizador do 

diálogo intercultural, tão discutido e recomendando na política indigenista 

contemporânea. 

A PNGATI foi firmada pelo Decreto n° 7.747, de 5 de julho de 2012, porém, as 

reivindicações das organizações indígenas no tocante as questões ambientais e 

territoriais passaram a ser sistematizadas, sobretudo, a partir de 2002, com o Plano 

de Ação de Conservação da Biodiversidade em Terras Indígenas do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), numa perspectiva que não se limitava às problemáticas 

socioambientais das terras indígenas amazônicas. Em 2003, o Projeto GATI tornou-

se a experiência “piloto” nas discussões sobre a gestão territorial e ambiental em 

terras indígena, sendo também reconhecido como GEF Indígena em associação ao 

já comentado Fundo Mundial para o Meio Ambiente (Global Environment Facility – 

GEF), então, principal financiador do projeto. No entanto, somente em 2005 foi 

criado o Grupo de Trabalho no MMA para iniciar junto às organizações indígenas 

regionais as discussões sobre a elaboração do projeto que se tornaria referência 

para os planos de gestão das terras indígenas no Brasil. 

Em consonância aos avanços de consolidação da Comissão Nacional de 

Política Indigenista (CNPI), numa das suas reuniões de 2008, foi criado pelo então 

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Grupo de Trabalho 

Interministerial para elaborar a proposta da PNGATI. Essas condições políticas 

favoreceram os encaminhamentos das cinco consultas regionais organizadas para 

delinear a política, que, por sua vez, beneficiaram a aprovação do Projeto GATI pelo 

GEF, em 2009. A FUNAI e o PNUD ficaram responsáveis pela execução do Projeto 

GATI, contando com a colaboração de organizações indígenas e indigenistas, do 

MMA, The Nature Conservancy (TNC) e da Cooperação Alemã para o 
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Desenvolvimento Sustentável (Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit – GIZ). Após a elaboração do Plano Operativo Anual e da 

realização do Seminário Nacional do Projeto GATI, em 2010, as ações de 

implementação do projeto só seriam efetivadas em 2012, quando foi decretada a lei 

da PNGATI.  

Com a instalação do Comitê Gestor da PNGATI, em 2013, integrado por oito 

representantes governamentais (dois representantes da Funai e seis dos ministérios 

da Justiça, Meio Ambiente (2), Saúde, Desenvolvimento Agrário, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome), e oito representantes indígenas 

(membros da APIB), começaram as atividades de coordenação das ações locais do 

Projeto GATI. Estas primeiras inicativas foram direcionadas para 32 terras indígenas, 

denominadas como Áreas de Referências de oito Núcleos Regionais 

correspondentes às cinco regiões do país e aos cinco biomas brasileiros - Caatinga, 

Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal. Representando 4,6% das 683 terras 

indígenas cadastradas na FUNAI, essas Áreas de Referência foram distinguidas em 

função dos seguintes critérios: 

 

Existência de evidência de diversidade biológica e cobertura vegetal 
na terra indígena (TI) que a torne mais significativa em termos de 
conservação dentre as outras TIs da região; o povo indígena está 
organizado para proteger seu território e os recursos nele existentes, 
bem como para gerir as ações a serem executadas nas Áreas de 
Referência; existência de possíveis ameaças aos recursos naturais 
na TI, que não seja um impedimento às atividades do projeto e que 
possam ser minimizadas por elas; existência de iniciativas indígenas 
de defesa do território, de gestão de recursos naturais dentro da TI, 
ou práticas tradicionais de conservação ambiental que coloquem a TI 
em evidência em relação às outras; existência de experiências 
exitosas de gestão etno-ambiental dentro ou próximas das TIs e que 
possam servir de linha de base para futuras ações do projeto 
(FUNAI, 2012, p. 06-07). 

 

No Nordeste, oito terras indígenas estão distribuídas em dois Núcleos 

Regionais do Projeto GATI: Nordeste 1 - Caiçara/Ilha de São Pedro (SE), Entre 

Serras (PE), Kiriri (BA), Potiguara (PB) e Córrego de João Pereira (CE); e Nordeste 

2 - Xacriabá (MG), Caieiras Velhas II (ES) e Caramuru-Paraguaçu (BA). De forma 

complementar, os Comitês das Coordenações Regionais da FUNAI criados com a 

reestruturação do órgão, de 2009, tornaram-se os espaços de planejamento das 

ações da PNGATI em articulação institucional com os Conselhos dos Núcleos 



237 
 

Regionais do GATI, delimitados como as principais instâncias da participação e 

controle sociais dos indígenas nos processos decisórios deste projeto. De acordo 

com esses parâmetros pautados numa regionalização exclusivamente institucional 

foram instituídos os PGTAs como instrumentos de diálogo intercultural, sobretudo 

nas escalas locais e regionais, e de planejamento para a gestão territorial e 

ambiental das terras indígenas, em especial, no que cerne às ações do Governo 

Federal na escala nacional. 

 

Os PGTAs estão embasados nas noções de autonomia, 
protagonismo e autodeterminação dos povos, no que se refere à 
negociação e ao estabelecimento de acordos que permitam o 
fortalecimento da proteção e do controle territorial, bem como à 
construção coletiva de estratégias, ações e projetos de interesse das 
comunidades indígenas (BAVARESCO; MENEZES, 2014, p. 79). 

 

A implementação do Projeto GATI na TI Caiçara/Ilha de São Pedro tornou-se 

mais efetiva com a participação de lideranças xokós na Reunião do Conselho do 

GATI NE I, realizada em julho de 2013 na aldeia Monte Mor, da TI Potiguara (PB). 

Seguida pela participação, entre maio de 2014 e maio de 2015, da presidente da 

Associação Indígena das Mulheres Xokó, Karine dos Santos, no Curso Básico de 

Formação em PNGATI, organizado em módulos presenciais e atividades de campo 

para a instrumentalização dos trabalhos de agentes territoriais e ambientais 

indígenas, assim como, de gestores públicos e agentes de organizações 

indigenistas.  

Essas circunstâncias iniciais determinaram os ritmos das elaborações dos 

PGTAs das TIs Caiçara/Ilha de São Pedro e Entre Serras Pankararu, sendo estas as 

primeiras experiências práticas do Projeto GATI na região Nordeste, do qual 

participamos na elaboração do diagnóstico participativo e do mapeamento da TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro. Tornando-se necessário explicar que nossa participação 

nas atividades do PGTA de Entre Serras Pankararu se resumiu a breves visitas em 

colaboração aos demais membros da equipe técnica coordenada pela Anaí. Sendo 

esta composta por um supervisor técnico (José Augusto Laranjeiras), uma gestora 

administrativa (Ana Paula Lima), um geógrafo com dedicação prioritária aos Xokó 

(Avelar Araujo Santos Junior), um cartógrafo (Maurice Tomioka Nilsson), dois 

biólogos (Isabel Froes Modercin e Marcelino Soyinka Dantas), uma antropóloga com 

dedicação prioritária aos Pankararu (Lara Erendira Almeida de Andrade) e dois 
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agentes territoriais e ambientais indígenas, que no caso dos Pankararu foi o produtor 

audiovisual, Alexandre dos Santos, e dos Xokó foi Karine dos Santos, graduanda em 

biologia. 

A experiência de construção do diagnóstico participativo e mapeamento da TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro foi desenvolvida em três etapas que transcorreram entre 

os meses de junho de 2014 e março de 2015. Essas etapas tiveram a seguinte 

sequência: (1) mobilização e sensibilização junto à comunidade, em junho de 2014; 

(2) desenvolvimento do diagnóstico e mapeamento participativos, entre os meses de 

agosto e setembro de 2014; e (3) validação do diagnóstico e dos mapas produzidos, 

entre novembro de 2014 e março de 2015. É importante ressaltar que cada etapa 

teve seus produtos correspondentes, de maneira que os seus resultados parciais e 

metas alcançadas mantiveram uma lógica de continuidade ajustada para reunir o 

máximo de conhecimentos, dados e informações úteis ao diagnóstico e 

mapeamento.   

Contextualizados aos objetivos de cada etapa foram utilizados diferentes 

procedimentos metodológicos como levantamento bibliográfico, oficinas de 

mapeamento e de produção audiovisual, rodas de diálogo, caminhadas guiadas, 

entrevistas semiestruturadas, observações participantes, atividades práticas de 

georreferenciamento, exposições fotográficas, produções e amostras de vídeo, entre 

outros.  Tais escolhas se fundamentaram no permanente diálogo entre os membros 

da equipe técnica nos seus diferentes campos científicos, resultando em processos 

contínuos de produção do conhecimento e de aprendizagem mútua. Ademais, esse 

encontro de ideias viabilizou a complementariedade das atividades planejadas, de 

forma que os procedimentos utilizados permitiram um acúmulo de experiências, 

conhecimentos, informações, dados, relatos e materiais iconográficos (mapas, 

fotografias e vídeos), já disponíveis à comunidade como referências básicas para a 

continuidade do projeto em outras linhas de ação. 

Desde o primeiro ciclo de encontros de mobilização e de sensibilização do 

projeto (Figura 106), entre 14 e 20 de junho de 2014, foram desenvolvidas as 

atividades de mapeamento que tiveram como finalidade identificar questões 

problematizadoras possíveis de serem representadas em mapas e delineadas nos 

indicativos de gestão da TI Caiçara/Ilha de São Pedro. Neste sentido, a proposta 

metodológica adotada pela equipe técnica da Anaí teve de considerar a diversidade 
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dos grupos geracionais, de gênero, das forças produtivas e das posições políticas do 

público envolvido.  

 

Figura 106 – Raimundo Bezerra Lima, pajé Babá, dando 
início às atividades do PGTA da TI Caiçara/Ilha de São Pedro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Primeiramente, foi realizado um encontro que contou com a participação de 

21 pessoas inscritas, predominantemente jovens de 15 a 30 anos, sendo 17 

mulheres e 4 homens. A propósito, predomínio este das jovens que cogitamos como 

mais um exemplo do protagonismo das mulheres xokós, embora reconheçamos as 

deficiências da mobilização realizada pela equipe técnica do projeto, 

particularmente, na busca de uma interlocução mais aproximada com sujeitos que 

são acometidos por problemáticas socioambientais particularmente preocupantes, 

como os homens jovens e adultos que trabalham nas atividades de cultivo, criações 

e na pesca.  

Nesse primeiro ciclo de encontros em forma de oficinas e/ou grupos de 

trabalho, além de terem sido apresentados detalhes sobre o Projeto GATI, 

promoveu-se a discussão sobre os diferentes entendimentos possíveis a respeito 

das noções de gestão ambiental e territorial. Tomou-se como referência inicial a 

concepção de gestão ambiental desenvolvida por Verdum (2006), que a considera 
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como um conjunto de intervenções humanas no ambiente natural, marcadas por 

intencionalidades e por pressupostos de adaptação e/ou promoção de mudanças 

mais ou menos impactantes no ecossistema e nos processos ecológicos.  

 

A expressão gestão ambiental envolve e contém uma infinidade de 
possibilidades de significação e aplicação empírica. Isso coloca um 
desafio a mais na discussão aqui travada, qual seja: a de como 
superar a visão setorialista, de olho unicamente no problema jurídico 
do acesso, ou do manejo ecológico, ou da produtividade econômica, 
ou da participação social, ou da governabilidade, entre outras, em 
prejuízo da construção e aplicação de visões mais integradas do 
problema do controle e da autonomia territorial, da gestão ambiental 
e da soberania alimentar dos povos indígenas, em contextos mais 
amplos de ordenamento e gestão territorial (VERDUM, 2006, p. 12). 
 

Com a problematização dessa concepção introdutória, a gestão ambiental e 

territorial passou a ser discutida fazendo-se alusão a diferentes práticas do cotidiano 

que já reproduzem formas de gestão do território como, por exemplo, nas 

estratégias de enfrentamento à escassez hídrica do rio São Francisco e no manejo 

da embira, planta utilizada em indumentárias tradicionais que exige cuidados 

diferenciados em cada estação do ano. Deste modo, buscou-se respeitar um dos 

princípios do Plano de Trabalho do projeto, isto é:  

 

A agenda política da gestão intercultural dos territórios e do ambiente 
dos povos indígenas não busca substituir as formas de gestão 
indígena, mas reconhecer que as novas situações nas quais os 
povos indígenas se encontram hoje em dia requerem que as práticas 
existentes sejam ajustadas (ANAI, 2013, p. 03).  

 

Na sequência da Oficina de Mapeamento foi realizada a atividade “Mapa 

Mental”, estimulando as primeiras representações gráficas da realidade vivida pelos 

Xokó, a partir das quais foram sistematizadas informações exploratórias úteis, 

sobretudo, para as atividades de imersão no território referentes à segunda etapa do 

diagnóstico e mapeamento. Para tanto, os 21 participantes da oficina foram divididos 

em dois grupos, A e B, formados para discutir e elaborar representações geográficas 

(desenhos e mapas) sobre as atuais condições da Terra Indígena, com enfoque no 

temário socioambiental. Em seguida, os grupos apresentaram os desenhos, mapas 

e impressões gerais permitindo que suas ideias iniciais fossem repensadas no 

coletivo. Cabendo-nos considerar as limitações de tempo para uma abordagem mais 
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aprofundada das múltiplas determinações desses processos, especialmente, no que 

se refere à concentração de poder e de capital que determina o controle dos 

recursos da bacia hidrográfica do rio São Francisco, inclusive, atentos aos 

movimentos de grupos de interesse supranacionais. 

Na atividade do “Mapa Mental” o diálogo intercultural (e interdisciplinar) foi 

ensejado por intermédio da correlação entre categorias locais e conceitos basilares 

da ciência geográfica como espaço, região, área, paisagem, lugar, terra e território. 

Buscou-se ampliar as perspectivas sobre a relação sociedade-natureza e as formas 

de intervenção na realidade em movimento que, por sinal, evidencia distintas 

temporalidades e territorialidades. Importantes contribuições teórico-metodológicas 

da geografia também foram demandadas em função da sua interface com a 

Cartografia, mormente, nas atividades de espacialização e interpretação de mapas, 

concebidos como instrumentos luminosos na representação das múltiplas 

dimensões da realidade. No sentido dessas complementariedades, o conhecimento 

dialogado ganhou utilidade prática na medida em que os envolvidos foram 

adensando suas reflexões acerca dos desafios contemporâneos da gestão 

ambiental e territorial, explorando ao máximo o potencial explicativo dos primeiros 

mapas deste PGTA. 

Na contínua qualificação das informações sobre a TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro outra atividade realizada ainda no primeiro ciclo de encontros foi a montagem 

da chamada “Linha do Tempo”, tendo como objetivo alinhar fatos históricos 

considerados marcantes na memória social dos Xokó. Apesar dos riscos de incutir 

uma perspectiva histórica linear, a equipe técnica optou por sugerir um recorte 

temporal que elucidasse os acontecimentos mais representativos para a 

compreensão das atuais condições de vida dos Xokó. Prontamente, os participantes 

distinguiram o ano de 1978 como marco inicial de uma nova condição social e étnica 

dos Xokó, que teve como elemento catalizador a progressiva retomada do seu 

território tradicional durante as décadas de 1980 e 1990. Já como marco final da 

linha do tempo foi estabelecido o ano de 2003, quando foi concluído o processo de 

regularização da terra indígena e a desintrusão das fazendas Marias Pretas e 

Rancho Bom. Ano em que também ocorreu a “Revelação do Cacique Bá”, 

encerrando um ciclo de eleições para cacique, evento que, segundo os participantes 

da atividade, simbolizou o fim da luta pela terra e o surgimento de novos desafios 

que transcorrem à regularização da Terra Indígena. Percebemos nesta atividade 
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uma maior problematização da realidade por parte dos Xokó, para os quais a 

efetivação dos direitos territoriais deve anteceder a qualquer outra ação do Estado.  

A partir das ideias que circularam nas atividades desta primeira etapa, iniciou-

se o processo de decisão coletiva das duas linhas de ação do PGTA da TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro, isto é: “Impactos Ambientais” e “Memória e Identidade”. 

Para tanto, foram assinaladas as questões mais discutidas até então, e como estas 

poderiam ser trabalhadas por dois grupos livremente formados a partir dos 

interesses e escolhas individuais. Foi explicado pela equipe da Anaí que tais linhas 

de ação seriam aprofundadas nas próximas etapas do diagnóstico e mapeamento, 

tornando-se assim as temáticas centrais do plano de gestão. 

A etapa de desenvolvimento do diagnóstico e mapeamento foi dividida em 

dois ciclos de encontros, o primeiro no mês de agosto de 2015, entre os dias 25 e 

30, e outro no mês de setembro, entre os dias 10 e 17. De início, foram realizadas 

reuniões com os grupos “Impactos Ambientais” e “Memória e Identidade”55 para 

tratar das atividades práticas a serem desenvolvidas junto com uma parcela maior 

da população e em diferentes espaços da terra indígena. 

 Nas reuniões com o grupo “Impactos Ambientais” ficou acordado que a 

questão do “lixo” ganharia centralidade, tangenciada por outros problemas 

ambientais, como o desmatamento, caça, queimadas e poluição das águas. Para 

tratar da problemática dos resíduos sólidos o grupo optou pela produção de vídeos 

como formato de exposição, de maneira que foi organizada uma oficina de produção 

audiovisual conduzida por Alexandro Santos, que orientou um grupo de sete jovens 

na produção e edição de vídeos experimentais, e, em especial, do curta-metragem 

“Impacto". A oficina também serviu para instrumentalizar os jovens no registro e 

memória dos processos de implementação do PGTA, produzir material de 

divulgação das atividades em andamento e desenvolver formas alternativas de 

exposição de resultados, como um Plano de Gestão Ambiental e Territorial em 

formato de vídeo56. A denominada Oficina de “Celumetragem” fundamentou-se nos 

                                                           
55

 Grupo Impactos Ambientais: Andréia Sanawá Lima Medeiros, Ellen Feitosa, Erika Rodrigues, 
Karine Santos, Marcos Vinícius, Pablo Carlos e Jéssica Danilla. Grupo Memória e identidade: Camila 
Pereira da Silva, Edriene Santos, Glícia Nataly, Henrique Costa, Ítala Jaciara Apolônio Lima, Joseane 
Acácio dos Santos, Juliana Apolônio dos Santos, Kiara Acácio Apolônio, Leidi Maura Rodrigues 
Ramos, Moisés Melo, Monalisa Ramos, Patrícia Apolônio dos Santos, Priscila Apolônio Acácio e 
Yolanda Apolônio. 
56

 Além de ser disponibilizado em DVD para a comunidade Xokó os registros de vídeo que compõem 
a memória do processo de desenvolvimento deste Plano de Gestão Ambiental e Territorial, podem 
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princípios básicos de produção e edição de vídeos, contando com a utilização de 

recursos técnicos disponíveis em celulares e câmeras fotográficas amadoras, 

permitindo uma maior acessibilidade na produção de vídeos com diferentes fins, 

como documentários e filmes de ficção. Nas ocasiões da oficina também foram 

estimuladas reflexões sobre as possibilidades práticas dos recursos audiovisuais a 

favor dos interesses dos povos indígenas, tais como na divulgação ampla de 

problemáticas vividas por esses grupos, especialmente, no âmbito socioambiental e 

territorial. Para consolidar esses conhecimentos foi organizado um cineclube a fim 

de que seus participantes pudessem acessar vídeos e fotografias produzidos por 

outros indígenas, discutindo-se como cada filme foi produzido, seus objetivos e 

técnicas utilizadas. 

Na primeira reunião com o grupo “Memória e Identidade” foi planejada a 

pesquisa histórica proposta pelos 14 jovens envolvidos, refletindo sobre os possíveis 

formatos do trabalho final, seus públicos alvos e objetivos principais. Após as 

provocações da etapa anterior sobre o processo de retomada e a organização social 

dos Xokó, a equipe da Anaí apresentou como sugestão de documentos para 

análise-descritiva um conjunto de 58 fotografias datadas entre o final da década de 

1970 e 2004. Disponíveis em arquivos digitais, essas fotografias foram conseguidas 

pela equipe técnica da Anaí junto ao acervo do CIMI/Regional Nordeste (de autoria 

do fotógrafo Fábio Santos), sediada em Recife/PE, e ao Museu do Homem 

Sergipano/UFS (de autoria do fotógrafo Jairo Andrade), localizado em Aracaju/SE. 

Além destas fotos devidamente reproduzidas em papel fotográfico e entregues aos 

participantes da atividade, foi incentivado o levantamento de fotografias de acervos 

pessoais que, por ventura, os membros do grupo encontrassem entre familiares e 

vizinhos. 

Com o retorno desses registros aos seus cenários originais, o grupo 

desenvolveu o trabalho de elaboração de legendas explicativas das diferentes 

situações, sujeitos e contextos fotografados, adotando como procedimento a 

apresentação das imagens a adultos e idosos que, por sua vez, enriqueceram as 

legendas com os seus testemunhos e indicações (Figura 107). Assim, foi organizado 

um álbum explicativo com as fotografias que já está fazendo parte do acervo 

patrimonial da comunidade, tendo como parceiro na salvaguarda desse material a 

                                                                                                                                                                                     
ser encontrados na rede mundial de computadores, particularmente no sítio eletrônico do Youtube, a 
partir do seguinte acesso: https://www.youtube.com/channel/UCuNAndqZerF0-w5ms-AnGPg. 
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Associação Indígena das Mulheres Xokó. Com o objetivo de garantir a melhor 

conservação desses materiais iconográficos a equipe da Anaí transmitiu para o 

grupo a técnica do paspatur que consiste em emoldurar fotografias com cartolina 

para que elas possam ser manuseadas sem danificar o papel fotográfico, agregar 

informações e permitir o seu melhor arquivamento. Ao final da sistematização dos 

materiais, foi realizada uma exposição fotográfica no Centro Comunitário Indígena, 

ampliando a publicização de resultados parciais e os alcances práticos do Plano de 

Gestão. 

 

Figura 107 – Atividade prática do grupo "Memória e Identidade" 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Nas noites da segunda fase do diagnóstico e mapeamento houve exibições 

de vídeos sobre os temas correlatos ao PGTA, contando uma média de 40 pessoas 

por noite, vale destacar, de diferentes grupos geracionais. Durante esses encontros 

de diálogo mais amplo com a comunidade foram apresentados os andamentos dos 

trabalhos desenvolvidos pelos grupos na elaboração do diagnóstico participativo e 

do mapeamento da terra indígena. Na culminância dessas atividades noturnas foi 

projetado o curta-metragem “Impacto”, realizado pelos participantes do grupo 

"Impactos Ambientais" como conclusão da oficina de produção e edição de vídeo. 

Na oportunidade foi promovida uma ampla discussão sobre o tema do lixo de 

maneira que os expectadores puderam tecer considerações sobre esta problemática 

e as medidas cabíveis para superá-la. Logo depois foi realizada a apresentação do 

grupo “Memória e Identidade”, com a projeção das fotografias. Tal visualização 
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sensibilizou a comunidade de diferentes modos, sobretudo os mais velhos, na 

medida em que os contextos das fotos iam sendo narrados, tanto as recordações 

das festas, quanto dos momentos mais tensos dos conflitos no território. Por fim, 

ocorreu um rápido debate sobre os trabalhos apresentados e suas correlações 

temáticas. 

Em horários alternados com as atividades supracitadas foram realizadas as 

práticas de reconhecimento e georreferenciamento dos lugares comentados nas 

oficinas, com permanente atenção às categorias indígenas de classificação dos 

ambientes e elementos da paisagem. Para a melhor apreensão dos fenômenos 

socioambientais ocorreram caminhadas de imersão no território, contando com a 

participação de jovens dos dois grupos de trabalho, que tiveram a oportunidade de 

acessar conhecimentos básicos do uso de equipamentos do Sistema de 

Posicionamento Global (Global Positioning System – GPS) e de produzir os registros 

audiovisuais das atividades, sempre dispondo da colaboração de guias 

conhecedores de diferentes locais da Terra Indígena, fundamentais nas indicações e 

esclarecimentos sobre tais arranjos espaciais. Deste modo foram georreferenciados, 

por exemplo, o “lixão”, as antigas sedes da fazenda Belém e Marias Pretas, os locais 

dos acampamentos levantados nas retomadas das fazendas Caiçara, Surubim e 

São Geraldo, as áreas de retirada ilegal de madeira e de caça, os principais pontos 

de acesso irregular ao território, e espaços produtivos como pastagens e roças.  

Para além da geração de dados cartográficos, as atividades práticas de 

mapeamento deram continuidade, in loco, às discussões sobre a gestão territorial e 

ambiental que iniciaram a espacialização das linhas temáticas do diagnóstico. 

Nessas reflexões que substancializaram a produção cartográfica foram considerados 

os espaços associados às habitações, às atividades produtivas, às práticas 

religiosas, ao manejo e uso dos ambientes de acordo com os ciclos naturais, entre 

outros fatores socioespaciais que particularizam a territorialidade produzida 

historicamente pelos Xokó.  
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Figura 108 – Atividade prática de elaboração de mapas 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

Figura 109 – Georreferenciamento e registro 
audiovisual de área onde ocorre a retirada ilegal 

de madeira por não-índios 

Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2014) 

 

Outras atividades de mapeamento desenvolvidas com os jovens e os 

condutores das caminhadas guiadas estiveram voltadas para a confirmação das 

informações produzidas e dos dados cartográficos levantados em campo (Figuras 

108 e 109). Com os jovens foram feitos exercícios de interpretação de imagens de 

satélite da terra indígena, com a finalidade de localizar elementos da paisagem nos 

esboços dos mapas em desenvolvimento desde a primeira etapa das oficinais de 

diagnóstico de mapeamento. Como procedimento metodológico foram afixados 

sobre as imagens de satélites plásticos transparentes que permitiram o decalque de 

tais elementos paisagísticos, posteriormente, utilizado pela equipe técnica da Anaí 

na elaboração final dos mapas. Vale mencionar que foram aproveitadas imagens de 

satélite de diferentes períodos, no intuito do grupo visualizar os movimentos no 

tempo e no espaço das formas de usos e impactos no território, sobretudo, 

correlacionando os contextos sob os domínios dos fazendeiros com os da pós-

demarcação.  

Mais um exemplo de atividade direcionada à sistematização dos dados 

cartográficos contou com o apoio de três condutores das caminhadas guiadas – 

Lucimário Apolônio Lima (Cacique Bá), Manuel Acácio Martins (Neneu) e Oliveira 

Bezerra Lima. Neste exercício foi utilizada como base cartográfica uma cartolina na 

qual estavam impressos apenas os limites da Caiçara/Ilha de São Pedro, bem como 

algumas localidades do entorno. Além de localizar elementos naturais da paisagem 

como lagoas, riachos, serras e matas, os colaboradores também marcaram lugares 

estratégicos que fazem parte dos arranjos espaciais do território, tais como, os já 
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citados locais dos acampamentos das retomadas, espaços de trabalho, áreas 

impactadas, acessos ao território e zonas suscetíveis às invasões para a caça e 

retirada de madeira.  

É importante frisar que as provocações incitadas pela equipe da Anaí durante 

essas atividades foram feitas em concordância com o que ia sendo incorporado aos 

mapas esboçados, inclusive respeitando as escolhas de não indicar espaços 

sagrados inacessíveis aos não-indígenas, como Ouricuri. Posteriormente, essas 

representações gráficas foram sistematizadas pelo cartógrafo da equipe em formato 

digital para, finalmente, serem impressos 15 mapas temáticos57 da TI Caiçara/Ilha de 

São Pedro, em formato A3. Além dos elementos esboçados no contexto das 

oficinas, foram adicionados aos mapas finais os dados georreferenciados nas 

caminhadas guiadas, de forma a integrar e nivelar dados qualitativos e quantitativos. 

No ciclo de encontros de validação do diagnóstico e dos mapas produzidos, 

iniciado entre os dias 17 e 19 de novembro de 2014, foi apresentada para a 

comunidade a síntese das informações produzidas ao longo das etapas anteriores.  

Esses encontros serviram para verificar se os mapas elaborados pela equipe técnica 

da Anaí se aproximavam aos interesses da comunidade, e se o texto do diagnóstico 

sobre as questões socioambientais necessitava de alterações ou complementos.  

Após trabalharem em gabinete com as observações levantadas no primeiro 

ciclo de encontros de validação dos produtos finais, a equipe técnica da Anaí 

retornou à aldeia da Ilha de São Pedro, entre 09 e 16 de março de 2015, para fazer 

a entrega às lideranças, à coordenação da escola e à direção da Associação 

Indígena das Mulheres Xokó, das três cópias impressas e três digitalizadas (em 

DVD) junto à compilação dos vídeos, mapas e materiais escritos do diagnóstico. 

Sendo necessário explicar que, em razão das necessidades de maiores 

aprofundamentos e dos limites de tempo e recurso do projeto, a reprodução do 

Plano de Gestão se limitou ao seu formato introdutório de vídeo institucional, de 

modo que, desde os primeiros momentos, ficou claro que o fomento de acordos 

internos e externos precedia à necessidade de um material escrito, meramente 

institucional. Por conseguinte, numa espécie de síntese das diferentes problemáticas 

                                                           
57

 Os mapas foram assim intitulados: Lugares importantes para a história dos Xokó; Povoados e 
outras localidades; Rodovias e distâncias; Vegetação na Terra Indígena; Mudanças na vegetação; 
Mudanças na vegetação da Terra Indígena e do entorno; Imagens de satélite – 1985; Imagens de 
satélite – 2000; Imagens de satélite – 2011; Uso de recursos; O processo de retomada; Destaque: 
Ilha de São Pedro; Destaque: fazenda Marias Pretas; Destaque: Caiçara, Surubim e São Geraldo; 
Contexto regional e ameaças. 
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supracitadas e das suas possibilidades transformadoras, de acordo com os 

participantes do projeto, no diagnóstico participativo e nos mapas receberam 

destaques os seguintes indicativos de Gestão Ambiental e Territorial da TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro (Tabela 6): 

 

Tabela 6 – Indicativos para o PGTA da TI Caiçara/Ilha de São Pedro 

O que resolver Organizações envolvidas Possíveis ações 

Retirada ilegal 
de madeira, 

caça e pesca 
predatórias 

Ministério Público; Polícia 
Federal; FUNAI; Instituto Chico 

Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio); 

Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (SEMARH/SE); 

Administração Estadual do Meio 
Ambiental (Adema/SE); 

Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Porto da Folha; 

Pelotão da Polícia Florestal de 
Sergipe; Companhia 
de Polícia de Ações 

em Caatinga (CPAC). 

 Identificação, registro, recuperação e 
fiscalização de áreas degradadas ou em 
risco, como também, o fortalecimento de 
ações preventivas junto às comunidades 
vizinhas; 

 Acordos comunitários, atividades de 
educação ambiental, planos de ações 
conjuntas; 

 Instalação de placas informativas ao logo dos 
limites e, principalmente, nos três acessos de 
estradas vicinais que cortam a Terra 
Indígena; 

 Formação de agentes florestais Xokó para 
monitoramento da Caatinga; 

 Promover atividades produtivas, como a 
apicultura, que possibilitem a presença 
constante dos Xokó em pontos estratégicos 
do território, favorecendo a geração de 
trabalho e renda, como também a proteção 
dos locais mais vulneráveis às invasões. 

Cercas 
danificadas que 
facilitam acesso 
de estranhos e a 
entrada de gado 

dos vizinhos 

FUNAI; 
Comunidades do entorno. 

 Reavivamento das cercas de todos os limites 
da terra indígena, prioritariamente, nos 
pontos danificados que facilitam o acesso dos 
invasores. 

Descarte 
inadequado de 

resíduos sólidos 

Prefeitura Municipal de Porto da 
Folha; Ministério Público; FUNAI; 

Polo Base de Saúde; Escola 
Estadual Indígena Dom José 

Brandão de Castro. 

 Promover o consumo consciente de produtos 
industrializados, a coleta seletiva e o depósito 
adequado dos resíduos sólidos, juntamente, 
com o tratamento dos efluentes líquidos; 

 Elaboração e distribuição de cartilhas 
educativas contando com o apoio de 
professores e agentes públicos locais 
(médicos, enfermeiros, assistentes sociais, 
etc.); 

 Instalação de placas informativas em locais 
estratégicos, voltadas para os públicos que 
frequentam as áreas impactadas (beira de 
rio, escola, quintais, áreas públicas, etc.). 

(Continua) 
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Tabela 6 – Indicativos para o PGTA da TI Caiçara/Ilha de São Pedro (Continuação)) 

Escassez de 
água 

Agência Nacional de Águas 
(ANA); Comitê da 

Bacia Hidrográfica do rio São 
Francisco; Chesf; Codevasf; 

FUNAI; ICMBio; SEMARH/SE; 
Adema/SE; Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Porto da 

Folha. 

 Dar continuidade às ações legais que 
envolvem o fenecimento de água potável à 
comunidade; 

 Buscar os meios legais para tratar dos 
impactos sociais e ambientais ocasionados 
pelas barragens, indústrias, cidades e 
fazendas; 

 Demandar do Governo Federal a política de 
revitalização do rio São Francisco; 

 Participar de campanhas para a proteção do 
rio; 

 Desenvolver ações educativas para o uso 
consciente dos recursos hídricos. 

Reconhecimento 
e valorização da 

Memória e 
Identidade 

MinC; FUNAI; 
Secretaria de Estado 

da Cultura de Sergipe; 
Secretaria Municipal da Cultura 
de Porto da Folha; SEBRAE. 

 Promover rodas de conversa entre grupos 
geracionais, "contação" de histórias 
(especialmente, como atividade pedagógica 
regular na escola), realização de produções 
audiovisuais, caminhadas coletivas pelo 
território e compartilhamento de experiências 
laborais (roçado, pesca, produção cerâmica); 

 Nas organizações locais desenvolver projetos 
de educação patrimonial; 

 Fomentar a arte indígena local como 
possibilidade de geração de renda, sem 
descaracterizar seus sentidos simbólicos; 

 Viabilizar a produção e circulação comercial 
de produtos, tais como, adornos, vestes, 
instrumentos musicais, cestarias e peças 
cerâmicas. 

Fonte: Pensando a Gestão Ambiental e Territorial com Povos Indígenas da Caatinga e Cerrado 
(FUNAI, 2015b).  
 

 

6.1 DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA CONSOLIDAÇÃO DA PNGATI: DIÁLOGOS 

INTERCULTURAIS NO SEMINÁRIO "PENSANDO GESTÃO AMBIENTAL E 

TERRITORIAL COM POVOS INDÍGENAS DA CAATINGA E CERRADO" 

 

A culminância das primeiras atividades de desenvolvimento dos PGTAs das 

TIs Caiçara/Ilha de São Pedro e Entre Serras Pankararu foi a realização do 

Seminário “Pensando Gestão Ambiental e Territorial com Povos Indígenas da 

Caatinga e Cerrado”, entre os dias 7 e 9 de abril de 2015 na cidade de Paulo 

Afonso, Bahia (Figura 110). Este Seminário, organizado pela equipe técnica da Anaí 

com o intuito de promover o diálogo sobre os diagnósticos socioambientais e os 

mapeamentos das referidas Terras Indígenas, teve como convidados: lideranças dos 
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Caxixó (MG), Fulni-ô (PE), Tremembé (CE), Xukuru (PE), Potiguara (PB), Xokó (SE) 

e Pankararu (PE); coordenadores nacionais do Projeto GATI; servidores da FUNAI; 

professores e pesquisadores de universidades públicas (Hugo Maia Andrade/UFS, 

Estévão Martins Palitot/UFPB, Renato Monteiro Athias/UFPE e Maria Rosário de 

Carvalho/UFBA); representantes de organizações indígenas, como a APOINME, o 

coletivo Jupago Kreká dos Xukuru e o Movimento dos Jovens Indígenas Pankararu 

(Mojip), e de entidades indigenistas, bem como a Anaí. 

 

Figura 110 – Abertura do Seminário "Pensando Gestão Ambiental e 
Territorial com Povos Indígenas da Caatinga e Cerrado" 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Além de apresentar o mapeamento desenvolvido para fundamentar a 

elaboração dos PGTAs das TIs Caiçara/Ilha de São Pedro e Entre Serras Pankararu 

(caso algum dia estes sejam retomados), fizeram parte da programação mesas de 

debates sobre outras experiências de Planos de Gestão Territorial e de mapeamento 

desenvolvidas pelos Potiguara (PB), Pataxó (BA) e os Xukuru (PE). Também foram 

discutidas questões referentes à participação e controle social das comunidades 

envolvidas no Projeto GATI, distinguindo-se as organizações indígenas como 

espaços estratégicos de interlocução e decisão face aos órgãos públicos e 

instituições não-governamentais. Sobre esse assunto em particular, os 

coordenadores do Projeto GATI discorreram sobre os instrumentos quem vêm sendo 

aprimorados em complementariedade aos PGTAs para tornar viável a execução de 

“microprojetos”, “pequenos contratos” e “cartas de acordo” que deem continuidade 

ao projeto nas localidades. 
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Ademais, nestas ocasiões também foram discutidas problemáticas 

concernentes aos direitos indígenas, sobretudo, no tocante à necessidade de se 

efetivar a regularização de terras indígenas em litígio, antes mesmo do planejamento 

de qualquer Plano de Gestão. A necessidade de concluir o processo de desinstrusão 

de posseiros na TI Entre Serras Pankararu foi tomada como exemplo de um dos 

maiores desafios que perpassam a conflitualidade da luta pela/na terra em territórios 

indígenas, cujas políticas públicas em seus processos de territorialização não podem 

subestimar. 

A respeito do acúmulo de informações e conhecimentos proporcionado com a 

produção de PGTAs foram ponderados os possíveis aproveitamentos dos mapas e 

das técnicas de mapeamento enquanto instrumentos de memória, mobilização social 

e de reivindicação de direitos. Antes, percebidas unicamente como instrumentos de 

dominação pelos quais o Estado e grupos privados obtinham dados sobre os 

territórios indígenas, as técnicas da Cartografia passaram a ser discutidas como 

procedimentos metodológicos passíveis de serem apropriados pelos indígenas na 

efetivação de direitos e proteção dos seus territórios. Neste sentido, o efeito 

processual do uso político dos mapas instiga às suas constantes atualizações, 

ressignificações e reinterpretações, a depender dos contextos em que são 

objetivados, sejam em atividades pedagógicas escolares, ou como materiais 

técnicos em documentos oficiais encaminhados pelos indígenas junto a órgãos 

públicos, tais como a FUNAI, secretarias estaduais e o Ministério Público.  

 

As primeiras coisas que os portugueses fizeram quando chegaram 
no Brasil, em 1500, foram mapas. Feitos justamente como 
instrumentos de conhecimento, apropriação e legitimação da 
opressão nos territórios dos indígenas. Agora com esse tipo de 
trabalho estamos ajudando a construir os “anti-mapas”, ou “contra-
mapas”, elaborados como formas de efetivação de direitos e de 
reação aos mapas que ainda são feitos para a dominação (Fala de 
José Augusto Laranjeiras – diretor da Anaí – na Mesa de Abertura do 
Seminário “Pensando Gestão Ambiental e Territorial com Povos 
Indígenas da Caatinga e Cerrado”, em 2015). 

 

O mapeamento realizado pelos indígenas e equipe da Anaí foi apresentando 

como um encadeamento de aprendizagens compartilhadas tendo em vista a 

contínua qualificação dos dados georreferenciados e das informações sobre os 

elementos representados. Vale destacar, resguardando-se os interesses dos Xokó e 

dos Pankararu na localização, ou não, de lugares específicos dos seus territórios.  
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Nessas discussões também foi ressaltado que a diversidade das formações 

científicas dos membros da equipe da Anaí foi complementada pelos conhecimentos 

desenvolvidos pelos Xokó e os Pankararu no manejo da Caatinga, nas formas de 

uso do solo, nas estratégias de domínio e proteção do território, no usufruto 

sustentável dos recursos naturais – especialmente, a água –, e nas atividades 

produtivas – pesca, criações, cultivos, prestação de serviços, entre outras. Portanto, 

foi avaliado que o sentido estratégico do dialogado intercultural ganhou utilidade 

prática na medida em que os envolvidos ampliaram as possibilidades da gestão 

ambiental e territorial com base em diferentes matrizes de conhecimento.  

Um debate que reiterou o sentido experimental aos Planos de Gestão 

Ambiental e Territorial das TIs Caiçara/Ilha de São Pedro e Entre Serras Pankararu, 

girou entorno da compreensão de tais processos como experiências iniciais de 

implementação da PNGATI na região Nordeste. Neste caso, vale lembrar que a TI 

Caiçara/Ilha de São Pedro foi favorecida por sua pequena extensão territorial e baixa 

densidade populacional, se comparadas às outras Áreas de Referência do Núcleo 

Regional Nordeste 1 – Entre Serras (PE), Kiriri (BA), Potiguara (PB) e Córrego de 

João Pereira (CE). 

Dentre outras reflexões das mesas de debates, assinalamos uma que nos 

serve à abordagem territorial aqui desenvolvida, isto é, a que problematizou as 

múltiplas escalas das origens e implicações dos impactos ambientais incidentes nas 

terras indígenas inseridas na bacia do rio São Francisco. A construção de 

barragens, a redução do volume hídrico (ou aumento, nos casos das áreas 

inundadas que tiveram suas populações removidas), o desmatamento de vegetação 

ciliar, a erosão marginal, o assoreamento e a poluição do leito principal do rio e dos 

seus afluentes foram apontados como fenômenos que exigem ações intersetoriais 

de recuperação e medidas políticas urgentes.  

Para esse fim, foi alertada a necessidade de suplantar as condições de 

desigualdade que marcam os processos decisórios pertinentes à implantação de 

empreendimentos geradores de impactos socioambientais em níveis locais e 

regionais. Condições discutidas contextualizando os casos do Projeto de 

Integração do Rio São Francisco e dos estudos em andamentos para a implantação 

de um complexo de usinas de energia nuclear, possivelmente, entre o médio e o 

baixo São Francisco. A esse respeito foi advertido o avanço das negociações que 

envolvem a estatal Eletronuclear, a empresa China National Nuclear Corporation 
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(CNNC) [Corporação Nacional Nuclear da China], e governos estaduais de Alagoas, 

Bahia, Pernambuco e Sergipe, que disputam para ser o possível investidor da 

contrapartida. Essas situações foram compreendidas como sérias ameaças às 

populações ribeirinhas que não dispõem de infraestrura capaz de, sequer, minimizar 

a escassez de água apropriada para o consumo humano, embora vivam às margens 

de um dos cursos d’água mais disputados do país. Assim como, foram tomadas 

como contradições que se contrapõem à autonomia indígena na gestão dos seus 

territórios demarcados, haja vista a eficiência das determinações exógenas às terras 

indígenas.   

Diante do avanço dessas problemáticas a continuidade do Projeto GATI por 

meio da implementação dos PGTAs foi compreendida como um desafio já posto aos 

povos indígenas do Nordeste, não só aos que já estão envolvidos neste processo, 

mas também àqueles que demandam por políticas públicas que sejam favoráveis às 

terras indígenas e suas populações. A busca por parcerias e articulações com outros 

programas e projetos junto aos governos locais, MDA, Embrapa, Ibama, ICMBio e 

Universidades , por exemplo, foi enunciada como condição indispensável para a 

ampliação e consolidação, tanto do Projeto GATI, como da PNGATI. Nesse campo 

de forças, amiúde contraditórias, entendemos que também se torna importante situar 

a participação da sociedade civil na formação dessas agendas políticas através de 

organizações não-governamentais, sobretudo, na execução de microprojetos e na 

mediação de relações institucionalizadas entre agências financiadoras e 

organizações indígenas locais. Sem esquecermos de considerar as possíveis 

mudanças nas relações políticas internas, sobretudo, na concentração das decisões 

ou beneficiamentos circunscritos a grupos ou sujeitos específicos. 

No encerramento do Seminário foram organizados quatro grupos de trabalho, 

entre indígenas e não-indígenas, com o intuito de elencar os principais desafios em 

relação às experiências de PGTAs em terras indígenas do Nordeste, sobre os quais 

discorrermos nos parágrafos anteriores. Finalmente, com a correlação entre esses 

desafios e possibilidades ficou evidenciada a importância da participação social 

como condição fundamental à continuidade do Projeto GATI, a bem dizer, não só 

entre os Xokó e os Pankararu.  

Atualmente, além dos sete projetos de PGTAs em fase inicial de 

implementação nos dois Núcleos Regionais do Nordeste, a continuidade do Projeto 

GATI na TI Caiçara/Ilha de São Pedro vem ocorrendo por meio do microprojeto de 
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implantação de um viveiro de mudas na Escola Estadual Indígena Dom José 

Brandão de Castro (Figura 111). Esse projeto que conta com a Associação Indígena 

das Mulheres Xokó como a organização local executora foi subsidiado pelo PNUD 

com quatro mil reais. A finalidade do viveiro em fase de implantação é de fornecer 

mudas para ações de reflorestamento em áreas de nascentes e matas ciliares. Além 

disso, pretende-se promover a proteção do patrimônio genético de sementes 

crioulas e fomentar o plantio de árvores frutíferas e medicinais nos quintais e 

espaços públicos da aldeia, além de contribuir na recomposição ambiental de 

espécies como a embira (tupi mbýra) e o angico (Anadenanthera colubrina), que, por 

sinal, recebem valorizações simbólias tradicionais.  

Contudo, essa forma de continuação do Projeto Gati expos a falta de uma 

maior articulação entre este microprojeto e o Projeto "Pensando Gestão Ambiental e 

Territorial com Povos Indígenas na Caatinga e Cerrado" da TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro, pois, caso fosse visualizada essa possibilidade desde as primeiras atividades 

do diagnóstico e mapeamento a equipe da Anaí e os grupos de trabalho locais 

teriam condições, por exemplo, de trabalhar no zoneamento ambiental de áreas com 

necessidade de recuperação ou no georreferenciamento e monitoramento de 

espécies arbóreas cada vez mais escassas na área indígena. 

 

Figura 111 – Viveiro de mudas montado em área da Escola 
Estadual Indígena Dom José Brandão de Castro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 
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Em suma, não entendemos essa lacuna somente como uma implicação das 

incompletudes que perpassam os relações processuais das políticas públicas, mas 

também, como um dos efeitos do movimento dialético das contradições que 

configuram os territórios na contemporaneidade, seja como “território abrigo” ou 

como “território usado”, nas duas situações, integrados às relações de produção e 

consumo hegemônicas. Reflexão que se alinha a seguinte conceituação de território 

desenvolvida por Porto-Gonçalves: 

 

Território é espaço apropriado, espaço feito coisa própria, enfim, o 
território é instituído por sujeitos e grupos sociais que se afirmam por 
meio dele. Assim, há, sempre, território e territorialidade, ou seja, 
processos sociais de territorialização. Num mesmo território há, 
sempre, múltiplas territorialidades. Todavia, o território tende a 
naturalizar as relações sociais e de poder, pois se torna abrigo, lugar 
onde cada qual se sente em casa, mesmo que numa sociedade 
dividida. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 42) 

 

Para tratar das condições desses processos sociais, o Movimento Indígena, a 

sociedade civil organizada e o Estado têm realizado fóruns de discussão e encontros 

deliberativos nos mais diferentes formatos e abrangências escalares, com o 

propósito de construir a agenda da política indigenista nacional e de estabelecer os 

fundamentos das políticas públicas incidentes nas distintas realidades dos povos 

indígenas do Brasil. Na sequência, para dimensionar na atual conjuntura a 

importância desses espaços de discussão e decisão políticas, apresentaremos um 

breve relato sobre a 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, considerado o 

maior evento já realizado no Brasil para discutir a política indigenista na sua 

diversidade temática e sociocultural. 
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7. 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICA INDIGENISTA: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DAS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS VOLTADAS PARA OS POVOS INDÍGENAS 

 

Com nossas perspectivas voltadas para a participação social dos Xokó na 

construção de uma agenda para a política indigenista, chama-nos atenção às 

contradições entre os sucessivos avanços da institucionalização das organizações 

indígenas e as dificuldades de se efetivar o que Souza Lima (2005, p. 246) designou 

como “a construção de consensos e planejamento estratégico participativo”. Com 

base na análise empírica que desenvolvemos sobre as diferentes formas como as 

políticas públicas determinam suas condições de participação social, entendemos 

que essa construção de consensos passa pela objetivação de amplos processos de 

diálogo entre o poder público e a sociedade civil na formulação das diretrizes da 

política indigenista. Para tanto, metodologias de diálogo intercultural vêm sendo 

desenvolvidas em espaços institucionalizados onde os sujeitos centrais das 

decisões são os indígenas, buscando-se promover o reconhecimento e valorização 

dos seus sistemas políticos, sejam os tradicionais, os de mobilização social ou os do 

associativismo. 

Nosso relato sobre a experiência de intervenção direta nos processos de 

participação social dos Xokó na 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, 

parte da observação dessas contradições nas formas de controle que enrijecem os 

processos decisórios da política indigenista. Sobretudo, no que se refere às 

determinações dos interesses políticos e econômicos de políticas públicas e projetos 

de desenvolvimento incidentes em terras indígenas. Nesta outra oportunidade de 

adotar a abordagem territorial como procedimento de análise relacional dos espaços 

e processos de decisão da política indigenista, direcionamos nossas perspectivas 

para as múltiplas escalas e níveis de participação social estabelecidos nas etapas – 

local, regional e nacional da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista.  

Para compreendermos o desenvolvimento das ações políticas que 

culminaram com a etapa final da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 

Brasília (DF), entre 14 e 17 de dezembro de 2015, destacamos duas importantes 

circunstâncias que as antecederam, em 2006: 1) a criação da já citada Comissão 

Nacional da Política Indigenista (CNPI), pelo Decreto de 22 de março 2006 
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(Revogado pelo Decreto n° 8.593, de 2015, que instituiu o Conselho Nacional de 

Política Indigenista), com o objetivo de desenvolver mecanismos de consulta e 

inclusão dos indígenas na definição das diretrizes da política indigenista; 2) a 

realização da Conferência Nacional dos Povos Indígenas, organizada pela FUNAI e 

ocorrida em Brasília (DF), de 12 a 19 de abril do mesmo ano. Ocasião em que 

servidores da FUNAI e 900 delegados, representando 173 etnias indígenas, 

discutiram demandas sobre os seguintes temas: a revisão do Estatuto do Índio; o fim 

da tutela; a promoção da autodeterminação; as garantias do direito à educação e 

saúde indígenas; a questão fundiária; a gestão territorial; os impactos 

socioambientais ocasionados por empreendimentos públicos e privados; a 

participação dos indígenas em órgãos de deliberação e execução do governo e no 

fortalecimento do órgão indigenista oficial (FUNAI, 2006). 

Sobre a primeira circunstância notamos a relevância política da Comissão 

enquanto instância consultiva para propor as diretrizes, instrumentos, normas e 

prioridades da política nacional indigenista, desde a sua criação assumindo a 

responsabilidade de colaborar na organização e realização da 1ª  Conferência 

Nacional de Política Indigenista. Já a respeito da influência da Conferência Nacional 

dos Povos Indígenas para a 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista 

ressaltamos a reprodução do modelo de participação social em etapas 

territorializadas, que, da experiência de 2006 em âmbito regional e nacional, foi 

ampliada para o encadeamento de etapas locais, regionais e nacional da 

Conferência de 2015 (Anexo 1).  Ao longo dessa transição dos mecanismos de 

representatividade dos povos indígenas, desencadearam-se ações 

institucionalizadas no sentido de consolidar pautas políticas constantemente 

discutidas entre as organizações indígenas e os agentes do poder público e da 

sociedade civil organizada. 

De acordo com o Regimento Interno58 da 1ª Conferência Nacional de Política 

Indigenista, os eventos e reuniões organizados em diferentes localidades do Brasil 

por uma Comissão Organizadora Nacional, vinte e seis Comissões Organizadoras 

Regionais e uma Comissão Coordenadora-Executiva, corresponderam à seguinte 

estrutura: I) etapas preparatórias: a) seminário nacional de formação; b) etapas 

locais; c) etapas regionais; II) etapa nacional. É importante levar em conta que a 

                                                           
58

Portaria n° 916, de 8 de julho de 2015.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8593.htm#art21
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estrutura da Conferência foi presidida pelo Ministro de Estado da Justiça e 

coordenada pelo Ministério da Justiça e pela FUNAI, exceto nas ocasiões em que na 

ausência do ministro o Presidente da Comissão Nacional de Política Indigenista teve 

de assumir a coordenação-geral das atividades em desenvolvimento.  

Também valendo considerar que na organização dos eventos e na 

sistematização dos resultados de cada etapa, a Conferência contou com o apoio da 

Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso/Brasil) e da Organização 

dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), 

organismos internacionais de assessoria técnica e cooperação científica dos quais o 

Brasil é Estado-membro. Sendo esses importantes indicativos da perspectiva 

indigenista da Conferência, na medida em que constatamos na hierarquização da 

sua estrutura de governança as prerrogativas do Estado tutelar e assimilacionista, 

de modo que os sistemas políticos indígenas permanecessem secundarizados, 

quando não, alijados dos processos decisórios que efetivamente determinam as 

diretrizes da política indigenista. Muito embora, nas atividades práticas fosse 

constantemente enaltecida a institucionalização das organizações indígenas, ou que 

no organograma da Conferência a Comissão Nacional da Política Indigenista 

apareça no mesmo nível do Ministro de Estado da Justiça (Figura 112). 

 

Figura 112 – Organograma da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista 

 
Fonte: Caderno de Orientações Metodológicas – Etapas Locais (FUNAI, 2015c) 
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No que se referem aos conteúdos dos debates e das proposições da 

Conferência que assumiu como tema central “A relação do Estado Brasileiro com os 

Povos Indígenas no Brasil sob o paradigma da Constituição de 1988”, no Regimento 

Interno foram elencados os seguintes eixos temáticos: I) Territorialidade e o direito 

territorial dos povos indígenas; II) Autodeterminação, participação social e o direito à 

consulta; III) Desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas; IV) Direitos 

individuais e coletivos dos povos indígenas; V) Diversidade cultural e pluralidade 

étnica no Brasil; VI) Direito à memória e à verdade.  

As primeiras discussões e reflexões com base nesse temário foram iniciadas 

nas etapas preparatórias que fizeram parte da mobilização e do levantamento das 

proposições conduzidas até a Etapa Nacional. Foi nesse processo que o 

representante dos Xokó, Lindomar Santos Rodrigues, membro da Comissão 

Organizadora Nacional, participou do Seminário Nacional de Formação, em março 

de 2015, ensejando as primeiras perspectivas do seu povo nas atividades 

introdutórias de orientação e formação sobre a Conferência. 

Após o Seminário Nacional de Formação da 1ª Conferência Nacional de 

Política Indigenista, deu-se início ao cronograma das 142 etapas locais e 26 etapas 

regionais programadas para se sucederem em diferentes aldeias indígenas e 

cidades do Brasil. Nos encontros das etapas locais, entre abril e julho de 2015, 

foram inscritos mais de 17 mil indígenas (FUNAI, 2015d), também participando dos 

espaços de discussão agentes de diversos segmentos do poder público e de 

organizações indigenistas.  

Tendo em vista essa diversidade dos agentes envolvidos na 1ª Conferência 

Nacional de Política Indigenista, é desde o ângulo de análise de um pesquisador 

bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), doutorando em geografia pela Universidade Federal da Bahia 

(POSGEO/UFBA), que compreendemos as razões do convite que nos foi feito por 

Lindomar Santos Rodrigues para contribuir na realização da Etapa Local da Ilha de 

São Pedro. Possivelmente, razões motivadas por nossa atuação junto aos Xokó 

desde 2001, quando iniciamos nossos estudos do Mestrado, prolongados em outras 

pesquisas e atividades de extensão. 
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7.1 ETAPA LOCAL DA ILHA DE SÃO PEDRO DA 1ª  CONFERÊNCIA NACIONAL 

DE POLÍTICA INDIGENISTA 

 

Esta Etapa foi realizada entre os dias 17 e 19 de julho de 2015, referindo-se 

às ações da Conferência dirigidas aos Xokó e aos Tingui Botó, do município de Feira 

Nova (AL). No entanto, participantes das Etapas Locais de Porto Real de Colégio 

(representantes dos Kariri-Xocó, Karapotó Terra Nova, Karapotó Plaki-ô e Aconã) e 

da Etapa Local da aldeia Cocal (representantes dos Wassu-Cocal e Xukuru-Kariri), 

ocorridas no mês de junho, em Alagoas, também se fizeram presentes na Ilha de 

São Pedro como convidados. Desde logo, a historicidade dos laços de solidariedade 

e de parentesco entre esses povos foi apropriada como fator de grande relevância 

ao aprofundamento das reflexões conduzidas pelos Xokó e Tingui Botó que, desde 

as particularidades dos seus territórios, ponderaram sobre as múltiplas 

determinações e escalas da política nacional indigenista. 

 

Independente de qualquer resultado, para nós já é uma grande 
alegria poder reencontrar os meus parentes aqui na nossa aldeia. 
Não esquecendo que todas essas manifestações, encontros e 
movimentos é por conta da nossa existência. A Sesai, por exemplo, 
está aí porque existem os indígenas, ela foi feita em nosso nome. 
Então somos nós que temos que dar os destinos a ela. Temos 
pessoas preparadas na administração, na burocracia, no direito, na 
educação e na saúde. Não é justo que pessoas contratadas ocupem 
seus lugares, mas só a gente pode resolver isso, e tem que ser de 
mãos dadas (Fala de Heleno Bezerra Lima – ex-cacique Xokó, 58 
anos – na Mesa de Abertura da Etapa Local da Ilha de São Pedro da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

Esse trecho da fala de abertura proferida pelo ex-cacique, que na ocasião 

representava o pajé Babá (Raimundo Bezerra Lima) impossibilitado de se fazer 

presente em razão de enfermidade, mais do que uma forma de dar boas vindas e 

abrir as atividades do encontro, serviu-nos como uma primeira indicação dos 

sentidos práticos pelos quais a Conferência seria conduzida, com vistas à integração 

regional nas definições das propostas e dos representantes locais que iriam às 

etapas subsequentes. Nessa mesa de abertura (Figuras 113 e 114), demonstrando 

a diversidade das representações da Conferência, também expressaram suas 

expectativas iniciais sobre o evento, o cacique Bá dos Xokó; a representante dos 

professores locais, Dannyele Lima, que, em nome da direção da Escola Estadual 
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Indígena Dom José Brandão de Castro, ofereceu o espaço (político) da unidade 

escolar para as atividades do encontro; o membro do Conselho Indígena Xokó, 

Anísio Apolônio; a porta-voz das mulheres Xokó, Joseane Acácio; Lindomar 

Rodrigues, como membro da CNPI; o cacique Tingui Botó, Elisiano de Campos; o 

cacique Karapotó Prak-ô, Juarez de Souza; Antônio Correa Militão, liderança dos 

Kariri-Xocó e membro da Comissão Organizadora Regional; a servidora da Dsei 

AL/SE, Mariana Barbosa; o, então, coordenador da CR Nordeste I, Frederico Viera 

Campos; a Uapixana, Léa do Vale Rodrigues, da Subcomissão de Articulação e 

Mobilização da Conferência; Alexandre dos Santos, representante da APOINME e 

dos Pankararu (PE); e o membro da APIB, Marcos Sabaru, dos Tingui Botó, de 

quem destacamos as seguintes considerações iniciais para termos outras 

aproximações sobre o entendimento geral dos objetivos da Conferência: 

 

Essa Conferência que foi convocada depois da pressão popular é 
pensada para que os povos indígenas do Brasil digam que tipo de 
relações nós queremos ter com o Estado brasileiro depois de 1988. E 
também temos como objetivo o fortalecimento da FUNAI, 
principalmente na demarcação das terras e nas suas fiscalizações. A 
gente sabe que a FUNAI vem sendo esfacelada. Foram diminuídas 
as suas atribuições, tiraram o setor da educação e acabaram com os 
postos indígenas. O Movimento Indígena entende esse 
enfraquecimento como uma grande perda para as conquistas dos 
direitos indígenas, e essa Conferência é uma oportunidade de 
discutir o fortalecimento e aparelhamento da FUNAI para cumprir 
suas atribuições com os povos indígenas. A Conferência também é 
um espaço importante para a gente questionar, rever e propor 
melhorias para a politica indigenista, dizendo, por exemplo, que tipo 
de FUNAI nós queremos, qual o modelo de assistência da Sesai nós 
achamos melhor. Isso também no setor da educação e nos projetos 
de sustentação que as comunidades entendem para si. Outro 
objetivo fundamental da Conferência é que a Comissão Nacional de 
Política Indigenista se torne um conselho deliberativo permanente 
para termos melhores condições de debater e decidir sobre a política 
indigenista (Fala de Marcos Sabaru – liderança Tingui Botó, membro 
da APIB – na Mesa de Abertura da Etapa Local da Ilha de São Pedro 
da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

Após a Mesa de Abertura da Etapa Local, que também serviu para os 

esclarecimentos gerais sobre o tema central, os objetivos e a concatenação entre as 

etapas locais, regionais e nacional da 1ª Conferência Nacional de Política 

Indigenista, foi oportunizada a nossa primeira intervenção por meio da apresentação 

de uma Análise de Conjuntura da Política Nacional Indigenista. Cabe dizer, a mesma 

análise que se encontrava em desenvolvimento nesta pesquisa.  
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Na nossa explanação foram problematizados os desafios que cercam os 

direitos territoriais e a superação das tendências da permanente pauperização que 

acometem os povos indígenas do Brasil, correlacionando dados sobre as condições 

sociais de grupos étnicos de Alagoas e Sergipe com as diferentes situações jurídico-

administrativas dos seus territórios. A escolha dessa apresentação foi condizente 

com a solicitação feita pela Comissão Organizadora Regional que, ao nos fazer o 

convite, sugeriu que tratássemos de conteúdos associados ao tema central da 

Conferência e passíveis de serem aproveitados nas discussões das propostas 

promovidas no dia seguinte. 

 

Figura 113 – Mesa de Abertura da Etapa Local da Ilha de 
São Pedro 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 114 – Cacique Tingui Botó, Elisiano de 
Campos 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Figura 115 – Atividades do Grupo 1 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 116 – Atividades do Grupo 2 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Acompanhando as orientações metodológicas delineadas para as Etapas 

Locais, a Comissão Organizadora Regional começou as atividades do segundo dia 

do evento dividindo os 56 participantes inscritos em dois grupos (Figuras 115 e 116). 

Cada grupo discutiu três dos seis eixos temáticos da Conferência, de modo que o 

Grupo 1 tratou dos eixos: I) Territorialidade e o direito territorial dos povos indígenas; 

II) Autodeterminação, participação social e o direito à consulta; e III) 

Desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas. Já o Grupo 2 abordou os 

eixos: IV) Direitos individuais e coletivos dos povos indígenas; V) Diversidade 

cultural e pluralidade étnica no Brasil; VI – Direito à memória e à verdade.  

De forma imprevisível, a Comissão Organizadora Regional nos solicitou que 

fossemos um dos facilitadores da roda de conversa do Grupo 1, juntamente com o 

representante da APOINME, Alexandre dos Santos. Colocamo-nos a disposição da 

comissão para contribuir no processo de sistematização das propostas levantadas 

durante as discussões e devidamente registradas pelos relatores do grupo. No 

entanto, a ausência de uma metodologia previamente planejada e informada foi 

sentida pelos facilitadores, o que, na nossa perspectiva, dificultou um maior 

aprofundamento das reflexões por conta da complexidade de cada eixo e, claro, das 

suas correspondências nos diferentes âmbitos da política indigenista.  

Em razão das limitações de tempo que marcam, sistematicamente, os 

modelos de participação social executados pelo Estado e pelas organizações de 

cooperação técnica, a saída encontrada pelos facilitadores e pelo grupo para melhor 

sintetizar um temário tão complexo foi a de correlacionar as noções gerais sobre os 
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termos que fundamentavam cada eixo, na medida em que as propostas iam sendo 

delineadas e coletivamente acordadas. Outra dificuldade percebida na roda de 

conversa foi a falta de um entendimento prévio sobre os encaminhamentos das 

proposições, de modo que foram frequentes os questionamentos sobre quais 

deveriam ser os seus alcances práticos desde a escala local à nacional. Por outro 

lado, essas imprecisões provocaram reflexões sobre as problemáticas vividas 

localmente pelos Xokó e os Tingui Botó, fazendo-se necessário apreender na 

totalidade da política indigenista os mecanismos jurídicos e meandros políticos que 

determinam essas condições de existência.  

Com a problematização de questões localizadas, a exemplo das medidas 

judiciais cabíveis nos casos de retirada ilegal de madeira na TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro, foram sistematizadas proposições que sinalizaram a garantia de direitos já 

conquistados, mas não efetivados, como uma das diretrizes necessárias à Política 

Indigenista Nacional. Por outro lado, a compreensão de que as propostas fossem 

direcionadas para a efetivação de dispositivos jurídicos com alcances federais, 

também contribuiu para o nivelamento entre os distintos interesses dos Tingui Botó e 

dos Xokó, notadamente, com maior número de participantes.  

Em que pesem as nossas impossibilidades no acompanhamento das 

discussões de todos os eixos da Conferência, suas sínteses configuradas em 

propostas foram levadas à plenária final para serem dialogadas por todos os 

participantes, sem deixar de provocar novos questionamentos e registrar 

reformulações de textos e ideias. Uma condição favorável à livre produção de 

propostas foi a não existência de limites quantitativos das proposições a serem 

enviadas para a Etapa Regional. Deste modo, ao final dos trabalhos de síntese da 

última roda de conversa foram elencadas 28 propostas, das quais destacamos as 13 

que foram sistematizadas no grupo em que intervimos diretamente: 

 

Eixo 1: Arquivamento imediato da PEC 215 e de outras leis que 
ferem os direitos constitucionais dos povos indígenas. Eixo 2: 
Garantir a efetivação do direito à consulta em todas as questões que 
dizem respeito e envolvem os povos indígenas; reconhecimento e 
oficialização de indígenas que se autodeterminam através do 
reconhecimento do povo e comunidade indígena à qual pertence, 
referendado pelas lideranças indígenas em sua conjuntura 
organizacional; promover, sensibilizar e fortalecer as consultas em 
diversas áreas, nas implementações de políticas públicas a serem 
realizadas nas comunidades indígenas; garantir a efetiva 
participação dos indígenas nos espaços deliberativos. Eixo 3: 
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Garantir políticas que estimulem o reflorestamento e preservação da 
vegetação nativa; criação de modalidades que diferencie e 
especifique os indígenas nos programas sociais de governo; fazer 
cumprir o orçamento voltado para o saneamento básico nas 
comunidades indígenas; garantir que as políticas públicas voltadas 
aos povos indígenas e gerenciadas pelos governos municipais, 
sejam acompanhadas e deliberadas pelos povos indígenas; controle 
do acesso de não indígenas em territórios indígenas, combatendo a 
invasão; promoção de um ambiente equilibrado que garanta a 
sobrevivência das famílias indígenas de forma a garantir a sua 
sustentabilidade; respeito às especificidades de cada povo, 
garantindo recursos, acompanhamento técnico e a diversidade 
produtiva; estimular atividades produtivas sustentáveis, validando o 
conhecimento tradicional e garantindo a educação ambiental nas 
comunidades (Propostas da Etapa Local da Ilha de São Pedro da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

Nas tentativas de alinhamento das propostas finais percebemos outras 

dimensões dos processos decisórios na rejeição de proposições que não 

corresponderam ao consenso entre os participantes. Tal como observamos nas 

discussões sobre uma das propostas do Eixo 1, rejeitada na última roda de 

conversa, correspondente à: “Discussão da posse e da propriedade das terras 

indígenas”. Esse debate colocou em questionamento o § 2º do Art. 231 da 

Constituição de 198859 que trata da posse permanente das terras indígenas, 

compreendida pelos interlocutores da proposta como uma das principais fragilidades 

da presente legislação indigenista, pois, legitima essas unidades territoriais como 

propriedades da União, estabelecendo as abrangências da tutela e os limites da 

autonomia dos povos indígenas no domínio e apropriação dos seus territórios. Outro 

depoimento de Marcos Sabaru nos auxilia na compreensão dessa proposição: 

 

A gente precisa se aprofundar mais nesse debate, inclusive visitando 
nossos companheiros quilombolas que têm a propriedade coletiva da 
terra. É preciso também entender as mudanças na participação dos 
órgãos do Estado no reconhecimento dos nossos territórios. Por 
exemplo, a FUNAI manteria a sua responsabilidade de demarcar, 
proteger e fiscalizar as terras indígenas? Como seriam as novas 
atribuições do Estado, e de órgãos como o IBAMA e a Polícia 
Federal? Esse é um debate importante, mas acredito que ainda não 
estejamos preparados para discutir o que é melhor nesse sentido 
(Fala de Marcos Sabaru – liderança Tingui Botó, membro da APIB – 
na Mesa de Abertura Etapa Local da Ilha de São Pedro da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

                                                           
59

 “As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-
lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes” (Constituição 
Federal, 1988) 
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A proposta de alteração da referida norma constitucional e de transferência 

das propriedades para os povos indígenas foi abandonada pelos participantes 

devido ao reconhecimento da densidade que a reflexão sobre o tema exige, 

principalmente, no que se refere aos impedimentos jurídicos e aos interesses 

políticos, inclusive geopolíticos, que lhes influenciam. Por sua vez, foi nos 

desdobramentos dessas discussões que a efetivação dos direitos territoriais já 

conquistados passou a concentrar as atenções dos participantes da plenária final, de 

modo que a veemente negação aos retrocessos da PEC 215 foi pautada como 

estratégica para os resultados práticos da Conferência.  

Reunidas pela Plenária Final (Figuras 117 e 118) as 28 propostas dos seis 

eixos temáticos, as deliberações finais da Etapa Local da Ilha de São Pedro 

voltaram-se para a escolha dos delegados que participariam da Etapa Regional, 

representando os Tingui Botó e os Xokó que, no caso desses últimos, foram: 

Alysson Acácio Lima dos Santos, Helena Bezerra Lima, Heleno Bezerra Lima, Ítala 

Jaciara Apolônio Lima, Jéssica Danila da Silva, Lucimário Apolônio Lima (cacique 

Bá) e Uiran Ricardo dos Santos. Finalmente, além do toré de encerramento do 

encontro (Figuras 119 e 120), saímos com a extensão do convite da Comissão 

Organizadora Regional para participarmos da Etapa Regional AL/SE como 

palestrante, abrindo-nos novas possibilidades de intervenção na realidade 

pesquisada em consonância às observações da continuidade da participação dos 

Xokó na 1º Conferência Nacional da Política Indigenista. 

 

Figura 117 – Plenária Final  

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 118 – Participação das mulheres xokós 
(em destaque, Profa. Dannyela Lima) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Figura 119 – Toré de encerramento (em 
destaque, o cacique Juarez Karapotó-Plakiô) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 120 – Toré de encerramento  

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

 
 

 

7.2 ETAPA REGIONAL AL/SE DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICA 

INDIGENISTA 

 

A Etapa Regional AL/SE foi realizada entre 12 e 14 de outubro de 2015, nos 

auditórios do Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió (AL). Seguindo o cronograma 

1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, as 26 Etapas Regionais foram 

planejadas para sistematizar as propostas discutidas em níveis locais e regionais, 

como também, para indicar os representantes da Etapa Nacional. A programação 

dessa etapa intercalou mesas de discussões sobre os eixos temáticos da 

Conferência, com formações de grupo de trabalho, rodas de conversa, sessões de 

compartilhamento de propostas e de identificação dos representantes para a Etapa 

Nacional.  

Essas atividades se tornaram dinâmicas com as diferentes formas de 

envolvimento dos 112 participantes inscritos: representantes governamentais da 

FUNAI (coordenadores regionais, chefes de CTLs e assistentes administrativos), 

Ministério da Justiça, MDA e Sesai; do CIMI e do Centro de Trabalho Indigenista 

(CTI) enquanto entidades indigenistas; das organizações indígenas, APOINME e 

APIB; e os próprios delegados das 11 etnias indígenas representadas (Aconã, 

Catokin, Jeripancó, Kalankó, Karapotó, Kariri-Xocó, Kuruazu, Tingui Botó, Wassu-

Cocal, Xokó e Xukuru-Kariri), únicos a terem direito a voto na definição das 

propostas e nas indicações dos delegados para a Etapa Nacional. 

http://www.trabalhoindigenista.org.br/
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Após a abertura dos trabalhos da Etapa Regional, com um toré conduzido 

pelo cacique Bá e da apresentação dos representantes das instâncias e 

organizações supracitadas, deu-se início a Mesa de Abertura que contou com as 

explanações de Paulino  Montejo, coordenador da APIB/DF. Na Mesa denominada 

“Avanços e Desafios” foram abordadas questões referentes aos processos históricos 

de consolidação dos direitos indígenas garantidos com a Constituição de 1988, 

contextualizando-se as atuais ameaças à supressão desses direitos. Nesta 

perspectiva, Montejo, fez as seguintes observações: 

 

Nós sabemos que o sistema político brasileiro está assentado sobre 
o poder econômico. É um sistema podre. Daí vem o primeiro desafio, 
como vamos usar esse sistema político do país?  Segundo, como 
vamos encarar isso, se tudo é direcionado para o modelo de 
desenvolvimento que vê os territórios indígenas, quilombolas, de 
outros povos tradicionais e as unidades de conservação como 
potenciais fontes de riquezas? Por isso, as reinterpretações que 
estão sendo feitas das leis e as ações que têm barrado medidas do 
poder executivo, como a homologação de terras indígenas, estão 
sendo trabalhadas por dois motivos: para rever e impedir 
demarcações, e para escancarar ou abrir os territórios para a 
exploração. Portanto, essa Conferência está sendo uma expressão 
de luta, principalmente, como espaço de mobilização e articulação no 
fortalecimento do Movimento Indígena contra esses processos (Fala 
de Paulino  Montejo – membro da APIB/DF – na Mesa “Avanços e 
Desafios” da Etapa Regional da 1ª Conferência Nacional de Política 
Indigenista, em 2015). 

 

Nas discussões sobre esses e outros desafios ficou sublinhada a efetivação 

dos direitos indígenas, especialmente os territoriais, como condição estruturante da 

política indigenista que se propõe à descolonização das relações mantidas pelo 

Estado com os povos indígenas, tal como está recomendado no Documento Base 

da Conferência. 

 

A perspectiva descolonial ou de descolonização do saber e do poder 
significa reconhecer que o pensamento tradicional dos povos 
originários tem o mesmo grau de importância que o pensamento 
ocidental; reconhecer que os povos indígenas têm autonomia para 
decidir sobre os desafios do presente e seus projetos de futuro e, 
com base nesses pressupostos, construir novas formas de 
relacionamento entre o Estado e os povos indígenas, em que sejam 
considerados seus mecanismos de gestão da vida e suas 
experiências de governança. A Constituição Federal de 1988 
inaugurou princípios de descolonização importantes, e muitos ainda 
precisam ser colocados em prática (FUNAI, 2015e, p. 04). 
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A reflexão suscitada por Montejo concernente aos mecanismos desenvolvidos 

pelo sistema político do país para a subalternização de outras territorialidades 

possíveis, remeteu-nos à concepção de colonialidade do poder desenvolvida por 

Quijano (2000), que a considera enquanto um conjunto de formas de 

exploração/dominação/conflito que compõem o universo das relações intersubjetivas 

estabelecidas pelo padrão mundial do poder capitalista, sob a hegemonia 

eurocêntrica fundamentada no período colonial. O autor também compreende a 

colonialidade como um fenômeno mais profundo e duradouro do que o colonialismo, 

que, por seu turno, corresponderia a uma estrutura de dominação/exploração onde o 

controle da autoridade política, dos recursos de produção e do trabalho de uma 

determinada população é mantido por outra de diferente identidade e cujas sedes 

centrais estão em outra jurisdição territorial (QUIJANO, 2000, p. 381). Concepção 

retrabalhada em outra obra que examina a colonialidade do poder e o eurocentrismo 

na América Latina: 

 

A colonialidade do poder estabelecida sobre a ideia de raça deve ser 
admitida como um fator básico na questão nacional e do Estado-
nação. O problema é, contudo, que na América Latina a perspectiva 
eurocêntrica foi adotada pelos grupos dominantes como própria e 
levou-os a impor o modelo europeu de formação do Estado-nação 
para estruturas de poder organizadas em torno de relações coloniais. 
Assim, ainda nos encontramos hoje num labirinto em que o 
Minotauro é sempre visível, mas sem nenhuma Ariadne para 
mostrar-nos a ansiada saída (QUIJANO, 2005, p. 136). 

 

Esse direcionamento das reflexões para a historicidade do processo de 

consolidação da política indigenista tornou-se profícuo no desenvolvimento da 

atividade seguinte à Mesa de Abertura, designada como “Linha do Tempo” (Figura 

121). Por sinal, essa atividade nos sugeriu novas ponderações sobre a difusão da 

ideia de linearidade histórica incutida nesse procedimento metodológico, tanto nos 

fóruns e espaços de discussão da política indigenista, quanto na implementação de 

políticas públicas em terras indígenas, tal como observamos em relação ao Projeto 

GATI na TI Caiçara/Ilha de São Pedro. 
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Figura 121 – Participação do cacique Bá na atividade "Linha do Tempo" 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

 Para essa atividade os participantes do evento foram divididos livremente em 

três Grupos de Trabalho que se dedicaram à identificação dos marcos da história da 

política indigenista em Sergipe e Alagoas. Simbolizado por uma cobra ao estilo 

“amazônico”, o recorte histórico de 48 anos sugerido pela Comissão Organizadora 

Regional utilizou como referência base a trajetória da criação da FUNAI, em 1967, 

até a realização desta 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista. No grupo que 

participamos junto aos delegados xokós – Lucimário Apolônio Lima (cacique Bá), 

Jéssica Danila da Silva, Uiran Ricardo dos Santos e Alysson Acácio Lima dos 

Santos, podemos acompanhar os breves apontamentos que permitiram alinhar de 

forma gráfica diferentes eventos sucedidos nos processos de retomada dos 

territórios de cada povo indígena ali representado.  

Entremeados por situações de conflitos locais, também receberam destaque 

distintos momentos da consolidação do Movimento Indígena no Nordeste, como as 

realizações das Assembleias Indígenas e a criação da APOINME, em 1995. Outros 

marcos históricos enaltecidos corresponderam às implementações de políticas 

públicas nas terras indígenas, tais como ficaram notabilizados nos exemplos de 

construção de Polos Bases de Saúde e de Escolas Indígenas, após longos 

processos de reivindicação junto ao poder público 

Os resultados desse exercício de periodização foram levados para a plenária 

com o objetivo de serem definidos por todos os delegados os marcos históricos mais 
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relevantes da política indigenista em Alagoas e Sergipe, vale dizer, indo além das 

últimas cinco décadas sugeridas, inicialmente, como recorte temporal. Após o 

término da etapa, a sistematização desses marcos históricos foi enviada junto com a 

memória do evento para a Comissão Organizadora Nacional que ficou responsável 

pela elaboração dos painéis com as “Linhas do Tempo” produzidas em cada etapa 

regional, e que ficariam expostos durante a Etapa Nacional. 

Os trabalhos do segundo dia da Etapa Regional AL/SE começaram com a 

Mesa “Propostas para o Futuro” conduzida por Denizia Kawany Fulkaxó, escritora e 

membra da Comissão Organizadora Regional; Wagner Senna, servidor da FUNAI e 

membro da Comissão Organizadora Nacional; e pelo Procurador da República 

aposentado, Delson Lyra da Fonseca, reconhecido pelas lideranças indígenas de 

Alagoas como um aliado histórico na regularização das terras indígenas no estado. 

Entre as inúmeras questões apresentadas pelos palestrantes como imprescindíveis 

à reflexão sobre o futuro da política indigenista, focalizamos uma que acreditamos 

ser interessante à abordagem territorial aqui pretendida, isto é, a que problematizou 

a autonomia dos povos indígenas como uma das diretrizes que o Estado brasileiro 

deve respeitar na condução da política indigenista. 

A dimensão territorial da autonomia dos povos indígenas ficou candente 

quando os debatedores faziam referências às desigualdades nas formas de acesso 

aos direitos territoriais. Direitos que denotam contradições, pois, ao tempo em que 

garantem as condições mínimas da reprodução material e imateriais dos povos 

indígenas, também acabam sendo apropriadas como representações hegemônicas 

da colonialidade. Porém, no sentido contrário à metáfora do labirinto evocada por 

Quijano (2005), as seguintes observações de Delson Lyra da Fonseca nos auxiliam 

a contextualizar as intencionalidades propositivas e transformadoras das reflexões 

em desenvolvimento:  

 

Autonomia é um principio universal a todos os povos. Mas isso não 
quer dizer que o Estado brasileiro não deve manter obrigações e 
responsabilidades sobre as políticas que interessem aos povos 
indígenas. A Constituição de 1988, por exemplo, reconheceu 
juridicamente grupos de pessoas que, devido as mais diversas 
razões, são consideradas como sujeitos especiais de direito. Então 
os indígenas, assim como os quilombolas, os ciganos, os idosos, as 
crianças e as mulheres são sujeitos especiais de proteção jurídica, 
de maneira que os órgãos governamentais precisam efetivar as 
políticas públicas como direitos sociais garantidos pelo Estado, por 
exemplo, na saúde, na educação, na oportunidade de produzir e de 
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trabalhar (Fala de Delson Lyra da Fonseca – ex-Procurador da 
República – na Mesa “Propostas para o Futuro” da Etapa Regional 
AL/SE da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

Esse entendimento crítico sobre autonomia também problematiza a 

reprodução das relações de poder e dos mecanismos da tutela mantida pelo Estado 

em processos de territorialização nos quais as políticas públicas são objetivadas 

como extensões do poder do Estado, progressivamente mediadas por grupos 

políticos e econômicos com exclusivos interesses privados. Por conseguinte, essa 

ideia de que a autonomia não exime o Estado de responsabilidades constitucionais 

perante aos povos indígenas, aproxima-se à seguinte concepção de Saquet e 

Sposito:  

 

A autonomia não significa, de forma alguma, uma espécie de 
fechamento do lugar com relação ao restante do mundo. Ao 
contrário, significa a capacidade de controle e gestão de 
determinados processos políticos, econômicos, culturais e 
ambientais, de maneira que os sujeitos envolvidos diretamente em 
cada processo possam definir os planos e projetos em consonância 
com atores e processos de outros lugares (SAQUET e SPOSITO, 
2008, p. 28). 

 

Diante do exposto, compreendemos que essas reflexões sobre a historicidade 

do processo de consolidação da política indigenista, a efetivação dos direitos 

indígenas e a dimensão territorial da autonomia foram importantes para 

instrumentalizar e qualificar os trabalhos de aprimoramento das propostas 

elaboradas nas etapas locais, que foram iniciados ao final da Mesa “Propostas para 

o Futuro”.  

No início das atividades de definição das propostas da Etapa Regional foi 

explicado como se deram os trabalhos da Comissão Organizadora Regional na 

categorização das 127 propostas levantadas nas Etapas Locais de Sergipe e 

Alagoas, mantendo-se a adequação com os seis eixos da Conferência. Na ocasião, 

foi enfatizado que o não estabelecimento de um número máximo de proposições 

permitia que todas as propostas das bases fossem mantidas, e que as atividades 

estariam voltadas somente para a complementação das ideias ou melhoramento das 

redações, exceto nos casos explícitos de inadequação jurídica ou de clamor da 

plenária em relação à supressão de uma proposta específica. Esclarecidas essas e 

outras questões metodológicas, seguiram-se as leituras de cada proposta 
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acompanhando a sequência dos eixos, de modo que as observações ou sugestões 

de alteração fossem feitas imediatamente após à leitura de cada eixo.  Assim, ao fim 

do segundo dia do evento, ficaram definidas as 58 propostas (e quatro supressões) 

referentes aos três primeiros eixos, vale lembrar, os mesmos que podemos intervir 

enquanto facilitadores na Etapa Local da Ilha de São Pedro.  

Nesse primeiro bloco de proposições podemos perceber que as propostas 

reunidas na Etapa Local pelos Xokó e Tingui Boto foram reelaboradas, aglutinadas 

e/ou melhor qualificadas, como no caso da primeira proposta do Eixo 1 sobre o 

pedido de arquivamento imediato da PEC 215 e de projetos de lei similares, que na 

sua versão regional (proposta 17 do Eixo 1) ficou argumentada da seguinte maneira: 

 

Solicitamos o arquivamento por parte do Congresso Nacional da 
PEC 215, bem como declaramos repúdio aos projetos de lei, 
decretos e portarias que se destinem à restrição de direitos 
indígenas. Em detrimento do que diz a Lei 169 da OIT, sobre a 
consulta prévia, respeitando as decisões dos povos indígenas, 
reconhecendo-as como de caráter decisório. 

 

Outras ponderações concernentes ao burilamento dessas primeiras propostas 

podem ser feitas tomando como referência o debate suscitado no destaque feito em 

relação à primeira proposta do Eixo 3 que problematizou as atribuições da FUNAI e 

do MDA na implementação de projetos produtivos nas terras indígenas. Na primeira 

versão “local” a proposta recomendava: “Que a FUNAI gerencie e execute recursos 

que desenvolvam projetos de sustentabilidade por meio do fomento à agricultura 

familiar e de subsistência com a fiscalização do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário sobre a aplicação dos recursos públicos”. A primeira contradição alertada no 

debate partiu da constatação de que essa proposta já estaria contemplada em outra 

(proposta 21 do Eixo 3), a que solicita: “A reestruração do departamento específico 

na FUNAI (Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável) para tratar das 

questões de autosustentabilidade e execução de projetos com fiscalização contínua 

da Coordenação Geral de Promoção ao Etnodesenvolvimento (CGETNO)”. No 

entanto, essa suposta centralidade da FUNAI passou a ser questionada na medida 

em que a participação do MDA passou a ser vista como necessária no fomento de 

projetos produtivos nas terras indígenas. 
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Simplesmente, concentrar o peso na FUNAI e atribuir a ela toda a 
responsabilidade pelo etnodesenvolvimento das comunidades talvez 
seja até suicídio, porque a gente sabe que a FUNAI não tem 
recursos técnicos e nem recursos humanos para trabalhar isso 
dentro de todas as terras indígenas. Se não tem para outras áreas 
não vai ter especificamente para essa questão. Por isso a 
importância de se criar uma repartição ou departamento no MDA que 
trabalhe especificamente com agricultura e os modos de produção 
indígenas. A ATER Indígena até já existe, a questão é que não existe 
dentro do MDA uma interferência do Movimento Indígena que decida 
sobre essa política e como deve ser o etnodesenvolvimento nas 
terras indígenas.  Atribuir toda a responsabilidade à FUNAI e ter o 
MDA apenas como órgão fiscalizador vai ser prejudicial para a gente. 
Então, está claro que existe um campo de espaço de crescimento 
dentro do MDA que precisamos ocupar (Fala de Jairã da Silva 
Santos – representante dos Tingui Botó – na atividade de definição 
das propostas da Etapa Regional AL/SE da 1ª Conferência Nacional 
de Política Indigenista, em 2015). 

 

A partir dessas colocações a plenária discutiu sobre a proliferação de 

coordenações, secretarias e departamentos observada nos últimos anos em 

diversos órgãos governamentais que atuam junto aos povos indígenas. Junto a esse 

reconhecimento das possibilidades de atuação, foram feitas ressalvas sobre as 

recorrentes dificuldades operacionais dessas instâncias e a falta de controle social e 

de acompanhamento das organizações indígenas nos seus processos de decisão e 

execução, sobretudo, no que tange à formação do quadro técnico dessas 

instituições. Mais uma vez, foi enaltecida a importância estratégica desses órgãos ou 

instâncias como campos de luta e de representação que, apesar de expor as 

contradições da excessiva institucionalização e burocratização da política 

indigenista, são apreendidos como espaços políticos que devem ser ocupados e 

geridos com a ativa participação dos indígenas.  

Em função da exiguidade do tempo para maiores aprofundamentos de outras 

questões relevantes a esse debate, como as que circundam os limites da autonomia 

no âmbito jurídico e territorial, finalmente, a proposta 1 do Eixo 3 foi encaminhada e 

aceita pelos delegados nos seguintes termos, ainda que, um tanto ou quanto 

difusos: “Que a FUNAI trabalhe em conjunto com a MDA, e que estes órgãos 

gerenciem, executem e fiscalizem os projetos e programas governamentais voltados 

a agricultura familiar indígena, com foco na agroecologia e garantindo os recursos 

necessários para o fomento da ATER Indígena”. 

No terceiro dia dessa etapa regional, os trabalhos dos delegados na definição 

das propostas foram continuados com a última Mesa do evento, da qual fizemos 
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parte e que foi intitulada pela Comissão Organizadora Regional de acordo com o 

Eixo 3: “Desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas”. Apesar das 

propostas do referido eixo terem sido definidas no dia anterior, buscamos 

desenvolver nossas contribuições no sentido de instrumentalizar os debates dos 

últimos três eixos que, em síntese, trataram de segmentos dos direitos indígenas e 

da diversidade cultural e étnica no Brasil.  

Pensamos que, por hora, não seja oportuno destrinchar nossa apresentação, 

porém, distinguimos os seguintes tópicos abordados: as contradições presentes no 

paradigma do “desenvolvimento sustentável” e sua inserção conceitual nos marcos 

jurídicos da política indigenista pós-Constituição de 1988; e as noções gerais sobre 

as categorias analíticas “natureza” e “trabalho” para a compreensão das atuais 

circunstâncias de exploração dos indígenas e dos seus territórios, analisando como 

o modo de produção capitalista se reproduz a partir da contradição estrutural capital 

x trabalho. 

Junto conosco à Mesa, Antônio Correa Militão, membro da Comissão 

Organizadora Regional, apresentou elementos concretos da realidade para 

compreendermos como se reproduz a territorialização do paradigma do 

desenvolvimento sustentável nas terras indígenas em Sergipe e Alagoas. Uma das 

dificuldades apontadas pela liderança Kariri-Xocó, referiu-se à burocratização no 

acesso às linhas de crédito de produção agrícola mediante à apresentação da 

Declaração de Aptidão (DAP/Pessoa Jurídica) do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), tal como observamos no caso do 

repasse de sementes aos Xokó. Dificuldade explicada desde outras perspectivas por 

Militão: 

 

Nenhuma comunidade indígena em Alagoas e Sergipe recebe uma 
assistência digna que merece para desenvolver sua agricultura de 
maneira sustentável, que é lei. São vários projetos que ficam 
desgastados, nunca finalizam. Projetos que não têm aquela 
assistência técnica na qualidade que merecemos. São muitas 
políticas em Alagoas e no Brasil que nós indígenas, os quilombolas e 
os ribeirinhos têm prioridade, mas quando chega na prática essa 
prioridade não existe. São muitos protocolos nas políticas da 
agricultura como a gente vê no PAA [Política Nacional de Aquisição 
de Alimentos] e no PNAE [Programa Nacional de Alimentação 
Escolar]. Hoje uma das grandes dificuldades é quando as 
comunidades vão tirar o documento chamado DAP para fazer um 
simples financiamento no banco. Quando chega no EMATER 
[Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável de 
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Alagoas] para tirar esse DAP eles pedem vários documentos. Então 
a gente tem que ir na FUNAI, falar com o coordenador regional para 
ele emitir um documento comprovando que nós somos indígenas e 
que aquelas terras são nossas. Mas a FUNAI já tem a DAP-I 
[Declaração de Aptidão Indígena] só que aqui em Alagoas ela ainda 
não se credenciou na EMATER para emitir esse documento, que 
seria bem mais fácil para as comunidades terem seus financiamentos 
no Banco do Brasil, no Banco do Nordeste ou em qualquer outro 
banco (Fala de Antônio Correa Militão – liderança Kariri-Xocó – na 
Mesa “Desenvolvimento sustentável de terras e povos indígenas” da 
Etapa Regional AL/SE da 1ª Conferência Nacional de Política 
Indigenista, em 2015). 

 

As exemplificações de situações iniciadas por Militão seguiram-se com as 

manifestações da plenária sobre problemáticas locais referentes aos empecilhos no 

acesso às políticas agrícolas, entendidas como estratégicas para o desenvolvimento 

sustentável. No entanto, as garantias dos direitos territoriais foram reafirmadas como 

precedentes à tais políticas, principalmente, após serem advertidas as diferentes 

situações jurídico-administrativas das terras indígenas em Alagoas (A identificar – 3; 

Em estudo - 2; Delimitada – 1; Declarada – 2; Registrada – 4). Situações que 

determinam os diferentes graus e formas de acesso às políticas públicas por parte 

de cada povo indígena de Alagoas, tal como alertaram alguns dos seus porta-vozes. 

À continuação, essas últimas reflexões ditaram o intenso ritmo da definição 

das 121 propostas na Plenária Final (Figuras 122 e 123), ficando duas incorporadas 

a outras proposições e quatro suprimidas do total das 127 das Etapas Locais de 

Sergipe e Alagoas. Como produtos da Conferência enviados à Comissão 

Organizadora Nacional, também foram apresentadas monções de repúdio e de 

apoio que expuseram a gravidade das seguintes questões: a criminalização de 

lideranças e a permanente violência contra os povos indígenas de todo o Brasil, com 

especial atenção ao estado de conflito que envolve os Guarani-Kaiowá, no Mato 

Grosso do Sul; a precariedade dos serviços de saúde e o não encaminhamento de 

propostas reunidas pelos indígenas, em 2013, na 5ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena, por sinal, alertando-se sobre esses mesmos riscos em relação à 1ª 

Conferência Nacional de Política Indigenista; a não conclusão dos processos de 

regularização de oito terras indígenas em Alagoas; e a falta de reconhecimento e de 

aproveitamento dos professores indígenas que se encontram fora da sala de aula, 

como os recém-formados pelo Programa de Licenciatura Intercultural Indígena 

(PROLIND/MEC), da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL).  
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Figura 122 – Plenária Final da Etapa Regional AL/SE 

Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Figura 123 – Toré de encerramento da Etapa Regional AL/SE 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Ao fim desta Etapa Regional, com as listas das lideranças locais já acordadas 

entre si, foi feita a composição do quadro dos delegados que iriam à Etapa Nacional 

da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista. A definição dos representantes 

indígenas teve como critério a proporcionalidade das populações de cada povo, de 

modo que, em relação aos Xokó, foram escolhidos três delegados, sendo estes: 

Heleno Bezerra Lima, Lucimário Apolônio Lima (cacique Bá) e Uiran Ricardo dos 

Santos. Além dos 34 delegados indígenas, somaram-se 10 representantes de 

órgãos públicos e um de organizações não-governamentais (do CIMI), que iriam 

representar os estados de Sergipe e Alagoas na Etapa Nacional, sobre a qual 

desenvolvemos nossos relatos a seguir. 
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7.3 ETAPA NACIONAL DA 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE POLÍTICA 

INDIGENISTA 

 

O processo de territorialização não compreende unicamente as 
racionalidades do Estado, pois também expressam conceitos 
indígenas sobre tempo, pessoa e natureza do mundo. Essas 
concepções são atualizadas em um contexto social específico, onde 
os significados e estratégias podem se referir a distintas escalas e 
adquirir múltiplos sentidos. Nesse contexto é como as instituições 
nativas e coloniais são contrastadas, produzindo superposições e 
diferenças que configuram uma experiência singular60 (OLIVEIRA, 
2006, p. 132). 
 

Levando em consideração as intervenções do Estado na constituição de 

mecanismos políticos especializados, Oliveira (2006), chama-nos a atenção sobre a 

necessidade de serem estimadas as iniciativas dos indígenas na criação e inovação 

dos mecanismos de proteção e assistência aos seus povos, que, desde a nossa 

perspectiva, territorializam-se por meio da implementação de políticas públicas. 

Portanto, é como um espaço político de possível reordenamento das relações 

institucionais entre organizações indígenas, instâncias do poder público, 

organizações da sociedade civil e agências de cooperação internacionais, que 

compreendemos a 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, isto é, como um 

contexto social específico de produção de superposições e diferenças. 

A Etapa Nacional desta Conferência foi realizada entre 14 e 17 de dezembro 

de 2015, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF), 

objetivando elaborar um documento final com as propostas dos povos indígenas no 

tocante às diretrizes da política nacional indigenista e à resolução de questões 

localizadas. Inscrito como observador, nossa participação no evento fundamentou-

se no acompanhamento das mesas de discussões sobre a política indigenista, da 

mesa temática de aprofundamento e das rodas de conversa do Eixo 1 – 

Territorialidade e o direito territorial dos povos indígenas, assim como, dos 

momentos de mobilização política e de integração cultural protagonizados pelos 

mais de 1500 representantes indígenas inscritos no evento (Anexo 2). Optamos por 

                                                           
60

 El proceso de territorialización no comprende únicamente las razones de Estado, pues ahí se 
expresan también los conceptos indígenas sobre tempo, persona y naturaleza del mundo. Dichas 
concepciones son actualizadasen um contexto social específico, donde los significados y estratégias 
puenden referirse a distintas escalas y adquirir múltiples sentidos. Em este contexto es como las 
instituiciones nativas y coloniales son contrastadas, produciendo superposiciones y diferencias que 
configuran uma experiencia singular. (Tradução nossa) 
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dar continuidade ao acompanhamento das discussões deste eixo que tivemos a 

oportunidade de contribuir, sobretudo, na Etapa Local da Ilha de São Pedro. Deste 

modo, apresentamos a seguir um relato analítico da Etapa Nacional de modo a 

contextualizar situações que podemos observar durante as duas etapas que as 

antecederam. 

Para a abertura oficial da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista foi 

composta uma Mesa com os representantes institucionais e lideranças do 

Movimento Indígena, apresentados na seguinte ordem: o então ministro de Estado 

da Justiça, José Eduardo Cardozo; o presidente da Funai, João Pedro Gonçalves da 

Costa; o secretário de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Antônio Alves de 

Souza; o diretor do departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan, Vanderlei dos 

Santos Catalão, “TT Catalão”, representando o ministro da Cultura; o cacique dos 

Xukuru-Kariri, Antônio Celestino e o Coordenador Geral da APOINME, Paulo 

Tupiniquim, representando os povos e organizações indígenas do Nordeste; como 

porta-vozes dos povos e organizações indígenas do Sul, Ivan Bribis Rodrigues 

Kaingang e Agostinho dos Santos Kaingang; representando os povos e 

organizações indígenas do Centro-Oeste, o cacique Antônio Aparecido Terena e o 

cacique Kayapó, Megaron Txucarramãe; na representação dos povos e 

organizações indígenas do Norte,  Sônia Guajajara, da APIB, e Serewê Xerente; 

representando os povos e organizações indígenas do Sudeste, Marcos Tupã 

Guarani Mbiá, Coordenador da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY), e o cacique 

Daran Tupi-guarani; e, finalmente, representando as organizações indigenista na 

Comissão Organizadora Nacional, Cleber César Buzatto, Secretário Executivo do 

CIMI. Listamos a composição dessa mesa com o intuito de dimensionarmos as 

abrangências das representatividades indígenas e indigenistas na Conferência, 

ressaltando-se a presença de outras lideranças indígenas, agentes governamentais, 

integrantes de organizações não-governamentais, convidados e observadores, 

valendo mencionar os embaixadores da Nova Zelândia, Noruega, Guiné-Bissau e 

Uruguai. 

Após ritual sagrado conduzido pelo cacique Nailton Pataxó e Luiz Titiah 

Pataxó HãHãHãe, da Bahia, José Eduardo Cardozo iniciou seu discurso de abertura 

do evento falando das supostas dificuldades de se perceber a relevância de um 

momento histórico quando se participa diretamente de certos acontecimentos que 

podem mudar os destinos de uma sociedade. Assim, enaltecendo a historicidade 
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que transpassa à Conferência, o então ministro do Estado da Justiça expôs suas 

perspectivas quanto às diretrizes da política indigenista a serem assumidas pelo 

Estado nos compromissos e pactos que se firmariam no decorrer da Conferência:  

 

Hoje estamos vivendo um grande momento histórico. Pela primeira 
vez, povos indígenas e governo sentam para discutir a política 
indigenista do futuro do Brasil. Sentam com representações definidas 
para debatermos o que foi, o que é, e o que será das questões dos 
direitos indígenas. A Constituição de 1988 demarcou um novo divisor 
de horizontes para os povos indígenas do Brasil. Mas nem sempre a 
afirmação de direitos faz com que estes saiam do papel. E nós temos 
de começar impedindo retrocessos. Um retrocesso que 
evidentemente se coloca hoje é a tentativa de mudança da 
Constituição pela PEC 215. E neste ponto posso afirmar que 
estamos juntos, governo e povos indígenas, na negação da PEC 
215. Portanto, impedir retrocessos mas garantir avanços. É para isso 
que nós do governo estamos aqui. E para ouvir, apresentar razões e 
passarmos à projeção para o futuro. Se em 1988 conquistamos no 
papel os direitos, agora, queremos ter políticas que façam que esses 
direitos saiam do papel (Fala de José Eduardo Cardozo – ex-ministro 
do Estado da Justiça – na Mesa de Abertura da Etapa Nacional da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

  

Apesar do tom efusivo e de estimar a Conferência como um marco histórico 

das relações institucionais entre Estado e representações indígenas, entendemos 

que o discurso do ministro não apontou possibilidades pragmáticas quanto à 

superação dos processos de dominação engendrados na política indigenista. A falta 

de uma maior consistência na apresentação das finalidades do governo seria 

questionada na sequência das falas das lideranças indígenas presentes na mesa, 

das quais destacamos as considerações de Sônia Guajajara: 

 

Nós sempre acreditamos na palavra dada, essa é uma tradição 
nossa. Mais uma vez nós nos propomos a dizer o que pensamos e a 
dizer também como se escuta. E acreditamos que esta Conferência 
irá, de verdade, marcar os rumos para uma mudança na política 
indigenista do país. Nós escutamos muitas vezes os 
pronunciamentos de autoridades do governo, a exemplo do ministro 
da Justiça, que agora se pronuncia contra a PEC 215. Mas nós não 
sentimos na prática a efetividade dessa fala, quando não há o 
empenho mais incisivo do próprio executivo, com pareceres técnicos 
para a sua base aliada no Congresso Nacional para estarem votando 
e aprovando com as orientações do governo. Não sabemos como 
acreditar num governo que se pronuncia contra a PEC 215, mas, ao 
mesmo tempo, faz um Projeto de Lei Antiterrorismo [PL 2016/2015] 
para criminalizar e prender lideranças que se manifestam e que 
protestam pela garantia dos seus territórios. Um governo que propõe 
a privatização e terceirização da saúde dos povos indígenas através 
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do Instituto Nacional de Saúde Indígena. E que ainda adota medidas 
provisórias articuladas com o Senado que flexibilizam o 
licenciamento ambiental para a implantação de hidroelétricas e 
outros empreendimentos em nossas terras. Mas nós queremos sim 
viver e sentir o aprimoramento da verdadeira democracia, que hoje 
nós não temos. Nós queremos estar juntos nesse aprimoramento, 
mas precisamos que o governo demonstre isso com atitude e não 
somente com o discurso. Para o pacto que nós queremos firmar aqui 
tem que haver mudança de postura e de atitude. E o pacto ou acordo 
de mudança na direção das relações do Estado brasileiro com os 
povos indígenas é o ato concreto das assinaturas de regularização 
dos territórios que há anos estão paralisadas (Fala de Sônia 
Guajajara – membra da APIB – na Mesa de Abertura da Etapa 
Nacional da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 
2015). 

 

Como observamos nas etapas locais e regionais, de Sergipe e Alagoas, 

desde o início da Conferência Nacional a efetivação dos direitos territoriais foi 

preconizada como condição sem a qual as diretrizes da política indigenista tornam-

se infactíveis, para não dizer, sufocadas sob a égide dos processos de dominação 

que reproduzem o modelo tutelar das relações entre Estado e povos indígenas, em 

que pese o “fim jurídico” da tutela da União sobre os povos indígenas, desde a 

Constituição de 1988 (SOUZA LIMA; BARROSO-HOFFMANN, 2002, p. 17). 

No último pronunciamento da Mesa de Solenidade de Abertura, o presidente 

da FUNAI, reiterou as falas anteriores sobre a importância histórica da Conferência, 

com realce às mobilizações que promoveram, em escalas locais e regionais, a 

sistematização das 4.840 propostas que seriam definidas na Etapa Nacional. 

Ademais, qualificando a Conferência como um espaço de ampla participação social, 

João Pedro Gonçalves da Costa, representou deste modo as dimensões históricas e 

políticas da Conferência: 

 

Que nós possamos nessa Conferência fazer a reflexão olhando para 
o passado, mas assumindo um compromisso de luta no presente e 
apontando politicas públicas para o futuro. Este é o momento de 
fazermos as sistematizações e as discussões, não só de um conjunto 
de proposituras, mas também da força política para atender as 
exigências do Movimento Indígena. Para que a FUNAI saia diferente, 
saia mais forte não só para enfrentar o dia a dia das políticas 
públicas, mas também para enfrentar os grandes debates (Fala de 
João Pedro Gonçalves da Costa – presidente da FUNAI – na Mesa 
de Abertura da Etapa Nacional da 1ª Conferência Nacional de 
Política Indigenista, em 2015). 
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O chamamento feito pelo presidente da FUNAI no sentido de se constituir 

uma unidade política entre o Movimento Indígena, a sociedade civil e o Governo 

Federal, evidenciou as circunstâncias do agravamento da crise política estabelecida 

entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional, sobretudo, em relação ao pedido 

de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff (PT) protocolado por partidos 

opositores ao atual governo e acolhido, no dia 2 de dezembro de 2015, pelo 

presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB/RJ). Numa espécie de 

apelo às mobilizações sociais a favor da Presidenta, alardeou João Pedro Gonçalves 

da Costa: 

 

Nós precisamos sair com um acúmulo grande de entendimento 
político. A Sônia falou de pacto, é verdade, nos precisamos pactuar 
políticas e um futuro que possa garantir e respeitar os direitos dos 
povos indígenas. Esta Conferência tem que criar esse ambiente de 
entendimento. Por isso, não diferente das vozes das lideranças 
indígenas que estão aqui de plantão, a FUNAI é contra 
peremptoriamente a PEC 215, e nós vamos estar juntos nesta 
Conferência, na rua, na luta e no Congresso contra a PEC ou contra 
qualquer passo atrás nos direitos dos povos indígenas conquistados 
até agora. É na direção do Congresso Nacional, que tem forças 
retrógradas, a partir do seu presidente, Eduardo Cunha, que impôs 
uma agenda de direita, que nós precisamos ter uma grande unidade 
política para não permitir retrocessos nas políticas para os indígenas, 
quilombolas, assentados e aos pobres desse país (Fala de João 
Pedro Gonçalves da Costa – presidente da FUNAI – na Mesa de 
Abertura da Etapa Nacional da 1ª Conferência Nacional de Política 
Indigenista, em 2015). 

 

Foi manifestando esses interesses de consolidar apoios políticos que os 

representantes do poder executivo condicionaram o compromisso institucional de 

encaminhamento das propostas a serem sistematizadas na Conferência. Embora 

largamente predominasse a negação ao pedido de impeachment da Presidenta Dilma 

Rousseff entre os representantes indígenas e de organizações indigenistas, iríamos 

observar ao longo do evento um permanente tom de crítica referente às 

continuidades do modelo tutelar e dos processos de dominação que perpassam à 

política indigenista conduzida pelo Governo Federal. Continuidades que impedem a 

participação autônoma dos povos indígenas na formulação das agendas das 

políticas estatais que lhes deveriam garantir proteção especial, como também, a 

efetivação de direitos comuns a todo cidadão brasileiro. 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/camara-dos-deputados/
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Após essa problematização já na primeira atividade da Conferência, foi 

realizada a Mesa “Direitos Indígenas – Ameaças e Desafios”, mediada pelo 

Presidente da FUNAI e contando com as exposições da subprocuradora-geral da 

República, Deborah Duprat de Britto Pereira; do advogado terena, Luiz Henrique 

Eloy; e do secretário executivo do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira. 

Na sua exposição, Deborah Duprat, ao tempo em que enalteceu a capacidade 

de auto-organização do Movimento Indígena, alertou sobre a conjugação de 

esforços que vem sendo empreendida contra os direitos indígenas no âmbito dos 

três poderes do Estado Nacional. A jurista apresentou uma síntese do presente 

estágio das “manobras políticas” referentes à continuidade da CPI da FUNAI e do 

INCRA, mantida na Câmara dos Deputados com o referendo do ministro do STF, 

Edson Fachin, que, recentemente, havia negado a concessão de liminar que 

solicitava a suspensão dos trabalhos dessa comissão formada, sobretudo, por 

parlamentares da Bancada Ruralista, a exemplo do seu presidente, o deputado 

Alceu Moreira (PMDB/RS).  

Segundo Drupat, a CPI da FUNAI e do INCRA estaria conjugada à 

judicialização dos procedimentos administrativos de regularização fundiária nas 

instâncias do poder executivo e às tentativas de aprovação da PEC 215. Em que 

pese a sinalização da sua inconstitucionalidade manifesta pelo ministro do Supremo 

Tribunal Federal (STF), Luiz Roberto Barroso, relator do Mandado de Segurança 

n° 32.262, de 2013, “impetrado por parlamentares com o fim de obstar a tramitação 

de proposta de emenda à Constituição que exige aprovação do Congresso Nacional 

para a demarcação de terras indígenas”. A seguir, vejamos como Duprat 

caracterizou as mudanças das expectativas dos grupos políticos reacionários face 

aos avanços das lutas por direitos protagonizadas pelos indígenas, principalmente, a 

partir da Constituição de 1988: 

 

Passados esses anos todos da vitória de vocês, indígenas, no 
processo da Constituinte, só agora esses setores do poder se dão 
conta o que isso significou em termos de derrota de uma oligarquia 
que estava acostumada a ter só para si os direitos sobre as terras no 
Brasil. Na Constituinte havia por parte do setor ruralista um enorme 
receio quanto à reforma agrária. Já as questões dos indígenas, 
quilombolas, dos povos e comunidades tradicionais passaram 
despercebidas, e sem se compreender, como até hoje, o que 
significa autonomia e devolver a esses povos o domínio dos próprios 
destinos. Assim, esses representantes do setor ruralista chegaram a 
perceber que lhes estava escapando aquilo que foi uma arma 

http://extra.globo.com/noticias/brasil/stf/


284 
 

poderosa durante todo esse tempo, que é o domínio dos outros, da 
diferença e da alteridade (Fala de Deborah Duprat – subprocuradora-
geral da República – na Mesa “Direitos Indígenas: Ameaças e 
Desafios” da Etapa Nacional da 1ª Conferência Nacional de Política 
Indigenista, em 2015). 

 

Para Luiz Henrique Eloy, advogado terena, os avanços nas políticas públicas 

e nos direitos indígenas possibilitados pela Constituição de 1988 decorreram da 

resistência dos povos indígenas e da mobilização das suas lideranças. No entanto, 

esses avanços ainda são contrapostos por práticas tutelares reproduzidas em ações 

governamentais, tanto por meio de mecanismos administrativos de políticas 

públicas, quanto na aplicação equivocada de dispositivos jurídicos, tal como as 

exemplificadas pelo advogado na exposição de casos judiciais de reintegração de 

posse que classificam os indígenas ainda como tutelados da FUNAI. 

 

Para os povos indígenas não há direito sem luta. E pensar direitos 
indígenas é pensar historicamente. Nós vamos encontrar vários 
dispositivos no Brasil Colônia, no Brasil Império, no Brasil República, 
que dizem respeito aos direitos indígenas. Então, abordar os direitos 
indígenas nessa Conferência é pensar o que a Constituição Federal 
representa para os povos indígenas: como um divisor de águas no 
rompimento da tutela; ela reconhece também o direito dos indígenas 
estarem em juízo se representando e defendendo seus direitos. E, 
mais do que isso, a Constituição reconhece um direito sagrado que é 
o direito originário das terras tradicionalmente ocupadas. Direito 
anterior a qualquer outro, um direito congênito. Essa Conferência é 
fundamental no sentido da gente reafirmar os nossos compromissos 
de luta e de trocarmos experiências numa rede de fortalecimento dos 
povos indígenas (Fala de Luiz Henrique Eloy – advogado terena – na 
Mesa “Direitos Indígenas: Ameaças e Desafios” da Etapa Nacional 
da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

Sem maiores problematizações, o secretário executivo do Ministério da 

Justiça, Marivaldo Pereira, qualificou a Conferência como um “espaço inédito” para 

construir um consenso em torno dos diferentes modelos de políticas públicas 

relativas aos povos indígenas, principalmente, nas de saúde, educação, 

sustentabilidade e moradia. Mais uma vez, a falta de um posicionamento mais claro 

dos representantes do Ministério da Justiça frente às problemáticas citadas ficou 

patente num discurso sem grandes aprofundamentos e desprovido de proposições 

funcionais, especialmente, no tocante à regularização de terras indígenas. 

Franqueada a palavra, seguiram-se aos comentários sobre as exposições, dos quais 

distinguimos a veemente fala do cacique Babau Tupinambá, da Bahia: 
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Jamais uma pessoa pode propor a um cidadão negociar direitos. 
Pergunte se os grandes fazendeiros querem negociar pedaço de 
terra e dar para quem não tem. Não, eles passam o gado por cima e 
matam os índios. Agora, nós que temos direitos originários somos 
obrigados a sentar numa mesa para avaliar nossos direitos. Só senta 
numa mesa para negociar quem não tem direito e quem quer roubar 
o direito dos outros. (Intervenção de Rosivaldo Ferreira da Silva – 
cacique Babau Tupinambá – na Mesa “Direitos Indígenas: Ameaças 
e Desafios” da Etapa Nacional da 1ª Conferência Nacional de Política 
Indigenista, em 2015) 

 

 

Figura 124 – Cacique Babau Tupinambá 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

O clamor da plenária à intervenção do cacique Babau Tupinambá (Figura 

124) asseverava a posição reivindicatória dos representantes indígenas diante dos 

agentes do poder público, no sentido de que os compromissos assumidos na 

Conferência fossem prontamente encaminhados em razão de estarem endossados 

pelo Ministério da Justiça e sistematizados em documento oficial, tal como 

estabelece o sistema jurídico-administrativo da sociedade Nacional. Essa 

expectativa por ações pragmáticas seria reafirmada nas atividades desenvolvidas ao 

longo da Conferência, como podemos observar na Mesa “Política Indigenista Hoje”, 

última atividade deste primeiro dia do evento. Participaram dessa Mesa o presidente 

da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), Antônio Carlos de Souza Lima; o 

professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), José Ribamar Bessa 
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Freire; Sônia Guajajara, como representante indígena; e o Coordenador da Mesa, 

Luiz Titiah Pataxó HãHãHãe, membro da CNPI e da Comissão Organizadora 

Nacional.  

O também professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Antônio Carlos de Souza Lima, iniciou sua explanação contextualizando a 

importância da Conferência naquelas circunstâncias da crise política deflagrada 

entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, de modo que para tratar do tema da 

Mesa o antropólogo discerniu as seguintes questões. A primeira partiu do 

pressuposto da atual inexistência de uma política indigenista no sentido pleno, na 

medida em que prevalecem ações fragmentadas e assistenciais aos povos 

indígenas, setorizadas em políticas públicas e programas sociais de saúde, 

educação, habitação, de regularização fundiária e de meio ambiente e 

sustentabilidade, por exemplo. Segundo Souza Lima, a falta de integração dessas 

ações governamentais em seus níveis burocráticos, administrativos e jurídicos não 

seria resolvida com a criação de um órgão centralizado ou mesmo, exclusivamente, 

com o fortalecimento da FUNAI. Sobre esses impedimentos, o representante da 

ABA, alertou sobre a necessidade da participação qualificada dos representantes 

indígenas em instâncias governamentais de nível estadual e municipal na efetivação 

dos direitos por intermédio da implementação articulada de políticas públicas que 

sejam de interesses dos indígenas.  

Numa outra questão levantada por Souza Lima, ainda que ressaltando a 

importância estratégica da recente profusão dos mecanismos de participação social, 

como conferências, fóruns e conselhos, foi questionado de forma reflexiva o sentido 

prático desses espaços de diálogo promovidos para consolidar a política indigenista.  

 

Nos últimos dez anos, a gente assistiu a constituição de uma 
garantia maior de presença indígena numa série de políticas e de 
cenários em que os indígenas não eram ouvidos, mas também foram 
tempos de paulatino desconhecimento dos direitos indígenas. Então, 
de que serve participar de tantas instâncias? Qual é a extensão da 
participação dos indígenas nesses espaços? O que os indígenas 
pensam sobre o que se pode fazer avançar através da participação? 
E o que está recuando? Afinal de contas, nesses anos últimos anos, 
tivemos mais conferência do que toda a história brasileira. Mas para 
que serviram os documentos gerados nessas conferências? Essas 
são questões importantes para se tirar aqui um documento 
infraconstitucional que seja utilizado para cobrar das autoridades 
públicas os compromissos assumidos ao se convocar essa 
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conferência. Para que não ocorra como em outras conferências, em 
que as medidas propostas ficaram no meio do caminho ou foram 
parcialmente adotadas [...]. Essa conferência não pode ser 
transformada num texto técnico, que vire mais uma peça decorativa. 
Tem de ser uma conferência que mantenha a ação política dos 
indígenas e que vire matéria para a cobrança porque Conferência 
com relatório final nós já temos pilhas. Participar por participar não 
leva à lugar nenhum, se não levar à efetiva mobilização e à 
intervenção concreta (Antônio Carlos de Souza Lima – presidente da 
ABA – na Mesa “Política Indigenista Hoje” da Etapa Nacional da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

Já o linguista José Ribamar Bessa Freire tratou da importância da dimensão 

social das línguas nas relações que transcorrem à política indigenista, 

particularmente, no que se refere às políticas de línguas pelas quais, segundo o 

professor, torna-se possível “desnudar” as formas como o Estado e o poder político 

se relacionam com as sociedades e povos indígenas. Essa dimensão 

sociolinguística foi associada às representações hegemônicas da colonialidade que 

são reproduzidas historicamente na política indigenista, sobretudo, por intermédio de 

dispositivos jurídicos homogeneizante, pretensamente universais, e da imposição de 

projetos políticos pedagógicos assimilacionistas no âmbito da educação escolar 

indígena. 

 

A imposição do português não foi feita preservando as demais 
línguas com as quais poderíamos muito bem conviver, mas sim com 
o apagamento delas. As línguas indígenas longe de serem 
consideradas como um patrimônio a ser cuidado e preservado, ao 
longo da história, foram tratadas como obstáculo ao desenvolvimento 
e à unidade nacional. E hoje nem a FUNAI e o MEC formulam 
políticas específicas para falantes de línguas indígenas, dessa forma 
as escolas se transformam em cemitérios de línguas. As políticas de 
línguas dentro das políticas indigenistas foram responsáveis pelo 
apagamento das línguas indígenas, portanto, eu acho que está no 
momento de discutirmos como essas politicas podem servir para a 
manutenção da diversidade linguística (José R. B. Freire –professor 
da UERJ – na Mesa “Política Indigenista Hoje” da Etapa Nacional da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

 Sônia Guajajara (Figura 125) encerrou as exposições da Mesa “Política 

Indigenista Hoje” salientando a conquista da realização da Conferência em meio a 

uma conjuntura de “crise política, financeira, social e ética”, marcada pelo 

progressivo corte nas despesas de investimentos públicos em áreas sociais. Para 

avaliar essa conjuntura a representante indígena correlacionou três períodos da 

consolidação da política nacional indigenista: o da luta pela conquista de direitos que 
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marca a participação das lideranças indígenas na Constituinte, em meados da 

década de 1980; o que se segue na luta pelo cumprimento dos direitos indígenas, 

tendo a Constituição de 1988 como marco do “fim da tutela”; e o atual, no qual os 

enfrentamentos políticos se dão no sentido de garantir a ampliação, manutenção e 

efetivação dessas conquistas face às ameaças de supressão desses direitos. Em 

concordância com o professor Antônio Carlos de Souza Lima, Sônia Guajajara 

também alertou sobre os riscos da fragmentação das políticas públicas planejadas 

para as populações indígenas, fator que, segundo a representante da APIB, acaba 

impedindo ou limitando os possíveis benefícios das ações governamentais, 

principalmente, no que se refere às de assistência de saúde e de educação. 

 

Figura 125 – Exposição de Sônia Guajajara na 
Mesa "Política Indigenista Hoje" 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Demonstrando suas preocupações quanto aos encaminhamentos da 

Conferência, Sônia Guajajara, salientou a importância das Rodas de Conversa 

Temática e das Plenárias Regionais na definição das propostas gerais e urgentes, 

sem perder de vista a ampla discussão das problemáticas apontadas por cada 

comunidade que participou das etapas locais e regionais. E, para além dos objetivos 

elencados no Regimento Interno da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, 

Sônia Guajajara, sugeriu mais dois objetivos a serem assumidos, principalmente, 

pelos representantes indígenas: 
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O nosso principal foco é discutir e fazer proposições. Mas eu 
apresento outros dois objetivos para nós mesmo: um é reafirmar o 
pacto entre nós de pensar as nossas estratégias para o cumprimento 
e o acompanhamento das propostas aqui aprovadas. E outro pacto 
que temos de firmar entre nós é o de reafirmar as nossas estratégias 
de organização para marcar nossa presença em Brasília e dar 
continuidade aos encaminhamentos que sustentamos contra esses 
ataques, a exemplo dos últimos anos com as mobilizações 
permanentes tanto na capital federal, como em cada localidade e 
região. E, além desse compromisso do Governo Federal nessa 
mudança de relação para com o os povos indígenas, que nós 
também tenhamos esses pactos entre nós de reafirmar as nossas 
estratégias para manter nossas incidências também de forma 
permanente (Fala de Sônia Guajajara – membra da APIB – na Mesa 
“Política Indigenista Hoje” da Etapa Nacional da 1ª Conferência 
Nacional de Política Indigenista, em 2015). 
 

Dando continuidade às reflexões suscitadas nas duas Mesas de Abertura da 

Conferência, os trabalhos do segundo dia do evento foram iniciados com a 

realização de seis Mesas de Aprofundamento dos Eixos Temáticos, abertas aos 

livres interesses dos participantes. Por efeito, concentramo-nos no 

acompanhamento das proposições do Eixo 1 – Territorialidade e o direito territorial 

dos povos indígenas, considerando nossas participações nos debates sobre essa 

temática nas etapas locais e regionais. Essa escolha também se deu em detrimento 

da participação do professor João Pacheco de Oliveira, do Museu Nacional/UFRJ, 

junto a Weibe Tapeba (Ricardo Weibe Nascimento Costa), representante da APIB, e 

a Walter Alves Coutinho Junior da Diretoria de Proteção Territorial (DPT/FUNAI), na 

referida Mesa do Eixo 1, coordenada por pelo Coronel Rodrigo Prates do Ministério 

da Defesa.  

Cabe-nos fazer a ressalva de que essa atividade já foi iniciada em ritmo 

acelerado devido às mudanças na programação oficial do evento para atender à 

agenda da Presidenta da República, Dilma Rousseff, que se faria presente na 

Conferência ao final do dia. Apesar da importância do comparecimento da 

Presidenta na Conferência, inclusive para assegurar o conhecimento por parte do 

Governo Federal das reivindicações dos representantes indígenas, as mudanças na 

programação do evento reduziram o já escasso tempo disponível para o 

aprofundamento das problemáticas abordadas nas 102 propostas iniciais do Eixo 1. 

Proposições que, ao final das Rodas de Conversas (atividades posteriores à Mesa), 

seriam encaminhadas para a análise das Plenárias Regionais e Final para, enfim, 

serem sistematizadas no Caderno de Propostas de Diretrizes da Etapa Nacional. 
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As contribuições de Walter Alves Coutinho Junior na consolidação das 

propostas do Eixo 1 se deram no sentido de instrumentalizar a compreensão dos 

delegados da Conferência sobre o conjunto de decisões que vêm sendo articuladas 

no âmbito do Poder Judiciário em direção à sistemática restrição dos direitos 

territoriais indígenas. Para tanto, o representante da DPT/FUNAI desenvolveu uma 

breve análise do “caráter paradigmático” do julgamento no STF que, em 

2009, decidiu pela manutenção da demarcação contínua da TI Raposa Serra do Sol, 

em Roraima, a partir do estabelecimento das 19 condicionantes da Petição (PET) 

3.388 que, por circunstâncias da história, teve como relator o então ministro Carlos 

Augusto Ayres de Freitas Britto, filho do Cel. João Fernandes de Britto. 

Não obstante a posição do STF favorável aos indígenas no julgamento dos 

embargos da PET 3.388, em 2013, afirmando que a decisão da mesma não se 

estende a outros litígios de terras indígenas no país, segundo Coutinho Junior, 

observa-se um número crescente de decisões de diferentes instâncias do Poder 

Judiciário que refletem alguns dos princípios das 19 condicionantes, das quais ele 

destacou duas: a) “a de que a demarcação da terras indígenas deve ocorrer quando 

for verificado o pressuposto de que os índios ocupavam a terra em litígio na data da 

promulgação da Constituição Federal, a 5 de outubro de 1988”. Deste modo, 

negando a ideia de que a tradicionalidade é um modo da caracterização da 

ocupação indígena que não diz respeito, necessariamente, a qualquer marco ou 

lapso temporal, notadamente, nos casos contemporâneos de retomada de território; 

b) “outra condicionante que vem se refletindo nas ações do Poder Judiciário são as 

decisões que se contrapõem aos processos de revisão e reestudo de limites de terra 

indígenas”, que refutam a ampliação de terras indígenas já demarcadas, 

intensificando a lógica de confinamento segundo as múltiplas determinações da 

estrutura fundiária contemporânea. 

Advertida como uma das questões mais frequentemente tramitadas pela 

Diretoria de Proteção Territorial (DPT/FUNAI), a problemática dos arrendamentos 

em terras indígenas foi explicada por Coutinho Junior como sintomática dos conflitos 

fundiários do país, expondo as dificuldades dos processos de desintrusão e de 

reassentamento de populações não-indígenas que, em geral, também se encontram 

subalternizadas ao sistema de concentração fundiária e de disponibilização de terras 

ao mercado capitalista.  
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Embora expressamente vedado pelo Estatuto do Índio, o 
arrendamento em terras indígenas ocorre em algumas regiões em 
larga medida, e, em outras, de forma camuflada. Muitas 
comunidades justificam esse uso para garantir sua sustentação, mas 
questões fundamentais como as que envolvem a distribuição interna 
dos recursos obtidos com o arrendamento são ignoradas. Muitas 
vezes nós recebemos manifestações de parcelas das comunidades 
que são alijadas desses processos. Então, uma coisa importante 
para essa Conferência deliberar é se vocês, indígenas, referendam 
ou não o arrendamento. Os congressistas estão colocando isso 
como uma coisa desejável e muitas comunidades indígenas praticam 
isso, porém, é preciso refletir se isso realmente reflete o desejo do 
Constituinte de 1988 e se reflete os interesses das comunidades 
indígenas em sua inteireza (Fala de Walter Alves Coutinho Junior –
servidor da Diretoria de Proteção Territorial/FUNAI – na Mesa de 
Aprofundamento do Eixo Temático 1 da Etapa Nacional da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 
 

Na sua exposição, o professor João Pacheco de Oliveira ressalvou de início 

que a realização da Conferência era tardia, sugerindo-nos um retardamento 

condizente com os últimos dois períodos da consolidação da política nacional 

indigenista, explicados por Sônia Guajajara no dia anterior: o da pós-constituinte, 

com a luta pelo cumprimento dos direitos indígenas; e, o atual, com a luta pela 

manutenção e efetivação desses direitos. Além disso, para Oliveira, Conferência 

correspondia a uma conquista que exigia o devido entendimento de questões caras 

à política indigenista.  

Das duas questões centrais discutidas por Oliveira, a primeira correspondeu à 

identificação dos órgãos governamentais que devem assumir as responsabilidades 

do Estado na gestão, proteção e fiscalização das terras indígenas. Para o 

antropólogo essas responsabilidades vão além das funções da FUNAI, demandando 

uma complexa articulação institucional não só em nível de Governo Federal, mas 

também entre instâncias estaduais e municipais que nas suas jurisprudências 

devem contribuir na execução de políticas públicas complementárias às políticas 

territoriais de acordo com os interesses de cada povo indígena. 

 

É fundamental se pensar numa responsabilidade muito maior do 
poder público, que não é apenas demarcar as terras e dizer que cabe 
à FUNAI assegurá-las aos indígenas. Não há possibilidade da Funai 
realizar isso. Eu sugiro pensarmos em algum mecanismo institucional 
de apoio aos povos indígenas, envolvendo vários ministérios e 
apoiado também por técnicos da FUNAI, do Ministério Público, das 
universidades, militares, diplomatas, pessoas que tenham relação 
com o Estado na proteção dessas terras (Fala de João Pacheco de 
Oliveira – professor do Museu Nacional/UFRJ – na Mesa de 
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Aprofundamento do Eixo Temático 1 da Etapa Nacional da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 
 

A outra questão comentada por João Pacheco de Oliveira, referiu-se às 

responsabilidades institucionais do processo de criação e reconhecimento de terras 

indígenas, e como a finalização desses processos não garante a resolução definitiva 

de conflitos. Para problematizar as ingerências que têm marcado a atual dinâmica 

dos processos regulatórios de terras indígenas, Oliveira teceu uma crítica à PEC 

215, particularmente, nas suas intenções de transferir a atribuição da homologação 

do Poder Executivo para o Poder Legislativo. Esses esforços foram compreendidos 

no conjunto das estratégias de grupos políticos e econômicos que ambicionam o 

pleno controle dos processos de regularização das terras indígenas para, inclusive, 

permitir reduções de territórios já demarcados.  

Não só para exemplificar o agravamento dos conflitos territoriais envolvendo 

proprietários rurais e indígenas, mas também para enaltecer a permanente 

resistência destes últimos, Oliveira encerrou suas contribuições mencionando as 

presentes situações vividas pelos Guarani-Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, e pelos 

Pataxó e os Tupinambá, na Bahia, enfatizando que o poder público deve priorizar 

ações e recursos para minimizá-las, principalmente, através da conclusão dos 

processos de reconhecimento das terras indígenas em questão. Neste sentido, o 

professor João Pacheco de Oliveira foi enfático sobre a responsabilidade do Estado: 

 

É importante que a todo o momento o Governo tenha ideia de onde 
pode efetivamente articular interesses, onde pode evitar choques 
inúteis, e onde não se trata de negociar, mas de afirmar direitos. A 
ação do Estado deve ser no sentido de que os direitos sejam 
realizados. E o ponto de partida de uma mesa de diálogo é de que os 
direitos são intocáveis, definidos segundo as leis com a plena 
anuência das autoridades governamentais (Fala de João Pacheco de 
Oliveira – professor do Museu Nacional/UFRJ – na Mesa de 
Aprofundamento do Eixo Temático 1 da Etapa Nacional da 
1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

Na sequência, o advogado Weibe Tapeba, começou sua apresentação pela 

negação da ideia, cada vez mais corrente nas esferas decisórias da política 

indigenista, de que as terras indígenas já teriam alcançado seus limites em área de 

ocupação, concluindo-se um número satisfatório de homologações que permitem 

aos povos indígenas usufruir, suficientemente, de uma parcela significativa das 
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terras públicas brasileiras. Portanto, em face desse suposto quadro da realidade, os 

esforços dos órgãos governamentais se concentrariam na implementação de 

políticas públicas direcionadas às populações indígenas reconhecidas e na gestão 

dos seus territórios regularizados, não por acaso, uma das principais linhas das 

atuais políticas territoriais, tal como observamos com o Projeto "Pensando Gestão 

Ambiental e Territorial com Povos Indígenas da Caatinga e Cerrado" (Projeto GATI). 

Sobre as articulações institucionais entre setores e instâncias dos governos 

federais, estaduais e municipais, Weibe Tapeba, optou por problematizar tais 

articulações analisando o uso sistemático de intervenções políticas que se 

sobrepõem aos procedimentos jurídico-administrativos da regularização territorial, 

particularmente, na fase de elaboração do relatório circunstanciado de identificação 

e delimitação. A fim de localizar a trativa da FUNAI nos processos demarcatórios, a 

liderança indígena cearense aproblemática do marco temporal e da perda de 

autonomia institucional e da lisura adminispresentou o seguinte caso: 

 

Eu venho de um estado onde das 23 terras indígenas registradas na 
FUNAI apenas uma é homologada. Nós temos o caso do povo 
Anacé, que vive na região litorânea do Ceará [municípios de Caucaia 
e São Gonçalo do Amarante], em que os governos do Estado e 
Federal, com interesses, inclusive, de multinacionais, acabou 
implantando o Complexo Industrial e Portuário do Pecém [CIPP], em 
2002. O povo Anacé não tinha ainda a sua terra por conta da 
instalação do CIPP, e pela pressão para a implantação da refinaria 
Premiun II da Petrobrás, que acabou sendo cancelada. A FUNAI 
acelerou o passo e constituiu o GT de identificação. Então, com uma 
interferência política forte, a FUNAI, antes de publicar o relatório do 
GT se manifestou dizendo que aquelas terras não eram ocupadas 
tradicionalmente pelos Anacé e, até hoje, esse relatório não foi 
publicado. Essa manifestação prévia da FUNAI foi o divisor de águas 
para que a Superintendência Estadual do Meio Ambiente acabasse 
emitindo a Licença Prévia para a Petrobrás implantar a refinaria, e 
não o Ibama, órgão que deve licenciar qualquer tipo de 
empreendimento que afete terras indígenas, como determina a Lei 
Complementar n° 140, de 2011. E no momento em que a Petrobrás 
começou a abrir o seu canteiro de obra, “pipocaram” os sítios 
arqueológicos com os materiais dos nossos antepassados. Como 
lideranças indígenas e Movimento Indígena, nós, devemos de fato 
demarcar espaço para que esse tipo de interferência política não 
tenha força, porque desse jeito a gente vai perder um princípio 
básico que e a nossa tradicionalidade da ocupação, onde os próprios 
indígenas apontam as suas áreas (Fala de Ricardo Weibe 
Nascimento Costa – Weibe Tapeba, advogado e representante da 
APIB – na Mesa de Aprofundamento do Eixo Temático 1 da Etapa 
Nacional da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 
2015). 
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Para garantir esse direito, Weibe Tapeba, incitou os delegados a 

considerarem na definição das propostas da Conferência a necessidade da 

manutenção do Decreto n° 1.775, de 08/01/1996, que, como já vimos, trata dos 

procedimentos administrativos da demarcação das terras indígenas com base na 

Constituição de 1988. Outra recomendação pragmática foi no sentido dos delegados 

demandarem medidas institucionais que permitam o bom encaminhamento dos 

trabalhos das equipes técnicas da Coordenação Geral de Identificação e 

Delimitação (CGID/FUNAI), resguardando-lhes a autonomia e imparcialidade que 

suas atividades exigem.  

 

Figura 126 – Mesa de Aprofundamento do Eixo 
Temático 1 (João Pacheco de Oliveira, Rodrigo Prates, 

Weibe Tapeba e Walter Alves Coutinho Junior) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 127 – Participantes do Eixo temático 1 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Numa última reflexão na Mesa de Aprofundamento do Eixo Temático 1 

(Figuras 126 e 127), Weibe Tapeba, propôs a redefinição dos critérios para a 

constituição dos GTs de identificação e delimitação de terras indígenas, 

fundamentando-se: na negação às intervenções políticas arbitrárias; na 

regulamentação de relatórios circunstanciados como atos expedidos pelo presidente 

da FUNAI sem precisar que o Ministério da Justiça, a casa Civil ou a Presidenta 

intervenha diretamente na questão, tornando o processo regulatório mais ágil; na 

consolidação da participação social dos indígenas por meio dos Comitês Regionais 

da FUNAI, na definição descentralizada das prioridades da constituição dos GTs, 

que podem considerar desde a antiguidade das ocupações às gravidades dos 

conflitos locais; e, finalmente, na melhor publicização dos dados da Funai sobre as 

situações jurídico-administrativas das terras indígenas, e no acesso aos relatórios já 
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publicados, às previsões de instalação dos GTs e aos estágios dos 

encaminhamentos das portarias declaratórias. 

Concluídas as exposições da Mesa de Aprofundamento foram iniciadas as 

atividades da Roda de Conversas do Eixo 1, sob a coordenação de Pedro Igor 

Mantoan, da Assessoria do Gabinete do Ministro da Justiça, e de Haroldo Heleno, 

membro do CIMI/BA. Antes mesmo do início da leitura e dos possíveis destaques 

das 102 propostas do Eixo 1, representantes indígenas e de ONGs requereram uma 

importante mudança metodológica. A de que, ao invés dos representantes terem de 

definir um percentual de 20% das 102 propostas iniciais, como orientava a Comissão 

Organizadora Nacional, tal definição fosse livre em termos quantitativos, buscando-

se respeitar ao máximo as proposituras das etapas locais e regionais. 

 A sugestão de alteração da metodologia da Roda de Conversa do Eixo 1 foi 

acatada pela plenária, direcionando as preocupações dos representantes para os 

critérios de mérito, redação e prioridade de cada uma das 102 propostas iniciais. 

Estas passaram pela leitura e discussão da Roda de Conversa, tomando-se como 

referência sete sub-eixos temáticos: 1) Usufruto exclusivo dos recursos naturais; 2) 

Demarcação de terras indígenas; 3) Garantias constitucionais e PEC n° 215; 4) 

Direitos territoriais originários; 5) Fiscalização, vigilância e proteção territorial; 6) 

Infraestrutura; 7) Fortalecimento institucional e governança.  

A partir da diversidade desses temas foram correlacionadas diferentes 

situações locais, pensadas como sintomáticas das relações de poder que 

perpassam diferentes esferas da política indigenista, sobretudo, às que decorrem 

dos processos de regularização, proteção e fiscalização das terras indígenas. 

Processos que, por sua vez, tangenciam outras questões, a exemplo das 

sobreposições territoriais e da exploração econômica dos recursos naturais das 

terras indígenas. Nas propostas que receberam destaque foram feitas junções ou 

supressões, de maneira que, ao final da Roda de Conversa, ficaram sintetizadas 60 

Propostas de Diretrizes do Eixo 1, das quais 24 foram classificadas como urgentes, 

tendo em vista a célere mediação do poder público nas suas resoluções. 

Ao final do segundo dia do evento, sem constar na programação oficial, 

realizou-se a solenidade de pronunciamento da Presidenta da República, Dilma 

Rousseff (Figuras 128 e 129).  Representando os indígenas, o cacique Neguinho 

Truká (Aurivan dos Santos Barros), de Pernambuco, recebeu a Presidenta expondo 

um breve panorama das demandas consideradas urgentes pelos indígenas em 
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diferentes contextos regionais do Brasil. Iniciando pela região Sul, o 

cacique Neguinho Truká comentou as situações de conflito vividas pelos Kaingang 

na TI Rio dos Índios (Vicente Dultra/RS) e pelos Guarani da TI Morro dos Cavalos 

(Palhoça/SC), unidades territoriais que se encontram declaradas, mas sem 

encaminhamentos na sua homologação, tornando-as susceptíveis às tentativas de 

apropriação para uso privado. Do Sudeste, foi ressaltada a situação dos Guarani 

Mbya da TI Jaraguá (Osasco/SP), e alertada a problemática da implantação de 38 

grandes empreendimentos públicos e privados nos pouco mais de 18 mil hectares 

das três terras indígenas do Espírito Santo (TIs Caieiras Velha II, Comboio e 

Tupinikim, dos grupos étnicos Guarani Mbyae e Tupiniquim, todas no município de 

Aracruz).  

Do Nordeste foi citado o caso de judicialização da já declarada TI Potiguara 

de Monte-Mor, dos Potiguara, nos municípios de Rio Tinto e Marcação, na Paraíba. 

Como também, foram brevemente aludidos, entre outros casos da região, as 

alarmantes situações de indefinição jurídica das terras reivindicadas pelos povos 

Tapeba (CE), Pataxó (BA), Tuxá (BA), Pataxó Hã-Hã-Hãe (BA), Truká (PE), 

Pankararu (PE), Pipipã (PE) e Xukuru-Kariri (AL). Do Centro-Oeste foram 

notabilizados os preocupantes casos dos Guarani-Kaiowá e dos Terena como 

questões de extremo conflito no Mato Grosso do Sul. E, da região Norte, foi alertado 

a sistematização das apropriações privadas em territórios sob o domínio de povos 

indígenas isolados, destacados por Neguinho Truká como os mais vulneráveis ao 

avanço do processo civilizatório, embora pouco considerados nas políticas de 

reconhecimento e proteção aos seus territórios. 

 

Figura 128 – Participantes da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 



297 
 

Figura 129 – Cacique Neguinho Truká expondo reivindicações dos indígenas à Presidenta 
Dilma Rousseff e membros da equipe do governo 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Foram enaltecidas pelo cacique Truká as reivindicações direcionadas pelo 

Movimento Indígena ao Governo Federal acerca do fortalecimento institucional e 

incremento técnico da Funai e da Sesai, da manutenção do Decreto n° 1.775/96 face 

à ameaçada da PEC 215, e do fim das interferências políticas contrárias aos 

interesses dos indígenas nos processos demarcatórios. Finalmente, sugerindo uma 

pactuação política entre o Movimento Indígena e o atual governo, em nome dos 

representantes indígenas, ainda que, notoriamente, sem a unanimidade da plenária, 

Neguinho Truká declarou o apoio à rejeição do pedido de impeachment da Presidenta 

Dilma Rousseff, ao mesmo tempo em que exigiu uma maior atenção por parte do 

governo às necessidades dos povos indígenas, no conjunto dos interesses públicos e 

sociais de todos os brasileiros. 

No seu pronunciamento, a Presidenta Dilma Rousseff manteve o discurso da 

relevância institucional da Conferência, distinguindo-a como um novo marco histórico da 

política indigenista, pois, a partir dela se daria um redirecionamento na sistemática dos 

diálogos, reivindicações, propostas e ações que envolvem agentes do Estado, 

indigenistas e povos indígenas. Como medida fundamental para a ampliação e 

aprimoramento das políticas do Estado, a Presidenta da República, reconheceu o 



298 
 

imperativo do fortalecimento institucional da FUNAI, devendo-se considerar as 

dificuldades e os avanços da sua recente reestruturação, conforme o já comentado 

Decreto n° 7.778, de 2012, que aprovou o novo estatuto e o quadro de cargos e 

funções da fundação. Para esse fortalecimento foi confirmada a realização do 

concurso público da FUNAI, ressaltando-se tal ação do Poder Executivo num período 

de ajustes nas contas públicas e de cortes orçamentários em diversos segmentos da 

administração pública. 

Em outro comunicado, considerado pela Presidenta como de “extrema relevância 

para as instâncias de gestão do Estado”, foi anunciada a assinatura do Decreto n° 

8.593, que dispõe sobre a criação do Conselho Nacional de Política Indigenista 

(CNPI), que seria firmado no último dia do evento, a 17 de dezembro de 2015. 

Destacado como o primeiro resultado efetivo da Conferência, o CNPI foi explicado 

pela presidência a partir da sua finalidade: “O objetivo é fortalecer nossos canais de 

diálogo e facilitar a construção e execução de políticas consistentes e coordenadas 

entre os ministérios para atender as pautas e reivindicações dos povos indígenas”. 

Explanação que posteriormente se revelaria incompleta, como observaremos 

adiante. 

No que se refere à política de educação escolar indígena, além de reafirmar o 

compromisso do Governo Federal na realização, em 2016, da 2ª Conferência 

Nacional de Educação Escolar Indígena (Coneei), foram apresentadas intenções na 

ampliação do Programa Nacional dos Territórios Etnoeducacionais (PNTEE). Criado 

por meio da Portaria nº 1.062, de 2013, para viabilizar a implantação dos Territórios 

Etnoeducacionais Indígenas61 como espaços institucionais de pactuação das 

diretrizes da educação escolar indígena.  

Também foram expostas as intenções do governo no incremento do 

Programa de Apoio à Formação Superior e Licenciaturas Interculturais Indígenas 

(PROLIND),  direcionado à formação superior de professores indígenas em 

universidades públicas e institutos federais para aprimorar a atividade docente nas 

escolas indígenas. Outro anuncio de intenções se referiu à criação da Rede 

                                                           
61

 De acordo com a FUNAI até o momento foram pactuados 21 Territórios Etnoeducacionais 
Indígenas: Rio Negro, Baixo Amazonas, Juruá/Purus, Cone Sul, Povos do Pantanal, A'uw 
Uptabi, Xingu, Médio Solimões, YBY YARA – Bahia, Kakauatire, Mapuera, Alto Solimões, Vale do 
Javari, Cinta-Larga, Timbira, Vale do Araguaia, Tupi Mondé, Tupi Tupari, Txapakura, Ykukatu e 
Tapajós Arapiuns (FUNAI, 2013). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.778-2012?OpenDocument
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Brasileira de Educação Superior Intercultural Indígena que, apesar da falta de uma 

previsão de data para a sua institucionalização, foi explicada de tal maneira: 

 

Essa rede irá atender uma reivindicação histórica dos povos 
indígenas. Será uma organização consorciada de instituições 
públicas de educação superior para promover o acesso e 
permanência dos estudantes indígenas na educação superior e 
estimular o ensino, a pesquisa e a extensão nas temáticas de 
interesse dos povos indígenas. Nossas políticas de democratização 
do acesso à educação superior têm garantido que as universidades 
brasileiras tenham as cores de nosso povo. Com a Rede Brasileira 
de Educação Superior Intercultural Indígena, iremos aprofundar esta 
extraordinária mudança que está ocorrendo no nosso sistema 
educacional, fazendo justiça aos povos indígenas e fortalecendo o 
caminho do Brasil na igualdade de oportunidades (Fala de Dilma 
Rousseff – Presidenta da República – em solenidade da Etapa Nacional 
da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista, em 2015). 

 

De maneira breve, a Presidenta assegurou a ampliação da PNGATI para 

outras Áreas de Referência e asseverou a continuidade do Programa Mais Médicos 

(PMM), em implementação desde 2013, para suprir a carência de atendimento 

básico de saúde nas localidades que não dispõem do atendimento regular de 

profissionais médicos e de infraestrutura hospitalar, particularmente, nos 34 Distritos 

Sanitários Especiais Indígenas do Brasil.  

Por fim, a Presidenta reiterou a posição do Poder Executivo a favor do 

arquivamento da PEC 215, fundamentando-se no argumento de que a homologação das 

terras indígenas deve permanecer como prerrogativa da presidência da República, 

assim como determina a Constituição de 1988. Numa clara tentativa de demonstração 

de força frente aos grupos políticos opositores ao governo, a Presidenta Dilma Rousseff, 

anunciou para o dia 17 de dezembro, como marco final da Conferência, a homologação 

de quatro terras indígenas no estado do Amazonas: a TI Banawá, do grupo étnico 

Banawá; as TIs Arary e Tabocal, do povo Mura; e a TI Cajuhiri-Atravessado, do povo 

Miranha, Cambeba e Tikuna.  

Além dessa pretensa manifestação de força política, as declarações finais da 

Presidenta puderam ser percebidas como um apelo à pactuação política entre o governo 

e o Movimento Indígena (e por extensão os movimentos sociais de base), à semelhança 

do que foi enunciado pelo cacique Neguinho Truká. Entendemos que essa propalada 

pactuação, desde a posição dos rerpesentantes indígenas, foi percebida como 

estratégica para o avanço dos processos reivindicatórios desenvolvidos junto ao 
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presente governo, sobretudo, no tocante aos direitos territoriais e à participação social 

em políticas públicas. Já desde o posicionamento do governo, a pretensa pactuação foi 

compreendida como tática num contexto de efervescência da crise política entre os 

representantes do Poder Executivo e do Poder Legislativo que, por sinal, ficou 

densamente crítica nos meses posteriores à Conferência. 

Imbuídos pela experiência da contínua necessidade de reafirmação dos seus 

direitos via a mobilização social e a livre manifestação pública de suas reivindicações, no 

dia 16 de dezembro, os representantes indígenas, acompanhados por agentes 

indigenistas presentes na Conferência, realizaram o ato público que resultou na tentativa 

de ocupação pacífica e democrática do Congresso Nacional (Figuras 130, 131, 132,133, 

134 e 135). Inicialmente, os manifestantes ocuparam a cobertura do Congresso sem 

qualquer resistência da Polícia Legislativa, de modo que os indígenas puderam realizar 

danças rituais de protesto, expressar livremente seus cantos e palavras de ordem, além 

de sustentar faixas e cartazes com mensagens de diferentes conteúdos, como a 

veemente rejeição à PEC 215, a reivindicação pelo cumprimento dos processos de 

regularização territorial e o pedido de cassação do deputado federal Eduardo Cunha 

(PMDB/RJ). 

Com a chegada no ato público de parte significativa dos participantes do 

evento, o grupo de manifestantes se dirigiu ao portão que dá acesso à parte interna 

do Congresso Nacional. Neste local já se encontrava um destacamento da Polícia 

Legislativa para impedir qualquer tentativa de entrada no prédio que abriga a 

Câmara dos Deputados e o Senado Federal, embora todo cidadão tenha o direito de 

assistir às sessões plenárias desde as galerias do Congresso, haja vista a sua 

significação histórica como espaço de manifestação política para qualquer grupo 

social. No entanto, sem pretensões de partir para o enfrentamento direto com os 

policiais e forçar tal acesso, os manifestantes permaneceram no gramado do 

Congresso Nacional entoando cantos e palavras de ordem. Com o encerramento do 

ato público no final da manhã, os participantes do evento retornaram ao CICB a fim 

de darem continuidade às atividades da Conferência, deixando claro para os 

Congressistas a resiliência das mobilizações organizadas pelos indígenas, 

particularmente em Brasília, com a permanente atenção aos processos, escusos ou 

não, que se dão nas duas Casas Legislativas Federais. 
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Figura 130 – Ato público no Congresso Nacional 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Figura 131 – Ato público no Congresso Nacional 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

Figura 132 – Ato público no Congresso Nacional 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 
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Figura 133 – Ato público no Congresso Nacional 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

Figura 134 – Representantes do povo Xokó na 
Conferência (Heleno B. Lima, Uiran Ricardo dos Santos, 

Lucimário Apolônio Lima, cacique Bá) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 
 

Figura 135 – Ato público no Congresso Nacional 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2015) 

 

No período da tarde do dia 16 foram realizadas as Plenárias Regionais, das quais 

acompanhamos a formada pelos povos indígenas do Nordeste, de Minas Gerais e do 

Espírito Santo. O objetivo dessas Plenárias foi o de sistematizar a definição das 

diretrizes consideradas prioritárias em cada região, levando-se em consideração as 

Propostas de Diretrizes aprovadas no dia anterior nas Rodas de Conversa Temáticas 

para, finalmente, serem levadas ao consentimento da Plenária Final.  
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Considerando-se a Plenária Regional da qual podemos participar, observamos 

que, apesar de complexas suas propostas foram rapidamente sistematizadas sem 

passar por discussões aprofundadas ou por significativas divergências entre os 

representantes indígenas presentes. Mais uma vez, a exiguidade do tempo determinou o 

ritmo acelerado dessa sistematização. No entanto, atribuímos a objetividade dessas 

definições ao relativo esvaziamento das Plenárias Regionais, muito em decorrência de 

uma série de outros processos que estavam ocorrendo simultaneamente a esta 

atividade. Como, por exemplo, as conversações para formar o grupo com 30 lideranças 

indígenas de todas as regiões do país que se dirigiu ao Senado Federal para apoiar os 

legisladores da bancada indigenista no impedimento da votação do Projeto de Lei n° 

654, de 2015, que trata da flexibilização dos licenciamentos ambientais para 

empreendimentos de infraestrutura incidentes em terras indígenas. Por efeito da 

mediação conduzida pelo senador Jorge Viana (PT/AC) junto ao presidente do 

Senado, Renan Calheiros (PMDB/AL), tal mobilização conseguiu retirar o projeto de 

lei da pauta do dia, ainda que este continuasse exigindo a permanente atenção dos 

indígenas no sentido do seu definitivo arquivamento62. 

Paralelamente às Plenárias Regionais também ocorreram breves reuniões (fora 

da programação) que envolveram lideranças indígenas, agentes de diferentes órgãos 

públicos e servidores da Funai para tratar de assuntos particulares à diferentes povos 

indígenas e às Coordenações Regionais que lhes são correspondentes. À exemplo da 

articulação que foi feita entre os representantes indígenas de Sergipe e Alagoas para 

encaminhar a mudança do coordenador da CR Nordeste I/FUNAI, de Frederico Viera 

Campos para Gilberto da Silva, justificada pela maior proximidade e engajamento 

deste último servidor junto às comunidades da região.  

Os representantes xokós também aproveitaram desse momento do evento 

para solicitar diretamente ao secretário da Sesai, Antônio Alves de Souza, e à 

coordenadora do DSEI AL/SE, Genilda Leão da Silva, uma maior agilidade na 

contratação de duas enfermeiras de origem Xokó que, há meses, aguardam suas 

convocações para trabalhar no Polo Base de Saúde da Ilha de São Pedro. 

Solicitação que até o fim desse estudo não havia sido atendida, apesar da 

sinalização positiva do secretário na ocasião da Conferência.  

                                                           
62

 Situação até 31/03/2016: Projeto de Lei pronto para deliberação do Plenário. 
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Portanto, além da sequência na sistematização do Caderno de Propostas da 

Conferência, esse penúltimo dia do evento foi dedicado, sobretudo, às manifestações 

públicas da pauta de reivindicações gerais do Movimento Indígena, e aos 

encaminhamentos de demandas específicas expostas diretamente por lideranças 

indígenas a representantes de diferentes instâncias do poder público. Circunstâncias 

que, no nosso entendimento, evidenciaram a apropriação da Conferência como um 

espaço de participação política não apenas no sentido de sistematizar as proposições 

dos indígenas na (re)definição das agendas da política indigenista, mas também como 

um contexto social específico de negociações e disputas por políticas públicas, nas suas 

múltiplas dimensões territoriais. 

No último dia da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista foi 

apresentado à plenária o Caderno de Propostas de Diretrizes, com o total das 1.009 

proposições discutidas na Etapa Nacional, das quais 866 passaram pela aprovação 

das Rodas de Conversa e Plenárias Regionais, sendo 214 consideradas urgentes; 

424 de escala local e 228 como de interesse geral dos indígenas que participaram 

das três etapas da Conferência.  

As atividades da Plenária Final foram coordenadas de modo paritário por 

lideranças indígenas e representantes do poder público, de maneira que foram 

iniciadas com a apresentação dos 26 painéis das “Linhas do Tempo” traçadas nas 

Etapas Regionais e que ficaram expostas durante a Conferência. Na sequência foi 

feita a leitura das 866 propostas, finalmente, aprovadas pela plenária como as novas 

Diretrizes para a Política Nacional Indigenista, sem dispensar as discussões 

provocadas com os destaques feitos pelos delegados, dentre os quais destacamos o 

que problematizou as ambiguidades da criação do Conselho Nacional da Política 

Indigenista, naquele 17 de dezembro, que divergiu expressamente da seguinte 

proposta discutida no Eixo Temático 1: “Que o Conselho Nacional de Política 

Indigenista tenha caráter deliberativo e que seja espaço para dar encaminhamento 

efetivo de processos de regularização e acompanhamento para aprovação do 

Estatuto dos Povos Indígenas”. 

Contrariando a expectativa do Movimento Indígena quanto à sua função 

deliberativa, o Conselho criado pela Presidência da República manteve o mesmo 

caráter consultivo da Comissão Nacional de Política Indigenista formada em 2006. 

Esta, por sua vez, tinha caráter temporário, tratando-se, portanto, de um ato 

presidencial já previsto no âmbito do Ministério da Justiça, sem representar avanços 
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substanciais no reordenamento dos processos decisórios das agendas da política 

indigenista. 

A medida do Poder Executivo foi explicada como necessária pelo 

representante do Ministério da Justiça, Pedro Igor Mantoan, pois, a função de criar 

órgãos deliberativos por meio de leis compete, exclusivamente, ao Poder Legislativo, 

cabendo à Presidência da República sancionar ou não tais leis. Ademais, segundo o 

assessor, além de reafirmar as atribuições da CNPI como órgão consultivo, o 

Decreto n° 8.593/2015, estabelece as funções de coordenação do órgão colegiado 

nos processos de elaboração, acompanhamento e implementação de políticas 

públicas, o que, por outro lado, não garante à CNPI poder de veto a qualquer 

medida que não corresponda aos interesses dos povos indígenas. Diante dessas 

explicações, ganhou maior notoriedade a PL n° 3.571 que dispõe sobre a criação do 

CNPI como órgão deliberativo, tal como demanda os indígenas, mas que, desde 

2008, encontra-se em regime de tramitação na Câmara dos Deputados.  

As lideranças indígenas questionaram a falta de uma maior transparência 

sobre esses elementos nos discursos dos representantes do Governo Federal ao 

longo do evento, principalmente, no pronunciamento da Presidenta da República. 

Como também, nas discussões do Eixo Temático 1, onde o tema foi diretamente 

abordado (inclusive com a mediação do representante do Ministério da Justiça), 

advertindo-se que as reivindicações do Movimento Indígena no sentido de criar o 

CNPI como órgão deliberativo já eram de amplo conhecimento dos representantes 

governamentais e das organizações indigenistas. Assim, para formalizar o repúdio 

concernente à forma como foi conduzida a criação do Decreto n° 8.593, a plenária 

decidiu por elaborar uma Carta da Conferência a ser enviada para a Casa Civil a fim 

de contestar a manutenção dos limites funcionais do CNPI. Como também, a 

despeito de qualquer crise política, requerer da Presidenta e da sua base governista 

no Congresso Nacional ações prioritárias para a aprovação da PL n° 3.571. Projeto 

de Lei que, ao final desse debate e do conhecimento geral da plenária, saiu 

fortalecido como uma das principais pautas da defesa dos direitos indígenas na 

presente conjuntura. 

Após a plenária decidir com clamor pelo encaminhamento da carta que seria 

elaborada pelos membros do novo Conselho Nacional da Política Indigenista, fez-se a 

leitura das 18 monções que também iriam compor o Relatório com as Diretrizes para a 

Política Nacional Indigenistas, principal produto da Conferência. A finalidade é que as 
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Propostas de Diretrizes de âmbito nacional sistematizadas nesse Relatório sejam 

encaminhadas aos órgãos do Governo Federal, e que as de âmbito regional sejam 

apresentadas às instâncias dos governos estaduais e municipais. Ressaltando-se que 

até o final desta Tese não havia sido constatada a publicação do documento final da 

Conferência, vale lembrar, sob a responsabilidade da Flacso/Brasil. 

A bem da verdade, nos meses que se sucederam à realização da Conferência, o 

que podemos observar foi o contínuo agravamento dos conflitos fundiários envolvendo 

comunidades indígenas de todas as regiões do Brasil, vide o aumento sistemático dos 

casos de violência contra os Pataxó e os Tupinambá no sul da Bahia e os Guarani do 

Mato Grosso do Sul, questões tratadas no evento como prioritárias. Neste ínterim, 

também constatamos nas esferas do Poder Executivo e do Poder Legislativo a 

reprodução da lógica conservadora que impõem obstáculos às tentativas de 

aprimoramento das políticas públicas direcionadas aos povos indígenas, tal como no 

veto integral da Presidenta Dilma Rousseff, do dia 29/12/2015, ao Projeto de Lei 

5.954/2013, de autoria do senador Cristovam Duarte (PDT/DF). Esse projeto dispunha 

sobre a avaliação na educação escolar indígena propondo que a educação básica, o 

ensino profissionalizante e o ensino superior fossem ministrados em língua 

portuguesa, mas assegurando a utilização de línguas maternas e de processos 

próprios de aprendizagem e avaliação desenvolvidos pelos indígenas nas suas 

escolas, para além do nível fundamental. No entanto, o projeto foi considerado pela 

Presidência da República como contrário ao interesse público em razão da sua 

amplitude e dificuldade de implementação, em mais uma manifestação do relativo 

imobilismo do Governo Federal, com base no cálculo dos custos políticos dos 

possíveis enfrentamentos de questões estratégicas da política indigenista que 

envolvem os interesses de grupos políticos e econômicos dominantes.  

Outra situação que expõe as dificuldades no avanço prático da Política 

Indigenista, pós-Conferência, encontramos na redução do orçamento da FUNAI que, de 

639.328.999 R$, em 2015, foi reduzido para 502.193.565 R$, em 2016 (Lei 

Orçamentária Anual – LOA/2016), numa demonstração da força política dos grupos 

anti-indígenas representados de forma majoritária no Congresso Nacional, instância 

onde é aprovada a Lei Orçamentária Anual.  

Embora não tenhamos observado durante os quatro dias do evento qualquer 

menção sobre o planejamento de uma possível 2ª Conferência Nacional de Política 

Indigenista, desde já, podemos conjecturar algumas das suas necessidades em 
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razão das tendências de exacerbação dos conflitos locais e da própria incompletude 

dos dispositivos jurídico-administrativos que fundamentam a política indigenista 

conduzida pelo Estado brasileiro ainda, marcadamente, tutelar e assimilacionista. 

Dispositivos que assumem crescente importância, sejam enquanto instrumentos de 

luta por direitos garantidos pela Constituição, sejam como mecanismos de controle 

combatidos pelo Movimento Indígena de acordo com os parâmetros institucionais 

estabelecidos pelo Estado. 

Em que pese a complexidade das dimensões espaço-temporais dos 

movimentos dialéticos das contradições apontadas, o relato analítico das três etapas 

da 1ª Conferência Nacional de Política Indigenista nos permitiu desenvolver um 

movimento de aproximação à realidade concreta mantendo como referência às 

múltiplas escalas do processo de territorialização na Terra Indígena Caiçara/Ilha de 

São Pedro, sem perder de vista a organização social do povo indígena Xokó 

reproduzida em meio aos processos de dominação regidos pelo Estado, 

predominantemente, segundo os interesses de segmentos políticos e econômicos 

conservadores. Assim, o panorama da política nacional indigenista que objetivamos 

apresentar por meio de tais reflexões nos permitiu apreender as múltiplas escalas de 

contextos particulares, nos quais se estabelece na sua totalidade o complexo das 

múltiplas determinações entre os processos decisórios da agenda governamental e 

suas extensões na realidade concreta através de políticas públicas que encontram 

na dimensão territorial sua base estruturante.  
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8. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA APOINME: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOBRE A CONSOLIDAÇÃO DOS ESPAÇOS DE DIÁLOGO INTERCULTURAL E 

DE MOBILIZAÇÃO POLÍTICA NO NORDESTE, MINAS GERAIS E ESPÍRITO 

SANTO  

 

Com as atenções voltadas para os desdobramentos da 1ª Conferência 

Nacional de Política Indigenista no tocante à institucionalização do CNPI, 

contextualizamos a realização da Assembleia Extraordinária da APOINME na Ilha de 

São Pedro, entre 01 e 03 de março de 2016. Neste encontro os 231 indígenas 

inscritos estabeleceram como objetivos: I) indicar os nove titulares (e dois suplentes 

para cada um) que irão compor o quadro dos representantes das 31 etnias 

indígenas dos estados que compõem as microrregiões da APOINME63 no Conselho 

Nacional de Políticas Indigenista; II) realizar a III Assembleia de Mulheres da 

APOINME; III) discutir os encaminhamentos práticos e posicionamentos políticos da 

APOINME para o Acampamento Terra Livre64 (ATL), previsto para ser realizado em 

abril de 2016. 

Para iniciar as atividades foi realizado um toré conduzido pelos anfitriões, 

fazendo-se uma homenagem especial às seguintes lideranças tradicionais: o pajé 

Babá dos Xokó (Raimundo Bezerra Lima); o cacique dos Xukuru-Kariri (AL), Antônio 

Celestino; e o cacique Alberto Tapeba, do Ceará.  Na sequência, foi formada a Mesa 

de Abertura da Assembleia Extraordinária pelo cacique Bá Xokó; Girleno Clementino 

Lima (ex-cacique dos Xokó, partícipe da formação da APOINME); Lindomar 

Rodrigues Xokó (membro da antiga Comissão Nacional de Política Indigenista); 

cacique Dorinha Pankará (PE); cacique Antonio Celestino Xukuru-Kariri (AL); pajé 

Raimunda Tapeba (CE); Dourado Tapeba (CE); cacique Wera Kwaray, o Toninho 

Guarani (ES); cacique Capitão Potiguara (PB); e por Dinamam Tuxá (BA), como 

representante da APIB. 

Neste primeiro momento foram compartilhadas memórias sobre as 

circunstâncias nas quais a APOINME foi criada, em 1995, ressaltando-se a 

efervescência de um processo inicial marcado pela intensificação de conflitos locais 

consoantes às retomadas de territórios e às emergências étnicas de diversos povos 

                                                           
63

 Alagoas/Sergipe, Bahia Norte, Bahia Sul, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte/Piauí. 
64

  Encontro anual que representa a culminância das mobilizações do movimento indígena realizado 
na Esplanada dos Ministérios em Brasília, desde 2004.  
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do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Na contextualização da permanente 

conflitualidade da luta pela terra na região foi destacada, dentre as inúmeras perdas 

humanas deste processo, a de Francisco de Assis Araújo, o cacique Chicão Xucuru 

de Ororubá, assassinado em 20 de maio de 1998 no município de Pesqueira (PE).  

Em nome desta importante liderança da APOINME, foi ressaltada a necessidade de 

uma maior integração dos povos da região no fortalecimento das frentes de 

resistência que buscam, sobretudo, a efetivação dos direitos territoriais indígenas, 

tanto as que se dirigem constantemente para Brasília, quanto as que se dão em 

escalas locais, pois, segundo as lideranças presentes na Mesa, nos processos de 

dominação são articuladas formas de controle em diferentes estancias do poder 

público (municipal, estadual e federal), que, por sua vez, exigem do Movimento 

Indígena formas de mobilização e de atuação política articuladas em níveis 

regionais, condizentes com tal multiplicidade escalar. 

Outra liderança lembrada com grande estima foi Etelvina Santana da Silva, 

conhecida nacionalmente como Maninha Xukuru-Kariri (AL), falecida em 11 de 

outubro de 2006 por morte natural. Enaltecida como a primeira mulher a ter 

participação ativa na formação da APOINME (quando esta ainda era a Comissão de 

Articulação dos Povos Indígenas do Leste e Nordeste, no início da década de 1990), 

de acordo com as falas, Maninha Xukuru-Kariri personifica a crescente participação 

das mulheres no Movimento Indígena, de modo que o seu legado tem servido como 

importante referência na organização política das mulheres indígenas, 

principalmente do Nordeste. Seus exemplos se deram, particularmente, no 

enfrentamento de problemáticas que incidem diretamente na realidade deste grupo 

social, tal como, a violência de gênero, a ausência de políticas específicas e a sua 

reduzida participação nos processos decisórios da política indigenista. Neste 

sentido, a III Assembleia de Mulheres da APOINME foi exaltada pelos participantes 

da Mesa como mais uma oportunidade para por em prática os ideais de Maninha 

Xukuru-Kariri e de tantas outras mulheres que sempre estiveram nas primeiras 

fileiras dos processos de resistência dos povos indígenas, apesar de, 

predominantemente, relegadas a uma participação secundária, muitas vezes, por 

conta da postura conservadora dos seus próprios “parentes”. 

Na segunda mesa do dia 01 de março, participaram os seguintes 

representantes de órgãos públicos: Gilberto da Silva, atual coordenador da CR 

Nordeste I da FUNAI; Edenilza Lima, da Superintendência de Articulação dos 
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Movimentos Sociais e Populares de Alagoas, órgão ligado à Secretaria de Estado da 

Articulação Social; Genilda Leão da Silva, coordenadora regional do Dsei AL/SE; e 

Maria do Carmo Andrade Silva, conhecida como Carmem Pankararu, recentemente 

empossada como Chefe de Gabinete da SESAI. Sem grandes prolongamentos em 

suas falas, esses representantes dos órgãos públicos fizeram observações sobre as 

dificuldades que os referidos órgãos têm encontrado no desenvolvimento das suas 

atribuições, em especial, no que tange à falta de recursos materiais e humanos. 

Para a superação desses obstáculos, tal como observamos em outras 

oportunidades, o fortalecimento institucional da FUNAI e da SESAI foi considerado 

como uma das condições imprescindíveis para a formação de uma agenda das 

políticas públicas que, de fato, atendam aos interesses dos povos indígenas, 

considerando-se suas particularidades locais e regionais. 

Ainda neste primeiro dia, as atividades da tarde foram desenvolvidas durante 

a Mesa formada por membros da coordenação executiva da APOINME, dos quais 

destacamos: o coordenador geral, Paulo Henrique Tupinikim (ES); Sarapó Vasco 

Pankararu (PE), coordenador executivo; e Ceiça Pitaguary (CE), da APIB e, até 

então, coordenadora do Departamento de Mulheres Indígenas da APOINME. Na 

concatenação das falas dos integrantes da coordenação foi enfatizada a importância 

do entendimento das atuais “bandeiras de luta” da organização, mantendo-se a 

centralidade da questão territorial, seja desde as perspectivas das retomadas em 

processo na região, seja na proteção de territórios já regularizados. Para tanto, a 

ocupação de espaços políticos determinantes para política indigenista foi destacada 

como estratégica para a organização, principalmente, diante das presentes ameaças 

aos direitos indígenas, particularmente a PEC 215. Como um apelo para a 

compreensão das limitações dos recursos materiais e humanos da APOINME foi 

sublinhado o caráter voluntário dos trabalhos desenvolvidos pela coordenação, de 

maneira a estimular um maior envolvimento de outros sujeitos, lideranças ou não, 

nas atividades da organização, especialmente, nos seus encaminhamentos e na 

publicização das suas ações nas aldeias.  

No que diz respeito à atuação da APOINME em nível nacional foram tecidas 

fortes críticas à forma como têm sido tratadas as problemáticas dos povos indígenas 

do Nordeste no âmbito da APIB. Segundo a referida coordenação, esta organização 

indígena tem priorizado em suas ações reivindicatórias os conflitos da região Norte e 

Centro-Oeste, considerados tão alarmantes quanto os do Nordeste, Minas Gerais e 
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Espírito Santo. Por este ângulo, com o apoio da plenária, a coordenação da 

APOINME decidiu estabelecer uma postura mais questionadora diante dessas 

limitações da APIB, tomando a organização do Acampamento Terra Livre/2016 

como um momento oportuno para estabelecer um posicionamento de maior 

protagonismo da APOINME na principal organização indígena do Brasil, haja vista a 

participação maioritária dos indígenas do Nordeste em todas as ATLs, desde 2004, 

tal como acentuaram as lideranças presentes.   

Além das discussões sobre esses pontos de pauta relacionados aos 

direcionamentos políticos da organização, foi apresentada a situação financeira da 

APOINME com maiores cuidados sobre as pendências junto à Receita Federal no 

tocante a encargos trabalhistas da sua equipe de secretariado. Entre outras 

demandas de ordem administrativa, também foi alertada a necessidade do 

encaminhamento do registro em cartório da ata de eleição que formou a atual 

coordenação da APOINME, em julho 2014. Tal necessidade foi justificada pela falta 

de assinaturas na referida ata, de modo que a Assembleia Extraordinária também foi 

oportuna para esse encaminhamento. Apesar de relativamente simples de serem 

resolvidas, tais situações expuseram algumas das precariedades da APOINME, de 

modo que percebemos no debate sobre estas duas pendências uma maior 

preocupação com o sentido político da organização, do que propriamente com as 

determinações que envolvem a institucionalização de uma organização civil sem fins 

lucrativos, embora esta dependa, sobretudo, de doações e de recursos obtidos junto 

à instituições multilaterais e órgãos do Estado que, por sinal, estabelecem tais 

parâmetros institucionais.  

Para encerrar os trabalhos do dia, vale registrar a visita dos caciques e pajés 

a Raimundo Bezerra Lima (pajé Babá), impossibilitado de participar da Assembleia 

por razões de doença, num ato de solidariedade e respeito a esta liderança que é 

reconhecida como uma das mais importantes da região (Figuras 136 e 137).  
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Figura 136 – Visita em solidariedade a Raimundo Bezerra 
Lima (pajé Babá)

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 

Figura 137 – Visita em solidariedade a 
Raimundo Bezerra Lima (pajé Babá) 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 

 

Na manhã do segundo dia da Assembleia Extraordinária, o último de 

atividades deliberativas, foi realizada, exclusivamente entre as mulheres, a III 

Assembleia das Mulheres Indígenas da área de abrangência da APOINME (Figura 

138), com o propósito de escolher a nova coordenação do Departamento de 

Mulheres Indígenas (DMI), espaço criado em 2007 para garantir uma participação 

mais efetiva das indígenas nos processos deliberativos e nas ações institucionais da 

organização indígena. Para se compreender a importância estratégica do DMI, a 

então coordenadora Ceiça Pitaguary (CE), relatou os maiores desafios encontrados 

durante a sua gestão, tal como a superação da prática recorrente de reservar para 

as mulheres postos com funções de secretariado e representações políticas 

secundárias, em geral, como suplentes. Sobre os avanços do DMI foi citada a 

participação da APOINME no projeto “Voz das Mulheres Indígenas”, iniciativa da 

ONU Mulheres Brasil em cooperação com a Embaixada da Noruega, que tem como 

objetivo integrar diferentes organizações indígenas de todo o país para constituir 

novos espaços de participação social e de empoderamento político das mulheres 

indígenas, além de qualificar as estratégias de enfrentamento da violência contra a 

mulher enquanto pauta política central. 
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Figura 138 – III Assembleia das Mulheres Indígenas da área de abrangência da APOINME 

 

Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 

 

No sentido deste empoderamento, as participantes da reunião decidiram por 

apresentar à plenária da Assembleia Extraordinária a proposta de que uma das 

vagas do CNPI fosse destinada para as mulheres. Finalmente, por unanimidade, 

Elisa Pankararu (PE) e Cristiane Julião Pankararu (PE) foram escolhidas, 

respectivamente, como titular e suplente da coordenação do DMI, que, desde já, 

apresentaram como primeira iniciativa da nova gestão a organização de um 

seminário para tratar das questões de interesse das mulheres indígenas, 

principalmente, no que diz respeito à formação das agendas das políticas públicas 

específicas a este grupo social. 

No período da tarde, formou-se a Mesa na qual seriam compartilhadas 

algumas das experiências adquiridas durante os oito anos da Comissão Nacional de 

Política Indigenista, pelos seguintes representantes indígenas da denominada 

Região Nordeste/Leste: cacique Marcos Xucuru, Weibe Tapeba, Lindomar Xokó, 

Cremilda Wassu Cocal, Sandro Tuxá, Luiz Vieira Titiah Pataxó Hã-Hã-Hãe, José 

Ciríaco Potiguara e Rosa da Silva Pitaguari. Além destes membros da antiga 

comissão, participou da Mesa a representante do Ministério da Justiça e atual 

Secretária Executiva do CNPI, Teresinha Gasparin Maglia, que fez detalhada 

explanação sobre o processo de transição da referida comissão para o atual 

conselho.  
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No conjunto das falas ficou patente a importância do CNPI como um espaço 

de reformulação das políticas públicas direcionadas aos povos indígenas, na qual a 

participação social vem sendo consolidada como uma possibilidade real na direção 

do aperfeiçoamento da gestão pública e na indicação das prioridades da agenda 

política do Estado brasileiro. Compreendida como resultante dos avanços da 

Constituição de 1988, esta consolidação de novos instrumentos de diálogo entre o 

movimento indígena organizado e o Estado foi apresentada como um processo em 

pleno desenvolvimento que, face às atuais ameaças aos direitos indígenas, exige a 

atenção e o envolvimento de um número progressivamente maior das lideranças 

indígenas e das suas bases. Nesta perspectiva, a criação do Conselho Nacional de 

Política Indigenista, enquanto instância consultiva e deliberativa, foi ressaltada como 

imprescindível, tendo em vista as incompletudes do Decreto n° 8.593/2015, sobre as 

quais já discorremos em tópico anterior, e que foram criticadas com veemência na 

referida Mesa, embora fosse reconhecida a necessidade do acompanhamento da PL 

n° 3.571/2008 que dispõe sobre a criação do CNPI como órgão deliberativo. 

 

Figura 139 – Assembleia Extraordinária da APOINME 

 
Fonte: Avelar Araujo Santos Junior (2016) 

 

Discutida a importância estratégica do CNPI foram apresentados os 

representantes oriundos dos estados de Alagoas, Bahia (2 representantes), Ceará, 

Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Cada uma 

das nove representações e seus suplentes já havia sido escolhida entre os membros 

das microrregiões da APOINME em momentos de negociações consensuadas, 
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paralelos às mesas e demais atividades da Assembleia Extraordinária, de modo que 

não houve qualquer posicionamento contrário à formação de tal quadro. No que 

tange à demanda do DMI quanto à garantia de uma vaga exclusiva às mulheres, 

levou-se em consideração a vacância deixada com o não comparecimento dos 

representantes indígenas de Minas Gerais, de maneira que uma das duas vagas 

realocadas para a Bahia (estado com grande extensão territorial e elevado número 

de população indígena) foi ocupada por uma mulher com origem deste estado.  

Como últimos encaminhamentos deliberativos da Assembleia Extraordinária 

foram ratificados os seguintes pontos da atualização do Estatuto da APOINME: a 

criação do Departamento de Juventude Indígena, tendo em vista os avanços da 

organização nesta linha de atuação, particularmente, no âmbito da Comissão 

Nacional de Juventude Indígena; substituição do cargo de Coordenador Geral 

por uma Coordenação Executiva, alegando-se a necessidade de se avançar na 

formação de uma direção coletiva e sem personificações; e, por fim, com 

destaque para a estratégica ampliação geográfica e representativa da APOINME, 

foi institucionalizada a criação da microrregião do Rio Grande do Norte/Piauí. 

No dia 03 de março, a Assembleia Extraordinária foi encerrada (Figura 139) 

com as últimas manifestações de solidariedade concernentes às distintas situações 

de conflito em que cada povo ali representado se encontrava, a exemplo do 

processo de retomada dos 4.419ha reivindicados pelos povos Kariri-Xocó, Fulkaxó e 

Caxagó, em Porto Real do Colégio (AL), firmando-se um calendário de visitas à área 

em litígio e de ações conjuntas perante ao poder público no sentido de concluir um 

processo de regularização territorial que tramita, há 21 anos, no Tribunal Regional 

Federal (TRF) da 5° Região, em Recife/PE. 

Através da perspectiva dialética da continuidade desses movimentos de 

solidariedade no tempo e no espaço, apreendemos não apenas algumas das 

diferentes dimensões dos processos de territorialização em terras indígenas, mas 

também as profícuas possibilidades de constituição do “território como abrigo”.  Sob 

essa ótica proporcionada por uma abordagem territorial da realidade em movimento, 

a consolidação dos espaços de diálogo intercultural e de mobilização política torna-

se momentos de síntese de uma complexa rede de relações sociais e de poder nas 

quais os povos indígenas buscam estabelecer sua autonomia como sujeitos 

históricos detentores de direitos e condutores dos seus próprios destinos. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final do percurso analítico que acabamos de apresentar, entendemos que 

a presente notoriedade da questão indígena no cenário político nacional não é mero 

reflexo das formas dinâmicas de mobilização e de troca de informação 

oportunizadas pelas redes sociais digitais. Muito menos, de uma postura mais aberta 

ao diálogo intercultural supostamente assumida pelos que determinam as 

tendências ideológicas da opinião pública no que diz respeito às possibilidades de 

futuro dos povos indígenas na totalidade da formação social brasileira. No entanto, 

ao apreendermos a diversificação dos conflitos locais como fenômeno sintomático 

do agravamento da conflitualidade enfrentada pelos povos indígenas no Brasil, 

percebemos que a evidência pública da questão indígena resulta da impossibilidade 

de se manter desconexo das principais questões nacionais o elevado grau de 

acirramento da luta pela/na terra resultante da violência cotidiana e da não 

efetivação dos direitos indígenas, principalmente, os territoriais. 

Para o desenvolvimento da síntese explicativa sobre as múltiplas 

determinações dos fenômenos e processos sociespaciais sobre os quais nos 

debruçamos, retomemos o objetivo geral dessa pesquisa: “apresentar uma 

contribuição analítica sobre as mediações entre o processo de territorialização e a 

sistematização de políticas públicas em terras indígenas, com destaque para as 

particularidades das experiências de tempo e espaço reproduzidas pelo povo Xokó, 

em face de um conjunto dinâmico de outros sujeitos sociais, na TI Caiçara/Ilha de 

São Pedro, marcadamente, após a regularização desta unidade territorial”. 

Com vistas a essa ampliação do lastro de conhecimento sobre as condições 

de existência do povo indígena Xokó espacializamos os movimentos das forças 

sociais que, em condições de permanente conflitualidade, interatuam nos processos 

de formulação e implementação de políticas públicas na TI Caiçara/Ilha de São 

Pedro. Para tal fim, distinguimos um conjunto de fenômenos que dimanam da 

atualização das formas de representação, ocupação e uso da Terra Indígena, 

inclusive, nas suas valorizações como “território abrigo” e “território usado”. De forma 

complementar, utilizamos como nexo explicativo a análise descritiva dos 

mecanismos de controle e normatização da posse permanente e usufruto deste 

território pelo povo indígena Xokó, ressaltando a dinâmica das relações de trabalho 

como um dos principais vetores da sistematização do processo de dominação das 
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terras indígenas no Brasil. Neste sentido, direcionamos nossas atenções às 

condições históricas e sociais da luta pela/na terra empreendida pelos Xokó, a partir 

das quais podemos perceber a exploração das suas forças produtivas como fator 

determinante dos ritmos e fluxos da integração deste povo indígena às relações 

capitalistas de produção. Ninguém melhor do que o próprio pajé Babá para nos 

revelar a centralidade das relações produtivas no processo de territorialização: 

 

Nunca me acostumei com o regime do branco porque eu via como a 
gente trabalhava para “alargar o couro”, mas a gente só tava 
enriquecendo quem tava sugando nosso suor. Foi uma luta que 
demorou muito tempo, mas luta essa que fomos vencedores, tendo a 
verdade do nosso lado. Tem gente aí pra fora que é desacreditado 
sobre isso. Acostumados só com o regime do branco, nunca viram 
um movimento desse, e dizem assim: “ali não tem índio, eles são tipo 
um sem-terra”. Só que na verdade, nós temos uma história indígena 
que tem raiz. Por isso que essa terra não foi tomada, foi retomada. 
Aqui não tem mais patrão, agora é terra de todos os Xokó que não 
pode ser vendida ou negociada. Essa terra é um bem histórico e 
enquanto existir no país a lei que protege todos os índios, nós 
também estamos protegido por ela. A gente até tá correndo perigo, 
com os políticos dizendo: “Para que vocês querem tanta terra? Bom, 
vamos acabar com essa história de índio, cada família vai receber 
seu lote de terra, vai ter acesso a banco, a projetos de produção e a 
outras coisas do governo”. Mas nunca perguntaram para o branco 
porque ele queria tanta terra. Nós somos uma família que tá 
aumentando, e vai aumentar ainda mais, por isso é importante 
pensar no futuro. Então, essa terra é uma terra velha com um povo 
novo, que chegou e modificou muitas coisas, mas a terra é a mesma  
(Depoimento de Raimundo Bezerra Lima – pajé Babá, 81 anos – 
para o autor, em 2014). 

 

A relevância social da pesquisa que buscamos desde o momento em que 

recebemos a indicação do pajé Babá sobre a pertinência do tema das políticas 

públicas, antes mesmo de iniciarmos nossos estudos de doutoramento, revelou sua 

complexidade como desafio epistemológico na medida em que, paulatinamente, 

ampliamos nosso acesso à polissemia das formas e conteúdos sociais relacionados 

às intervenções públicas e privadas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro. Vale lembrar, 

intervenções compreendidas nas múltiplas escalas das mediações que transcendem 

aos limites físicos deste território demarcado.  

Para a exposição dessas multiplicidades elaboramos o quadro das Políticas 

Públicas na TI Caiçara/ Ilha de São Pedro 1999-2016 (Anexo 3), que reúne um 

conjunto específico de intervenções do qual podemos apreender, além dos objetivos 

gerais de cada uma, as correlações entre as instâncias deliberativas que lhes são 
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correspondentes, os níveis de articulação política e organizacional, os setores 

produtivos e grupos sociais envolvidos, como também, as presentes situações nas 

quais se encontram, sejam concluídas, em andamento ou incompletudes. 

Ademais, na direção apontada pelo pajé Babá, procuramos desenvolver 

formulações voltadas para a demonstração da hipótese de que as políticas públicas 

implementadas na TI Caiçara/Ilha de São Pedro não têm garantido a efetivação dos 

direitos territoriais do Xokó em razão de não apresentarem alternativas 

transformadoras à estrutura das relações sociais e de poder estabelecidas no âmbito 

da política indigenista. De acordo com as regularidades levantadas por nossa 

análise, trata-se de um processo de dominação e apropriação das terras indígenas 

abrangendo forças antagônicas e/ou conciliatórias objetivadas, por exemplo: na 

hegemonização das relações de produção capitalistas; na sobreposição das 

demandas dos projetos de desenvolvimento, principalmente, nos segmentos 

agrícolas, com destaque para a manutenção da pecuária como principal atividade 

produtiva e determinante para as formas de uso e ocupação da terra; nas disputas 

políticas em torno do controle sobre os modelos das políticas públicas– distributivos, 

regulatórios e redistributivos; na normatização da participação social dos indígenas 

na construção da agenda da política indigenista; na precarização do trabalho dos 

agentes envolvidos na ação indigenista, sobretudo, dos que operam nas instâncias 

governamentais; e nas descontinuidades das políticas públicas territorializadas em 

terras indígenas, situação que se configura como regularidade, dialeticamente, 

concatenada à tendência de agravamento da pauperização dos povos indígenas.  

No movimento dialético das contradições que permeiam a implementação das 

políticas públicas em terras indígenas, ao mesmo tempo em que a atualização de 

alguns dispositivos jurídicos reforça os direitos dos povos indígenas – resultantes de 

uma larga trajetória de lutas –, outros mecanismos normativos são objetivados no 

controle tutelar, de modo a comprometer o potencial da autonomia dos povos 

indígenas sobre as formas de representação, ocupação e uso dos seus territórios. O 

domínio do Estado como agente regulador de programas, projetos e atividades 

desenvolvidas com a participação de entes governamentais e privados, tem 

aprofundado as relações de dependência desses grupos sociais aos diferentes tipos 

de aportes das políticas públicas, isso quando suas ações chegam nas 

comunidades. Os fluxos e ritmos desse processo de dominação denotam os 

distintos níveis de eficácia da integração compulsória dos povos indígenas às 
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relações de exploração das suas forças de trabalho, à gradativa expropriação 

territorial e à degradação dos recursos naturais desses espaços em disputa.  

 

Expressão de uma contradição maior que espelha o modo capitalista 
de produção, a comunidade indígena, depauperada e inerte, 
dissolvida e conservada, aparece como portadora de novo 
significado, na medida em que “oferece” mão de obra barata para o 
setor capitalista e, ao mesmo tempo, reproduz parte da força de 
trabalho através das relações familiares. Parece que os grupos 
indígenas se caracterizam como elos finais dos dois modos de 
exploração que balizam o capitalismo: um que se caracteriza pela 
exploração mais direta realizada sobre os operários e outra pela 
exploração indireta exercida sobre as formas “tradicionais” agrícolas 
(CARVALHO, 1981, p. 08). 

 

Diante das inquietantes projeções da crise sistêmica que perpassa às 

contradições estruturais do desenvolvimento das forças e relações produtivas do 

capitalismo, compreendemos o reconhecimento dos múltiplos territórios e múltiplas 

territorialidades indígenas como uma necessidade à existência de toda humanidade, 

principalmente quando redimensionamos os dados socioeconômicos da atual 

conjuntura perante as problemáticas socioambientais disseminadas por todo o 

mundo.  As observações diretas de situações críticas em relação à manutenção do 

equilíbrio ambiental da bacia hidrografia do rio São Francisco, permitiu-nos constatar 

as atuais condições da vulnerabilidade social dos Xokó como resultantes do 

adensamento das contradições que emanam das políticas públicas incidentes na 

sua Terra Indígena. Apreendemos esse movimento, tanto nos níveis de ações 

locais, como nas problemáticas da má gestão dos resíduos sólidos e da falta de 

saneamento básico na aldeia da Ilha de São Pedro, quanto nas políticas territoriais 

de desenvolvimento regional, a exemplo da construção de grandes 

empreendimentos hidrelétricos que, apesar das suas importâncias estratégicas, 

comprometem as condições de existência de populações ribeirinhas que dependem 

diretamente do regime natural do rio.  

A hipótese que nos serviu de ideia-guia (KOPNIN, 1978) para a análise crítica 

das contradições que transcorrem ao processo de dominação e apropriação das 

terras indígenas, evidenciou outras possibilidades de entendimento das políticas 

públicas direcionadas para coletividades indígenas que se tornariam fundamentais à 

nossa abordagem territorial. Isso ficou claro na compreensão processual das 

políticas públicas como espaços de lutas cotidianas, nos quais se busca ampliar a 
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participação social dos indígenas na constituição de campos alternativos de 

engajamento e atuação política, capazes de se estender através de relações 

intersocietárias e redes de diálogo junto a diferentes segmentos da sociedade, em 

especial, com a comunidade acadêmico-científica. 

 A ampliação da perspectiva da nossa hipótese inicial nos permitiu abranger o 

espaço socialmente produzido como uma totalidade na qual as combinações entre 

estrutura e conjuntura se encontram em contínuo movimento dialético, no sentido de 

superar a estrutura preexistente. Considerando as mudanças conjunturais da política 

indigenista empreendemos uma imersão na realidade que nos permitiu entrever os 

sinais indicativos da atual fase de transição do pensamento único para à consciência 

universal, constituinte das estruturas de um verdadeiro período popular da história, 

tal como exortado por Santos (2008).  

Por conseguinte, entendemos que as políticas públicas direcionadas para os 

povos indígenas não se restringem unicamente à hegemonização dos processos de 

dominação e apropriação dos seus territórios. Tampouco, limitam-se às intervenções 

dos agentes do Estado, haja vista a constante interveniência da sociedade civil 

organizada e de seguimentos do setor privado, mas, principalmente, considerando-

se o vigor das forças contra-hegemônicas conduzidas pelos povos indígenas. Forças 

que ganham vigor por meio da institucionalização das suas organizações 

representativas e da participação em conselhos, comissões, audiências públicas, 

fóruns e conferências. Como também, através da permanente reivindicação por 

direitos via ações de retomadas de territórios, fechamentos de rodovias, 

paralizações de obras de grande porte e da ocupação de espaços da administração 

pública, como secretarias, sedes regionais da FUNAI e do próprio Congresso 

Nacional, tal como ocorreu em abril de 2013, e, na tentativa que testemunhamos em 

dezembro de 2015. 

No que se refere à contraposição dessas forças de resistência nos diversos 

contextos dos conflitos por terra e disputas políticas em desenvolvimento no país, 

chamou-nos atenção a regularidade da tríplice correlação entre a progressiva 

concentração fundiária, o avanço do agronegócio e a crescente conflitualidade no 

campo. O entendimento das condições históricas desses processos integrantes da 

formação territorial do Brasil nos possibilitou enveredar por aproximações 

interpretativas de um passado de lutas no campo sem deixar de descortinar o futuro 

como possibilidade (MARQUES, 2008), haja vista a pujança das forças de 
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resistências e “r-existências” (PORTO-GONÇALVES, 2012) movidas no 

enfrentamento cotidiano aos processos de apropriação e dominação de territórios 

tradicionais.  

A des-ordem que se processa sincronicamente à destruição e reconstrução 

de territórios, ou seja, à des-re-territorialização (HAESBAERT e PORTO-

GONÇALVES, 2006), amplia-se tanto nos níveis da nova geopolítica mundial, como 

nos planos locais de fortalecimento das territorialidades contra hegemônicas, a 

exemplo das constituídas pelos povos indígenas. Nessas correlações de forças 

antagônicas, as territorialidades indígenas continuam prenunciando possibilidades 

concretas de outras “geografias” coletivamente partilhadas, das quais a humanidade 

pode dispor para desenvolver de maneira consciente e equânime as suas condições 

objetivas e subjetivas mais avançadas, de modo a superar a visão unilinear de 

irreversibilidade de estruturas sociais prevalecente na formação histórica do sistema-

mundo moderno-colonial (Idem, 2006). 

Atentos às formas particulares de conceber a terra como elemento central da 

reprodução material e imaterial dos povos indígenas, buscamos correlacionar 

diferentes condições históricas nas quais as territorialidades emancipatórias 

desenvolvidas pelos Xokó se defrontaram com outras territorialidades sobrepostas 

na TI Caiçara/Ilha de São Pedro em função do processo de territorialização 

fundamentado na soberania do poder intervencionista e regulatório do Estado sobre 

essa fração do território capitalista. Assim, desde o ângulo da abordagem territorial, 

depreendemos que os modos coletivos de representação, uso e ocupação do 

arranjo espacial que integram essa Terra Indígena vêm sendo reproduzidos pelos 

Xokó por meio da permanente construção, destruição, manutenção e transformação 

de espacialidades territorializadas.  

Das múltiplas escalas da política indigenista, pudemos constatar que a luta 

organizada conduzida pelos povos indígenas no sentido da efetivação dos seus 

direitos territoriais se configura como principal meio de oposição às forças 

conjugadas do Estado e de seguimentos do setor privado, historicamente, os 

principais articuladores da progressiva concentração fundiária no Brasil. Na dianteira 

desses processos territoriais emancipatórios destacamos a crescente participação 

de jovens lideranças, inclusive, muitos com formação universitária, e das mulheres 

indígenas como fenômeno determinante dos avanços da política indigenista, em 

especial, após a Constituição de 1988. Destarte, a reorganização sociopolítica 
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decorrente dos processos de territorialização em diferentes contextos regionais tem 

favorecido à progressiva participação social desses segmentos em sistemas 

políticos que transpassam aos sistemas da vida comunitária das sociedades 

indígenas, na medida em que evocam direitos específicos e universais na mediação 

de cada política pública. Esse movimento dialético evidencia a necessidade de se 

repensar as formas de definição das agendas da política indigenista e, por sua vez, 

de superar as determinações de forças hegemônicas na formulação e 

implementação de políticas públicas em terras indígenas. Sendo este um dos 

principais desafios enfrentados pelas organizações indígenas e indigenistas na 

presente conjuntura.  

Por efeito, compreendemos que, independentemente de incorporarem 

demandas específicas ou de estarem inseridas em programas sociais universais, ao 

redor das políticas públicas gravitam questões prioritárias aos interesses dos povos 

indígenas, dos quais muitas são estratégicas não só para a sociedade brasileira, 

mas para toda a humanidade, tal como as de relevância étnico-cultural e ambiental. 

No âmbito dos sistemas produtivos, ao considerar dimensões coletivas da 

territorialidade desenvolvida pelos Xokó em interação com essas problemáticas, 

depreendemos que a solidariedade e reciprocidade no usufruto coletivo de um 

território de ocupação tradicional apontam para um conjunto de possibilidades 

contra-hegemônicas face às tendências da monoculturalização, proletarização, auto-

exploração, superprodução, endividamento e agregação de valor que distinguem as 

relações de produção capitalistas no campo.  

 

Ao apresentar muitas interfaces com outras políticas públicas 
(agrária, energética, mineral, de segurança e ambiental) nacionais e 
internacionais, a questão indígena não pode continuar abandonada 
como algo menos importante nos planejamentos governamentais. 
Para compreender o dinamismo da política indigenista na basta 
situá-la no âmbito concepções de raça, de multiculturalismo e dos 
direitos humanos no Brasil, de modo que é imprescindível que se 
tomem em consideração os processos econômicos da ocupação do 
meio rural brasileiro e da exploração dos seus recursos naturais 
(OLIVEIRA, 2006, p. 32)65. 

                                                           
65

Al presentar muchas interfaces con otras políticas públicas (agrária, energética, mineral, de 
seguridad y ambiental) nacionales e internacionales, la cuestion indígena no puede continuar 
abordándose como un rubro menos importante en los planeamientos gubernamentales. Para 
comprender el dinamismo de la política indigenista no basta situarla frente a las concepciones de 
raza, multiculturalismo y los derechos humanos em Brasil, sino que es imprescindible que se tomen 
en consideración los procesos econômicos de la ocupación del médio rural brasileño y de la 
explotación de sus recursos naturales. (Tradução nossa) 
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Diante das múltiplas determinações entre a questão indígena e as políticas 

públicas, acreditamos ter traçado um quadro diversificado das possibilidades 

interpretativas acerca dos desafios que envolvem a reprodução dos modos de vida e 

das territorialidades dos povos indígenas em diferentes condições da luta pela/na 

terra no Brasil, notadamente, no que se refere à proteção e gestão autônoma de 

territórios indígenas regularizados. A constante atualização desses desafios, 

sobretudo, no que se refere aos processos políticos e às questões socioambientais, 

demanda um entendimento processual das contradições entre as limitações 

dialógicas que as políticas públicas acabam adotando e as múltiplas territorialidades 

desenvolvidas pelos povos indígenas. 

Nesse sentido, estimamos como umas das mais profícuas possibilidades da 

atual conjuntura da política indigenista a consolidação da participação social dos 

indígenas na formulação e implementação de políticas públicas, especialmente, por 

intermédio de iniciativas de diálogo intercultural que estabelecem como premissa a 

interlocução entre diferentes matrizes de saberes e conhecimentos. Logo, para 

promover os benefícios desta complementariedade em meio à sistemática 

sobreposição de modelos de desenvolvimento, consideramos indispensável às 

políticas públicas a incorporação das lideranças indígenas nos processos decisórios 

da formação das agendas da política indigenista. Tal entendimento decorre da 

notabilidade desses sujeitos históricos como os principais mediadores dos valores e 

expectativas das suas comunidades, sendo estes, elementos indispensáveis à 

constituição de propostas lúcidas e consistentes em qualquer intervenção nas terras 

indígenas. Até mesmo para garantir aos indígenas a autonomia na aceitação, ou 

não, de políticas e projetos que não estejam de acordo com os seus interesses 

coletivos e individuais. 

Ampliadas pelo desenvolvimento de diversas redes organizacionais, tais 

possibilidades de interlocução expõem a complexidade das contradições que se 

interpõem ao empenho dos povos indígenas na constante reivindicação pelas 

imprescindíveis transformações estruturais que lhes permitam participar de forma 

autônoma na formação da sociedade brasileira, a partir de um prisma emancipatório 

e fora do domínio tutelar do Estado. Para tanto, tornam-se fecundas as tentativas de 

construir ações dialógicas avançadas que possam favorecer o melhor andamento 

das políticas públicas concernentes aos povos indígenas, sem restringí-las à 

unilateralidade dos processos de dominação. Deste modo, as múltiplas 
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determinações das políticas públicas necessitam estar ajustadas aos anseios locais, 

mas sem perder de vista as abrangências multiescalares e multisetoriais da política 

indigenista.  Acreditamos que essas condições sejam as mais favoráveis à 

objetivação de campos diversificados de atuação política e de focos de engajamento 

alternativos, tendo em vista descortinar novos horizontes que transcendam às 

realidades vividas por esses grupos sociais e que se estendam a toda sociedade.  

Sem qualquer pretensão de esgotar as nossas reflexões sobre as condições 

de existência do povo indígena Xokó na TI Caiçara/Ilha de São Pedro, 

reencontramos na vivacidade contínua do conhecimento científico, o potencial 

interpretativo de novos estudos de aprofundamento sobre as territorialidades 

indígenas e a implementação de políticas públicas. Uma dessas possibilidades 

corresponde ao melhor entendimento das diferentes condições das políticas públicas 

consoantes aos processos de territorialização, considerando-se tanto as 

coletividades indígenas que obtiveram a regularização dos seus territórios 

tradicionais, quanto as que ainda não alcaçaram o acesso a este direito. Outra 

questão candente que merece maiores atenções diz respeito aos alcances das 

políticas públicas na realidade dos indígenas desaldeados que, por diversas 

circunstâncias, inclusive as de livre escolha, vivem em áreas urbanas ou em 

localidades distantes dos territórios que lhes são referências, regularizados ou não. 

De escravizados à condição de trabalhadores livres, de des-territorializados a 

usufrutários de posse de terra, de tutelados a agentes centrais de ações políticas, de 

“objetos” a “sujeitos” das políticas públicas, os Xokó seguem, peremptoriamente, na 

busca pela efetivação de direitos que os tornem plenamente artífices do seu próprio 

futuro, sobretudo, garantindo a autonomia na apropriação e domínio do seu território 

tradicional. Assim, para os Xokó os desafios pós-demarcatórios estão postos de 

acordo com as atuais condições históricas e espaciais do processo de 

territorialização da TI Caiçara/Ilha de São Pedro, marcadas pelas contradições entre 

as potencialidades e limitações das politicas públicas engendradas por forças sociais 

em contínuo movimento no tempo e no espaço. Por fim, no sentido da superação 

dessas contradições, reiteramos a nossa posição colaborativa aos interesses 

coletivos dos Xokó enaltecendo a geografia como um arcabouço de instrumentos 

teóricos e metodológicos capaz de ser apropriado como elemento ativo da 

transformação social procedente da luta pelo equacionamento da conflitualidade que 

nos propomos a dissecar neste estudo. 
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ANEXO 3 

Políticas Públicas na TI Caiçara/ Ilha de São Pedro 2000-2016 

Denominação Descrição Programa 
Nível 

institucional 
Origem dos 

recursos 
Executor 

Setor 
Produtivo 

Ano ou 
período 

Público alvo Situação 
Valor dos 
Recursos 

(R$) 

 
Sistema de 

Abastecimento 
de Água (SSA) 

 

Garantir o 
abastecimento de 

água tratada à 
população da 

aldeia da Ilha de 
São Pedro. 

- 
Governo 
Federal 

Sesai/Ministério 
da Saúde 

Dsei AL/SE 
Saneamento 

básico 
2015 -
2016 

Toda a 
comunidade 

Em 
andamento 

- 

1ª Conferência 
Nacional de 

Política 
Indigenista 

Espaços de 
discussões 

planejados para 
definir as diretrizes 
da política nacional 

indigenista.  

- 
Governo 
Federal 

Ministério da 
Justiça e FUNAI 

Ministério da 
Justiça, 

FUNAI, CNPI 
e FLACSO 

Política 
Indigenista 

2015 
Toda 

comunidade 
Concluído - 

Aquisição de 
implementos 
agrícolas e de 

meio de 
transporte 

Aquisição de um 
trator, de uma 
roçadeira e de 

barco motorizado. 

Programa de 
Combate à 

Pobreza Rural – 
PCPR II/2ª Fase 

Agência 
multilateral 

– Banco 
Mundial e 
Governo 
Estadual 

Secretaria de 
Planejamento 
do Estado de 

Sergipe 
(SEPLAN/SE) 

Empresa de 
Desenvolvim

ento 
Sustentável 

do Estado de 
Sergipe 

(Pronese) e 
Associação 

Indígena das 
Mulheres 

Xokó 

Agrícola 
2009 - 
2012 

Agricultores Concluído - 

Aquisição de 
Máquinas de 

costura  

Aquisição de 12 
máquinas de 

costura 

Programa de 
Combate à 

Pobreza Rural – 
PCPR II/2ª Fase 

Agência 
multilateral 

– Banco 
Mundial e 
Governo 
Estadual 

SEPLAN/SE 

Empresa de 
Desenvolvim

ento 
Sustentável 

do Estado de 
Sergipe 

(Pronese) e 
Associação 

Indígena das 
Mulheres 

Xokó 

Produção 
têxtil 

2009 Mulheres 

Incompleto 
(até o 

momento 
as 

máquinas 
estão sem 

uso)  

- 
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Aquisição de 
Sementes 

Aquisição de 
sementes de milho 

Programa de 
Aquisição de 

Alimentos (PAA)/ 
Programa 

Nacional de 
Fortalecimento da 

Agricultura 
Familiar 

(PRONAF) 

Governos 
Federal e 
Estadual 

Companhia 
Nacional de 

Abastecimento 
(Conab), 

Ministério do 
Desenvolviment
o Social (MDS) 
e Governo do 

Estado de 
Sergipe 

MDS, FUNAI 
e Associação 
Indígena do 
Povo Xokó 

Agricultura 2014 Agricultores Contínuo - 

Assistência 
Técnica e 

Extensão Rural 
(ATER/Indígena) 

Fomentar 
processos de 

gestão, produção, 
beneficiamento e 

comercialização de 
atividades 

agropecuárias ou 
não, inclusive as 
agroextrativistas, 

florestais e 
artesanais. 

Programa 
Nacional de 
Assistência 
Técnica e 

Extensão Rural 
(Pronater) 

Governo 
Federal 

MDA, Secretaria 
de Estado da 
Agricultura 

Desenvolviment
o Agrário e da 
Pesca (Seagri) 

MDA, FUNAI, 
Seagri 

Agricultura 2004 Agricultores Incompleto - 

Campanha de 
conscientização 
sobre resíduos 

sólidos  

Promover práticas 
de consumo 

consciente e de 
descarte correto de 

resíduos. 

- 
Governo 
Federal 

Sesai, Dsei 
AL/SE 

Polo Base de 
Saúde e 

comunidade 

Meio 
ambiente 

2011 
Toda 

comunidade 
Concluído  - 

Centro 
Comunitário 

Indígena 
Pedro 

Santana da 
Silva 

Espaço de uso 
coletivo para 

atividades culturais 
e administrativas 
da Associação 
Indígena das 

Mulheres Xokó e à 
Associação 

Indígena do Povo 
Xokó. 

Construído no 
âmbito da Política 

Nacional de 
Desenvolvimento 

do Brasil Rural 
(PNDBR)/ 

Programa de 
Desenvolvimento 
Sustentável de 

Territórios Rurais 
(Pronat)  

Governos 
Federal e 
Municipal 

MDA e 
Caixa 

Econômica 
Federal 

 

MDA, 
Prefeitura 

Municipal de 
Porto da 

Folha 
Associação 

Indígena das 
Mulheres 
Xokó e 

Associação 
Indígena do 
Povo Xokó 

Cultura e 
Associativism

o 
2010 

Toda 
comunidade 

Contínuo 
30.000,00 

(Construção 
da Unidade) 
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Centro de 
Referência 

em 
Assistência 

Social 
(CRAS)  

Espaço de uso 
coletivo concebido 

como unidade 
pública estatal para 

a organização e 
oferta de serviços 
da Proteção Social 

Básica. 

 Construído no 
âmbito da Política 

Nacional de 
Assistência Social 
(PNAS)/ Sistema 

Único de 
Assistência Social 

(Suas)/ Serviço 
de Proteção e 
Atendimento 

Integral a 
Famílias (PAIF) 

Governos 
Federal e 
Municipal 

Ministério do 
Desenvolviment

o Social e 
Combate à 

Fome (MDS) 

MDS e 
Prefeitura 

Municipal de 
Porto da 

Folha 

Proteção 
Social 
Básica 

2010 

Toda 
comunidade 
(sobretudo 

idosos) 

Contínuo 
150.000,00 
(Construção 
da Unidade) 

Escola 
Estadual 

Indígena Dom 
José Brandão 

de Castro 

Espaço de Ensino 
Básico (Infantil, Fund

amental e Médio) 

Polít ica 
Nacional de 
Educação 

Escolar 
Indígena – 

 Programa de 
Melhoria de 
Resultados 

(PMR); PNAE; 
PNAI; Sergipe 

Mais Educação;  
PDDE; 

FUNDESCOLA 

Governos 
Federal e 
Estadual 

Secretaria de 
Educação do 

Estado de 
Sergipe 

(SEED/SE) 

DER 
07/Porto da 

Folha 
Educação 2002 

115 crianças 
e jovens 

Contínuo 
13.530,76 

(2015) 

Minha Casa 
Minha Vida 

Rural 

Os Xokó foram os 
primeiros indígenas 
brasileiros a serem 

contemplados 
nesse Programa. 

Em seis anos 
foram construídas 

112 unidades 
habitacionais. 

Programa 
Nacional de 

Habitação Rural 
(PNHR)/Programa 

Minha Casa 
Minha Vida/Minha 
Casa Minha Vida 

Rural 

Governo 
Federal 

Ministério do 
Desenvolviment
o Agrário/ Caixa 

Econômica 
Federal 

Caixa 
Econômica 

Federal/Asso
ciação do 

Povo 
Indígena 

Xokó 

Habitação 2011-2015 
Toda a 

comunidade 
Concluído 

3.192.000,00 
(112 x 

28.500,00) 

mailto:aiad.sagi@mds.gov.br
mailto:aiad.sagi@mds.gov.br
mailto:aiad.sagi@mds.gov.br
mailto:aiad.sagi@mds.gov.br
mailto:aiad.sagi@mds.gov.br
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Ponto de 
Cultura 

Indígena Xokó 

Articulação de 
atividades 

socioeducativas e 
ações culturais. 

Política Nacional 
de Cultura 

Viva/Programa 
Nacional de 

Promoção da 
Cidadania e da 

Diversidade 
Cultural (Cultura 

Viva) 

Governo 
Federal e 

ONG 

Ministério da 
Cultura e a 

FUNAI 

ONG 
Thydêwá 

Cultura 
2011-
2014 

Toda 
comunidade 

Concluído 40.000,00 

Produção 
Agroecológica 

Integrada e 
Sustentável 

(PAIS) 

Instalação de 
unidades 

produtivas onde 
hortaliças e 
fruteiras são 
cultivadas. 

- 

Instituições 
sem fins 
lucrativos 
de âmbito 
nacional 

Fundação 
Banco do Brasil 
(FBB) e Serviço 

Brasileiro de 
Apoio às Micro 

e Pequenas 
Empresas 
(SEBRAE) 

SEBRAE Agricultura 2014 Agricultores Incompleto - 

Programa 
Pontos de 
Memória 

Produção do livro: 
Índios na Visão dos 
Índios – Memória. 

Programa Pontos 
de Memória 

Governo 
Federal e 

ONG 

Ministério da 
Cultura e 
Instituto 

Brasileiro de 
Museus 
(IBRAM) 

ONG 
Thydêwá 

Cultura 2004 
Toda 

comunidade 
Concluído - 

Projeto de 
Apicultura 

Produção de mel 
com assistência 

técnica da FUNAI. 

Programa 
Nacional de 
Assistência 
Técnica e 

Extensão Rural 
(Pronater) 

Governo 
Federal  

MDA, FUNAI e 
Companhia de 

Desenvolviment
o dos Vales do 

São Francisco e 
do Parnaíba 
(Codevasf) 

Técnico da 
FUNAI: José 
da Roda e 
seis jovens 
da Ilha de 
São Pedro 

Agricultura 2012 
Jovens 

apicultores 
Em 

andamento 
- 
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Projeto de 
Articulação 
Popular pela 
Revitalização 

do Rio São 
Francisco 

Relatório Denúncia 
– Povos Indígenas 

do Nordeste 
Impactados com a 

Transposição do rio 
São Francisco. 

- 

Agência de 
cooperação 

internacional, 
Organização 
indigenista de 

âmbito 
nacional e 

organização 
indígena 
regional 

OXFAM (The 
Oxford 

Committe for 
Famine Relief) 

CIMI, 
APOINME 

Meio 
Ambiente 

2009 
Toda a 

comunidade 
Concluído - 

Projeto de 
criação de 

galinha 

Foram entregues 
250 pintos e 

iniciada a 
construção de 

aviários 
padronizados em 

10 quintais 
produtivos da Ilha 

de São Pedro, 
porém, todos os 

animais morreram 
por manejo 
incorreto do 

sistema.  

- 

ONG com 
alcance 

regional e 
associação 

local 

Fundo 
Internacional 

para o 
Desenvolviment
o da Agricultura 
(FIDA), Fundo 
Mundial para o 
Meio Ambiente 

(Global 
Environment 

Facility - GEF), 
MDA  

Projeto Dom 
Helder 

Câmara 
(PDHC), 

Associação 
Indígena das 

Mulheres 
Xokó 

Agricultura 2009 Mulheres 

Incompleto 
(assistênci
a técnica 

até os 
primeiros 
30 dias) 

- 

Projeto de 
criação de 

ovinos 

20 cabeças de 
bode foram 

entregue antes que 
os beneficiados 
construíssem os 

cercados. O arame 
chegou atrasado e 
insuficiente. Assim, 

os Xokó 
começaram a 

vender suas crias, 
por falta de espaço 

adequado. 

- 

ONG com 
alcance 

regional e 
associação 

local 

Fundo 
Internacional 

para o 
Desenvolviment
o da Agricultura 
(FIDA), Fundo 
Mundial para o 
Meio Ambiente 

(Global 
Environment 

Facility - GEF) e 
MDA  

Projeto Dom 
Helder 

Câmara 
(PDHC)/Pref

eitura 
Municipal de 

Porto da 
Folha 

Agricultura 2010 
Sem 

especificaçã
o 

Incompleto - 
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Projeto de 
Gestão 

Ambiental e 
Territorial 
Indígena 
(GATI) 

O projeto tem o 
objetivo de 
promover a 
proteção, a 

recuperação, a 
conservação e o 
uso sustentável 

dos recursos 
naturais das terras 

e territórios 
indígenas, 

assegurando a 
integridade do 

patrimônio 
indígena, a 

melhoria das suas 
condições de vida 

e a reprodução 
física e cultural das 

atuais e futuras 
gerações dos 

povos indígenas, 
respeitando sua 

autonomia 
sociocultural, nos 

termos da 
legislação vigente. 

Política Nacional 
de Gestão 
Territorial e 

Ambiental de 
Terras Indígenas 

(PNGATI)/ 
Política Nacional 

de 
Desenvolvimento 
Sustentável dos 

Povos e 
Comunidades 
Tradicionais 

(PNPCT) 

Organização 
internacional 

(PNUD/ONU); 
Governos 
Federal, 

Estadual e 
Municipal; 
associação 

local.  

Coordenação 
Geral de Gestão 

Ambiental 
(CGGAM), no 

âmbito da 
Diretoria de 

Promoção ao 
Desenvolviment
o Sustentável 

(DPDS) da 
FUNAI em 

parceria com 
PNUD, GEF, 

TNC, GIZ  

APOINME/Anaí 
Gestão 

Ambiental e 
Territorial 

2012 
Toda 

comunidade 
Em 

andamento 

62,9 
milhões  

(em nível 
nacional) 

Projeto 
Ecoindígena 

Xokó 

Ações de 
reflorestamento, 
identificação de 

espécies florísticas 
e implantação de 

Sistemas 
Agroflorestais.  

Carteira Indígena  

Governo 
Federal e 

associação 
local 

MMA/Funai 

FUNAI e 
Associação 

Indígena das 
Mulheres 

Xokó  

Agroecologia 2010 Jovens Incompleto - 

Projeto Pelas 
Mulheres 
Indígenas 

Rede de formação 
de 16 Agentes 

Multiplicadoras de 
Transformação 

Social. 

- 
Governo 
Federal e 

ONG 

Secretaria de 
Políticas 

Públicas para 
Mulheres da 

Presidência da 
República e do 

Estado da Bahia  

ONG 
Thydêwá e 
Associação 

Indígena das 
Mulheres 

Xokó 

Gênero 2014 Mulheres Concluído - 
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Projeto Setsô 
Setsônica 

Oficinas de 
capacitação em 
associativismo, 

gênero, 
planejamento, 

orçamento, 
etnodesenvolvimento, 

revitalização e 
valorização dos 
conhecimentos 

tradicionais indígenas 
e práticas de 

transição ecológica. 

- 

Governo 
Federal e 

associação 
local 

Ministério do 
Desenvolviment

o Agrário 

Comitê Inter-
tribal das 
Mulheres 
Indígenas 

(COIMI/NE) 

Agricultura 
2004 

 
Agricultores Incompleto - 

 
Sistema de 

Abastecimento 
de Água (SSA) 

 

Garantir o 
abastecimento de 

água tratada à 
população da 

aldeia da Ilha de 
São Pedro. 

- 
Governo 
Federal 

Sesai/Ministério 
da Saúde 

Dsei AL/SE 
Saneamento 

básico 
2015-2016 

Toda a 
comunidade 

Em 
andamento 

- 

Território de 
Identidade 

do Alto 
Sertão 

Sergipano 

Promover políticas 
públicas de 

desenvolvimento 
territorial. 

Programa Nacional 
de Desenvolvimento 

Sustentável de 
Territórios 

Rurais/Programa 
Territórios da 

Cidadania 

Governos 
Federal e 
Estadual 

MDA, Secretaria 
de Estado da 
Agricultura 

Desenvolviment
o Agrário e da 
Pesca (Seagri) 

MDA, 
Secretaria de 

Estado da 
Agricultura 

Desenvolvim
ento Agrário 
e da Pesca 

(Seagri) 

Desenv. 
Territorial 

2003 
Toda 

comunidade 
Contínuo - 

Unidade 
Básica de 

Saúde 

Espaço de 
funcionamento de 

uma Unidade 
Básica integrado às 
redes de unidades 
do Sistema Único 
de Saúde (SUS). 

Política Nacional 
de Atenção à 

Saúde dos Povos 
Indígenas 

Governos 
Federal, 

Estadual e 
Municipal 

Sesai/Dsei 
AL/SE 

Polo Base 
Xokó 

Saúde 2000 
Toda a 

comunidade 
Contínuo - 

 


