
História 

 
Desde o início da década de 1920, os Pankararu, por meio de suas relações 
com os Fulni-ô, haviam estabelecido contatos com o Padre Alfredo Dâmaso – 
que passaria a apoiá-los em reivindicações fundiárias desde os primeiros 
contatos, recomendando-os a autoridades militares de Paulo Afonso (BA), 
que, nessa época, era a principal cidade das redondezas, onde os Pankararu 
freqüentavam a feira semanal. 
 
Mas foi na cidade de Águas Belas, em 1935, que o pesquisador Carlos 
Estevão de Oliveira toma contato com um Pankararu e em seguida faz sua 
primeira viagem ao Brejo dos Padres. Dois anos depois, profere palestras 
divulgando a existência do grupo. Então, o Ministério da Guerra, ao qual 
o SPI estava subordinado, envia ao local um funcionário para uma primeira 
avaliação. Os trabalhos não teriam continuidade até que, três anos mais 
tarde, depois transferência do SPI para o MAIC (Ministério da Agricultura, 
Indústria e Comércio), o órgão instalasse um posto indígena no Brejo dos 
Padres. 
 
Nessa época, já existia um circuito de trocas entre comunidades hoje 
reconhecidas como indígenas que poderíamos descrever segundo dois 
modelos, as viagens rituais e de fuga, que parecem ser desdobramentos de 
um padrão de mobilidade ainda anterior. As viagens rituais consistiam no 
trânsito temporário de pessoas e famílias entre as comunidades, marcado por 
eventos religiosos, que podem corresponder ou não a um calendário anual. 
As viagens de fuga eram migrações de grupos familiares em função das 
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perseguições, dos faccionalismos, das secas ou da escassez de terras de 
trabalho. 
 
Para os Pankararu, a cidade de Rodelas, e “os rodelas”, atuais Tuxá, eram 
uma referência permanente de suas viagens, antes da construção das usinas 
hidroelétricas que bloquearam o canal desse fluxo de pessoas. Os Pankararu 
mantinham contatos também com outros grupos, de outros pontos do São 
Francisco, como os Fulni-ô e, menos freqüentemente, os Kambiwá. Sua 
relação com os Pankararé e com os Jeripancó era ainda mais estreita, no 
caso dos primeiros, em função da memória de uma origem comum, no caso 
dos segundos, porque estes seriam uma parte desgarrada do Brejo dos 
Padres, fruto destas viagens de fuga, justamente no momento de maior 
expropriação das terras do antigo aldeamento de Brejo dos Padres. 
 
Dessa forma, as viagens ligavam grupos, de origens diferentes ou não, por 
laços de afinidade e parentesco na produção de uma comunidade ritual mais 
abrangente e em expansão, levando à constituição de circuitos abertos de 
trocas de homens, informação e cultura. Tais circuitos entre os índios do 
Nordeste também formaram uma comunidade de problemas (o gado sobre 
as roças surge em todos os relatos e a expropriação das terras de antigos 
aldeamentos em quase todos) e memórias comuns. 
 
Tais circuitos rituais e de fugas encontram correspondência em viagens 
historicamente anteriores, que marcaram a situação histórica dos 
aldeamentos indígenas ao longo do São Francisco. Os grupos da região 
sempre mantiveram forte resistência ao assentamento em um único local, de 
forma que lhe fosse tolhida a perambulação por entre aldeias e grupos 
vizinhos e o empreendimento colonizador levou muito tempo para reduzir 
esta mobilidade. O fato de terem sido reunidos em aldeamentos comuns, 
adaptados à cultura agrícola e introduzidos numa estrutura de poder fixa, não 
significou o imediato rompimento com essa forma de viagens. 
 
À diferença dos aldeamentos construídos pelos próprios sesmeiros da região, 
como forma de ocupar largos trechos de terras e livrar seu gado do assédio 
de grupos indígenas "brabos", as Missões tendiam a ser organizadas de uma 



forma mais regulada. O padrão de mobilidade daquelas populações étnicas 
pode, portanto, ser buscado em formas culturais nômades anteriores aos 
aldeamentos, mas também corresponde a um dos efeitos específicos da 
dinâmica de territorialização dos próprios aldeamentos, quando estes, a fim 
de maximizar sua administração, juntavam e repartiam grupos de diferentes 
origens, criando, com isso, laços entre aquilo que os missionários e outros 
administradores concebiam como unidades administrativas estanques. 
 
Lideranças peregrinas 
 

Um outro gênero de viagens característico da história Pankararu são as 
viagens de lideranças dessas comunidades à capital de Pernambuco e até 
mesmo ao Rio de Janeiro, em busca dos direitos, que têm origem como 
resposta ao último momento das políticas de expropriação territorial, que 
levou também à extensão oficial dos aldeamentos. Essas viagens passam a 
ser uma marca da luta indígena do período compreendido entre o último 
quarto do século XIX e o primeiro do séc. XX, servindo também como modelo 
a partir do qual se conformarão as alterações nos arranjos de autoridades 
internos àqueles grupos depois do advento do SPI na região. 
 
O século XIX parece assistir à passagem dos pedidos de missionários em 
favor dos índios, para pedidos dos índios em seu próprio nome, por meio de 
petições ao Imperador ou de viagens que realizavam a fim de vê-lo 
pessoalmente. As comunidades indígenas passam a ver nas viagens aos 
centros de autoridade, capazes de as conectar aos poderes extralocais, o 
único recurso para a conquista ou garantia de seus domínios territoriais. 
 
Não é no vazio, portanto, que surgem, desde o início do século XX, as viagens 
de representantes da comunidade de Brejo dos Padres às cidades vizinhas, 
na busca de proteção contra o gado dos fazendeiros que invadia suas roças. 
A década de 1930, aparentemente sob o impacto dos programas do DNOCS 
(Departamento Nacional de Obras Contra as Secas), amplia a presença de 
poderes extralocais na região, produzindo novos centros de autoridade. Mas 
é na cidade de Bom Conselho que, apesar de não apresentar qualquer papel 
regional destacado, a presença do Pe. Alfredo Dâmaso e o seu apoio às 



demandas de grupos de remanescentes criaram um centro de autoridade 
que passa a substituir outros possíveis centros, até então ineficientes. 
 
Nesse circuito, a importância que passa a ter a cidade de Bom Conselho 
deriva do seu papel de ponto de convergência de dois circuitos rituais, pois 
seu pároco tinha no seu roteiro de serviços espirituais a cidade vizinha de 
Águas Belas, onde se localizam os Fulni-ô, mais um dos pontos do circuito de 
trocas rituais dos Pankararu, Xukuru, Xukuru-Kariri, Tuxá, Kambiwá e outros. 
 
As demandas dos caboclos do Brejo dirigidas ao Pe. Dâmaso inicialmente 
não falavam na criação de qualquer área de exclusividade que distinguisse 
entre aqueles que eram ou não eram índios. A memória de uma 
ancestralidade indígena servia como fiadora dos direitos que sabiam ter 
sobre as terras, mas não implicava desde o início na pretensão de uma 
delimitação formal, subordinada a uma unidade identitária e política. A 
referência não era um território, mas posses de uso familiar. Não existia um 
perímetro circundando um território abstrato de uso coletivo (ainda que se 
conhecessem os marcos do antigo aldeamento), mas a terra sobre a qual se 
investia um trabalho social, de base familiar e sobre a qual havia um domínio 
não legal, mas hereditário. Era desse domínio que sabiam estar sendo 
expropriados. 
 
É apenas depois da entrada do SPI em Águas Belas e do reconhecimento 
dos Fulni-ô como remanescentes indígenas com direitos a um território, que 
essa visão do domínio da terra mudará de natureza, potencializando a 
memória de uma posse coletiva ancestral. Aqueles que viajavam em busca 
de apoio na defesa de suas posses passam então a viajar em busca do 
direito a seus territórios como “remanescentes”. Isso repercute sobre todos os 
aspectos da vida da comunidade, desde sua relação com a memória, até o 
seu arranjo interno de autoridades, em que passam a ocupar um lugar 
diferencial justamente aqueles que eram responsáveis pela busca dos 
direitos. 
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O toré como emblema de indianidade 
 
O quadro ideológico e estratégico do SPI foi formulado com vistas a sua 
atuação junto a grupos indígenas ainda não integrados, muitas vezes 
arredios, beligerantes, que era preciso localizar e seduzir através de 
tradutores e de presentes, em operações “heróicas” representadas pela 
máxima formulada por Rondon: “morrer se preciso for, matar nunca”. Esses 
não eram procedimentos que se adequassem ao contato com índios do 
Nordeste. O SPI antes de procurar, estava sendo procurado, antes de 
convencer, tinha que ser convencido, antes de utilizar mediadores era 
alcançados por eles, que serviam de “porta-vozes” dos “remanescentes”. 
 
O inspetor regional do SPI, Raimundo Dantas Carneiro, frente ao avanço 
indígena e acompanhando a sugestão presente nos textos de Carlos Estevão 
de Oliveira, institui a performance do Toré como critério básico do 
reconhecimento da remanescência indígena, tornado então, expressão 
obrigatória da indianidade no Nordeste. 
 
A instituição do Toré como expressão obrigatória da indianidade cria um nexo 
de outra natureza entre os dois circuitos de viagens de que já tratamos. De 
agora em diante um circuito levará ao outro, não eventual ou acidentalmente, 
mas necessariamente, já que a troca ritual é transformada em pressuposto da 
conquista de direitos. É também a conexão entre esses circuitos que permitirá 
às lideranças peregrinas assumirem um papel político ainda mais largo do 
que aquele que já desempenhavam como representantes de sua 
comunidade. Além de realizarem o trânsito de informações sobre os direitos 
entre os centros de autoridade e seu grupo, passam a atuar como os agentes 
que disseminarão as regras da expressão obrigatória da indianidade. 
Agregam à comunidade ritual prévia uma comunidade da busca por direitos, 
que estará ligada ao isolamento, descontextualização e padronização de um 
dos seus rituais. 
 
 
 



Os posseiros e as “linhas” 
 

Os Pankararu descrevem como um golpe dado pelos poderes locais a 
repartição das melhores terras, isto é, as terras do "Brejo", em linhas de lotes 
distribuídos entre não-índios, que por isso passaram a ser conhecidos como 
"linheiros". Parte dos índios teria fugido imediatamente para outros locais e 
parte teria se refugiado nas serras. Deste segundo grupo, uma parcela teria 
começado a descer das serras e retomar as terras expropriadas através de 
alianças com o invasor, na forma de casamentos, relações de trabalho ou da 
pura submissão, enquanto uma segunda metade, irredutível, trocava as 
facilidades ecológicas do Brejo por uma irredutibilidade étnica e moral. Por 
isso, para muitos Pankararu, as famílias expulsas do centro seriam as mais 
“puras” e as do Brejo, as mais “misturadas”. 
 
Quando em 1987 a Funai vai rever as dimensões da área, com base nos 
trabalhos de identificação realizados em 1984 [ver item Localização e 
histórico da TI], é com esse grupo de lideranças do Brejo que são realizadas 
as negociações. O trabalho do Grupo Interministerial de 1984 tinha 
evidenciado o erro na demarcação de 1940 e propunha a correção da área 
para os 14.290 ha reivindicados historicamente pelo grupo, mas ao negociar 
uma solução para a rápida homologação da área, que estava sendo exigida 
pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), o órgão propõe, numa 
reunião em que se encontravam apenas as lideranças do Brejo, manter a 
área original em troca da promessa de acelerar a retirada dos posseiros da 
fronteira oeste da seção central. Foi o fechamento deste acordo, que as 
lideranças da seção norte da TI só ficaram sabendo mais tarde, através de 
uma notícia de jornal onde aparecia a foto das lideranças ao lado dos 
funcionários da Funai, que deu uma natureza sísmica ao já existente 
faccionalismo ritual e mítico entre os grupos Pakararu. 
 
 
 
 
 



Os Pankararu na Funai 
 

Na década de 1990, inaugurou-se uma nova fase no relacionamento dos 
índios da região com a Funai, quando cargos de chefia passaram a ser 
ocupados por “filhos da aldeia”. Se, a princípio, esses chefes filhos da aldeia 
poderiam significar um ganho político dos grupos indígenas na conquista da 
plena gestão de seus próprios negócios, o que se observa é o discurso e a 
prática desses jovens, presos às dualidades, por um lado, da relação tutelar e, 
por outro, do faccionalismo interno. 
 
Um chefe de posto indígena é, em parte, tutor e em parte tutelado, sem que 
uma dessas posições elimine a outra, como poderia sugerir o significado 
mais elementar do termo. No seu discurso, o “índio” aparece alternadamente 
na terceira e na primeira pessoa e a sua relação com o cargo é tanto de 
poder, quando exerce sobre a população uma autoridade e um governo cuja 
origem está fora dela, quanto de dependência, já que se vê obrigado por essa 
posição a maximizar as ações do órgão em favor do grupo, sem que isso 
esteja, na maioria das vezes, ao seu alcance. Por outro lado, se é a figura 
capacitada a fornecer a maior representatividade ao grupo, está 
definitivamente preso às relações de autoridade familiares, a que deve 
obediência, sendo antes de tudo e, em parte à sua revelia, instrumento da luta 
faccional. 
 
Fonte:  Instituto Socioambiental – ISA         
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