FO
CX.65
4277/2010

Obra llnanciada pelo MEC - Minlslério da Educação e CuJtura,
FNDE F\Jndo Nacional de ectucação. dentro do Programa de
Promoção e Divulgação de Materiais Didátlcos~Pedagóglcos
sobre as Sociedades Indígenas.

lmpre.-.so: OPÇÃO Oráflca
Em J 997. Aracaju - Sergipe
Obra g erada pela pesquisa hilórlca e antropológica
contemporânea.

,
XOKO

,

GRUPO INDIGENA EM SERGIPE

O. DANTAS, Beab·iz
"Xokó" ( Grupo Indígena em Sergipe ) / Beatriz

Gó is Oantas - Aracaju - 1997

p . 45

BEATRIZ GÓIS DANTAS
PROMOÇÃO:

SBCRIID\RIA D~ EDUCAÇÃO E CULTURA

SERVIÇO DE ENSTNO rtJNDAMENTAL
NÚCLBO DE EDUCAÇÃO INDÍGeNA

Venda proibido

APRESENTAÇÃO
SUMÁRIO
Apresentação
Onde está a aldeia? Cadê os índios?
t. Recorrendo à Antropologia e à llistória

Índios diversidade cultural e etnocentrismo
'
ldentidade, grupos étnicos e etnicidade
'
História dos lndios

2. Xokó e Missões
As fontes e a localização espacial

As missões.
A missão de São Pedro
3. De índio a mestiço, de caboclo a Xokó
Negação da existência de índios, perda das terras e dispersão
Retomada das terras e reafirmação da identidade Xokó
4. A comunidade Xokó: modo de vida
A aldeia
'

.

Agricultura, pesca e pecuana

Cerâmica
Escola e saúde
Religião
Política
5. Conclusão: indios no limiar do século XXI.
6. Roteiro bibliográfico e fontes de informações sobre indios

A pluralidade cultural do Brasil tem colocado para os que lidam com
educação, particularmente com a educação fundamenta l, aJgwnas dificuldades
decorrentes da necessidade de adequar a prática cotidiana do professor em sala
de aula ao reconhecimento de uma sociedade plural do ponto de vista étnico e
cultural. A falta de informações e de material bibliográfico sobre segmentos
especificos dessa sociedade plural estão entre as dificu Idades oom que se defronta
o professor, quando procura abordá-los levando em conta a realidade local. A
questão indJgena é um desses temas.
Há de reconhecer-se que nas duas últimas décadas, ao fazer-se a
avaliação crítica dos hvros didáticos, novos materiais foram produzidos
cnfocando a questão indJgena numa perspectiva antropológica e historiográfica
a fim de repassar, para professores do pritneiro e segundo graus, informações
consoante com uma visão que tenta romper com o etnocentrismo e enfrentar a
questão da diversidade cultural de fonna mais adequada. Desse modo, o professor
tem já à sua disposição in1portantes obras sobre a questão indJgena no Brasil
adequadas ao seu trabalho específico de saJa de aula A dificuldade se coloca
quando tenta trabalhar essas questões com informações sobre a realidade local.
É nesse contexto que se justifica um livro sobre o grupo indígena Xokó.
Este pretende ser um livro de consulta do professor, de niodo a subsidiar ações
didáticas contínuas e que possam ser ampliadas para um público mais
representativo do universo escolar. Embora trate especificamente da história e
do modo de vida do povo Xokó, procurando compreendê-lo como uma fonna
de ser índio no limiar do século XXI, busca situar este grupo no conjunto dos
lndios do Brasil
A proposta do presente trabalho é fazer com que o conhecimento gerado
pela pesquisa histórica e antropológica conlcrnporânea - cm grande parte
produzido pelas universidades e de circulação restrita ao mundo acadêmiooseja colocado à disposição e alcance dos professores, passando a fa:rer parte
t.ambém do circuito de ensino fundameutaJ.
Com isto objetiva-se não só ampliar o nJvel de informação ao oofocar
diferentes maneiras de viver e moslrar a diversidade dos próprios índios, mas
também fonnar atitudes que predisponham os alunos à convivência com a
diferença, num clima de respeito e entendimento.

ONDE ESTÁ A ALDEIA? CAD! OS ÍNDIOS?

Caro professor,

O início deste livro foge aos padrões convencionais. Começa contando
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um caso que coloca algumas questões muito semelhantes, senão iguais, àquelas
com que você, certamente?se defronta na sala de aula ao tratar do grupo indígena
Xok6. Este é tamb6m um caso vivenciado por professores e alunos. Passou-se
na década de oitenta quando um grupo de professores da Universidade Federal
de Sergipe, junto com seus alunos, empreendeu urna viagem à ilha de São Pedro
para conhecer o grupo indígena.
Depois de abandonar o barco na beira do rio, seguindo por uma trilha
estreita e arenosa, o grupo chegou a um arruado de casas muito semelhante ao
dos bairros pobres das nossas cidades e, sobretudo, às construções das áreas
rurais: teto de duas águas, paredes de barro sustentadas por gradados de varas
(taipa), cobertas wnas com telhas, outras com palhas. Numa das extremidades
havia uma igreja antiga cuja solidez contrastava com o aspccto pobre e frágil
das casas já construidas ou ainda em construção. Ao centro, frondosos
tamarineiros à sornbra dos quais brincavam crianças e mulheres conversavam,
enquanto aves domésticas se espalhavam cise.ando pelos arredores. É dificil
descrever a variedade de tipos humanos que vieram ao encontro dos visitantes:
uns de pele acobrcada, cabelos lisos e escuros, outros pretos de cabelos
encardp1nhados, morenos de cabelos ondulados e alguns louros de olhos azuis,
todos trajando roupas simples iguatS às pessoas da roça.
A essa altura uma das alunas fez a pergunta: Onde fica a a/de/a? Cad~
os lndlos? Ao ser informada que estava no centro da aldeia e conversando com
os índios, espantada, indagou: Eles l';'ão lndfos de verdade?
Estas perguntas continuam sendo inststentemente repetidas até hoje nas
salas de aula, ou fora delas, quando se trata do povo Xokó Em grande medida
resultam de 1d~ias e imagens que estão cnstalinldas c fazem parte do senso
comum Imagens que remetem aos indios que aqui hab~tavam na época em que
chegaram os pritneiros europeus: vivem nas matas, são nômades, praticam caça,
coleta e pesca, andam nus, pintam o corpo, enfeitun-se de penas e trazem sempre
consigo arcos e flechas. Associada a esses traços culturais aparece sempre a
caracterização da "raça indígena" corno., cabelos lisos e escuros, olhos obliquos
e pele acobreada". Essa visão simplificada, transmitida pela escola e reforçada

por outros meios, não corresponde à realidade de muitas das comunidades
indígenas do presente. Ela impede que se veja a variedade de situações vividas
pelos indios e que se entenda a diversidade de seus modos de vida. Deixando de
lado essa imagem cristalizada de índio, convém pensar o Brasil como um
espaço onde a pluralidade étnica e cultural é uma realidade que se impõe e traz
para o primeiro plano a questão da diversidade que existe, também, entre os
índios.
Para tratar dessas questões, alguns conceitos trabalhados pela
antropologia se fu.z.em necessários. Dessa fonna, ant.cs de tratar do tema específico
deste livro serão apresentados alguns conceitos que ajudam a entender as
sociedades indígenas, tanto no passado quanto no presente, e contextualiz,1r
adequadamente o povo Xokó.
Além das indicações bibliográficas colocadas nas noras de pé de página,
no final do ltvro, você encontra urna bibliografia com indicação de obras que
pennitirão o aprofundamento de algumas questões e servirão, também, para
auxiliar os trabalhos de pesquisa dos alunos.
Uma informação necessária é que, a fim de padronizar a grafia de
nomes de grupos indigenas, neste texto usa-se o k para escrever Xokó, que
será gra&do em Letra maiúscula e sem flexão para o plural, conforme norma
adotada entre antropólogos e, boje, corrente entre índios.
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1. RECORRENDO Á ANTR(>POLOGIA E
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IIISTÓRJA

lndios, diversidade cultural e etnocentrismo

Atrás do tcnno lndio-nome dado pelos europeus aos primitivos
habitantes da América- ~conde-se uma grande diversidade de povos, cujas
línguas e culturas diferentes foram geradas ao longo de murtos séculos. No
Brasil, ainda hoje mais de uma centena de llnguas indígenas continuam sendo
làladns e urna vanodade de culturas infom1am o modo de VJVCr de cerca de
trezentos rrul índio que aqui habitam. Nos últunos anos "em se rcgrstrando uni
cresc1mcnto da populaç5o 1ndlgcna, o que contrnna as prcVJsões de que os índios
estaria.in fadado à extinção. 1
Cultura é uma palavra que tem 1nuitos sentidos Aqui ela será vista
co1no uma capacidade, que 6 comum a todos os homens, de atr1bu1r sigruficado
à realidade natural ou constn1lda que os cerca e às ações que prat1crun. A cuJtura
6 soc1ahnentc construida, isto é, ela é criada pelos grupos humanos e partilhada,
através de aprendizagem, pelos membros do gn1po. Ao alribulrem significados
d1suntos às coisas e ao mundo, diferentes grupos criam culturas diversas. As
culturas se modificam à n1cdida que a siluaçfto dos grupos humanos vai se
l1 ~1ns formando. As transformações implicam também nova criações e não
1n1plesmente perdas As VC7.CS cristali1.a-sc uma cuJtura, idca.hza-sc o passado
e, diante das novas situações, lamenta-se a perda da "pureza original" Não se
leva crn conta que as culturas são dinârmcas e estão crn permanente processo de
construção Esse conceito de cultura ajud;lrÁ a situar os grupos indigcnas e a
entender sua diver;1dadc no passado e no presente.
Lidar com a diversidade das culturc111 nlio é fácil Uma tendência con1um
a todos os povos é achar que a sua cultu1a é a mais correta. a "normal", a
"natural" Dessa forma, quando um grupo social avahct ns outras culturas
tomando a sua própria como medida, ele pratica o que se chrunn de ctnoccntnsmo.
Poi po1 isso que os euro1>eus acharam que os lndios erru11 bárbaros e atrdSados.
Ahás, muita gente pensa assun até hoj • l!Ssa é uma atitude que precisa ser
1
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Sobre a dctnograJia 1ndlge11a no lirasil ver texto do John Montcim " A d11nç11 dos número,
a r<>PUlaçilo 1ndlgCM do llras1l dCl<lc 1.soo·· no hvro A Ter1Uitica Jnd11ena 110 Exo"1· n~'O
'fUh.stá1os paro pro/t'U()f'U do , . ,
r gro11t, OfJ(llliudo por Aincy LopQJ da Salva e Luf
I>on1sctc Ben11 Grupioni, Hraslha, MEC'MARl/UNJo.SCO, 1995
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abandonada quando se quer estudar e compreender outros grupos humanos,
sobretudo os que são muito diferentes de nós. Para compreender os diferentes
grupos tndfgenas e suas maneiras de viver, é necessário tentar ver o mundo com
os olhos daqueles que vivem a sua cultura.
Se compreender culturas muito diferentes causa dificuldade, às vezes é
a semelhança que traz problema. Este parece ser o caso dos Xokó. Não são
constatadas neles as diferenças fistcas e culturais que se espera encontrar nos
índios. Isto acontece porque cristalizou-se wna imagem e uma concepção de
índio dos tempos pré-cabralinos. Se grupos que habitam ein regiões mais isoladas
se apro.xirnam dessa representação de indio, o mesmo não acontece com os
Xokó A medida que são diferentes desse modelo de índio que está assentado
na cabeça das pessoas, tem-se dificuldade em lidar corn eles. O mesmo acontece
com rnuitos outros grupos indígenas do Nordest.e. Não se leva e1n conta que ao
Jongo dos últimos quinhentos anos muitas cbferenças foram apagadas, enquanto
outras foram e continuarão sendo criadas. Se a história os tomou parecidos
conosco, também permitiu que microdifercnças fussem r<..trabaJhadas no processo
de reattvação de ident idades étni ~ .
Identidade, erupos étnicos e etnicidade
Um dos fenômcnos mais visíveis nas últimas décadas é o reavivamento
das ctnras. Em várias partes do mundo grupos étnicos dados como assunilados
reafirmaram sua identidade realçando elementos culturais tidos corno
tradicionais
Uma das fonnas possíveis de entender o que hoje se passa é ver os
grupos 6b1icos não co1no unidades fechadas, mas em interação com outros
segmentos da sociedade no interior de sistemas multiétnicos Nesse contexto a
identidade não deve ser entendida como algo dotado de uma essência especifica,
mas corno "a perccpção de uma continuidade, de um processo, de um fluxo, em
sw1m, uma memória." 2 A identido.de étnica é, dessa perspectiva, algo que se
constrói/reconstrói no processo da vida social. Que se elabora no contato com
outros grupos dos quais se quer clifcrcncw. Sobretudo nas situações de crise e
de disputas por interesses há a produção de urna consciência étnica, ressaltando2

~on fonn c

Manuela Carneiro da Cunha no artigo " O tuturo d11 Questão lndfgcna" publicado
no hvro A Ten1ática /11dígc11a 110 Escola p. 130
-
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se aspectos positivos dessa idcnlidnde social e politicarnente orientada, dando
margem à etnicidade. Acionar identidades ltnicas é uma fonna de conquistar
espaços e, dessa fonna, grupos étnicos são ta111bé1n formas do organização que
se manifestam em dados contextos históncos. Buscando referências na.e; suas
origens e nn cu]tura, pcrccben1-sc con10 distintos dos dcrnais grupos com os
quais interagem e põem ênfase em certos traços da cultura.
No Nordeste, depois de terem ocultado sua co11dição de índios ou de
terem assu1nido a identidade de caboclos, etnias indígenas têm ressurgido nas
duas últi1nas décadas. A recuperação da id1.21tidade étnica se faz junto com as
reivindicações pela posse de terras. Mas a identidade étnica não se reduz à
dimensão territorial. JJla unplica a reelaboração de tradições especificas. de
diferenças que estabeleçam o contraste com os demais grupos com os quais
intcragc1n e que ntribuan1 sentido ao seu viver. Cabe relembrar aqui o conceito
de cultura, Jª referido, e enfatizar que ela não é simplesmente um conjunto de
traços dados, mas algo constantemente reinvcnUldo, recriado e que ganha novos
signific.'ldos no interior de sistcn1as que se rnochficam. Lembrar, mais un1a vez,
que os significados 1nudam mesmo que alguns objetos e fonnas não tenham sido
alterados Dançar o toré nu1na praça ou numa escola para mostrar a dança
indígena e, portanto, que os dançarmos são lndios, não é a mesma coisa que
realizar a dança na alde1a como parte dos seus rituais, realizados por vezes cm
segredo. Sob a aparência de ser tradicional, o traço cultural aJtcrou-se cm seu
significado, ainda que a funna seJa a n1esma, e o fez em função do novo sistema
no qual se acha mser1do. Por isso não se pode pensar a cultura como algo posto
e acabado. n1as sÍln crn pennanente construção.
São, portanto, como grupos humanos que interagem no presente, qu<
dcvci11 ser vistos os atuais Xokó. Não simplesmente como lndios do passado
crnbora a história tenha um peso na construção de sua identidade. A difcrcnç:
que já não é visível no tipo fisico vai sendo recriada através da incorporação ot
avivamento de traços culturais tidos cano indígenas, embora muitos deles seJan
trunbém partilhados pelas populações regionais.
Ser índio é un1 modo de identificação social e o social não se define
pelo biológico. Os Xokó na medida crn que se percebem corno lendo uma origem
vinculada a populações nativas, articulando 1ntcma1nente certos elementos de
uma v1vôncia coletiva, constituc1n-se corno comunidade indígena. Ser índio é
pertencer a uma dessas co1nurudadcs e ser por elas reconhecido. Aqui o termo
lndio tc11t um significado n1ais técnico, mais especializado, sendo de uso corrente
8

entro antropólogos o outros profissionais que hdwn co1n os indios. Não imporUl
saber se o grupo conserva elementos de ua cultura onginal- rnc 1no porque
•
n1u1tas vezes ela 6 desconhecida - ou traços biológicos que sllo tidos como
próprios de índios Importa sim, a autodefinição colctiva.3
Desse 1nodo, os Xok6, como muitos outros grupos indlgcnas do Brasil,
particularmente do Nordeste, apesar do tipo fis1co e da cultura não
corrcspondcrcin no 1nodelo de índio vigente no senso comuin 1dent16cam-sc
con10 lndtos e têm o sentimento de pertencerem a urn grupo do rofi.:n.~cia n1uito
definido: a comunidade indlgca1a.
Essa fon11a de ver os lndios, que tncorpora <.;lw11cntos de uma definição
legal penn1to dar conta de lcnômenos tustóricos atuo1s, como a rcvitahznção
de sociedades 1ndlgenas no Brasil.
llistória dos lndios

Gerahncnle o estudo da hi stória~ centrado na pcrspccuvn do europeu
Neste sentido é un1a históna eurocêntnco que omite ou in1n1m1za outros povos e
outr~\S cuhura.~ Não se lcvu 1..111 conta que as socuxiadcs indígena. tru11bém têm
h1stó1 ia H1st6na que remonta n milêruus, cn1bora ela perman1;ça nrncb muito
pouco conhecida Enquanto os arqueólogos trabalhan1 pnm reconstitui• através
dos restos e "~t1g1os deixado. pelos grupos huinanos suas rotas de rrugraçao
pelo território e suas fonna..ci do viver, etnólogos e historiadores usrun narrallva.ci
das tradições orais, docun1entos csc1atos e outras fontcs tentando conhecer o
passado dos g1upos tndigcnaci A queslfio das fontes é fundanu.:11tnl na produção
d~ conhectn1enlo da h1st6na dos 1nd1os Cada uma delas tem seus hn11tcs
piópr ios. Por cxc1nplo, para os ind1o'I do Brasil a fontes escrita limjt.run-sc
aos ultunos <1u1nhcntos anos e icg1stra.m a h1stór1a que se ck:scnrol.a com a cl1ccadn
dos europeus Mesmo esta e 11u1da pouca conhecida Stthc-se que é tuna h1stóru1
m.ircnda por contato entre povos d1fc1\,;ntcs e por confrontos entre populações
que tinham visões de inundo e interesses d1vcrsos O f rnncê.s Jean de Léry, cn1
Snbrc cril~tios r11ra • dcliniçlo de lnd10 .. CI lt1tilO.f '"' lirt1J1/ de Júho ( 'élw Mclath SAo
Paulo, lluc1tcc, 4K' cd1çlo, 198'.\ Sobre auto 1d nhdadc, q ueat lle~ de idcnhdadc tln1c1 o
elnici,h1dc co1111ull1lr "Cnlónoa du indi11n1d11dc ou lu;õcs de 11ntro110f11gio". " l'arccu1 sobre 011
cnl 1103 de 1dcnhd11de ttn1ca • hln1c1dade, d11 cultura residual mllli 1rrcdullvel •· texlo11 de
Manuela C11 r11lliro dl\ Cun h11 publicados no l1vru A A111rnpolog10 tio lira.ui , S!Io Paulo,
Bra111hc:n~c. 1992
1 •
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seu livro Viagem à Terra do Brasil, registrou a estranheza de um velho
índio Tupinambá diante dos europeus por acumuJarem rique7.as e deixá-las
para seus filhos. Na sua avaliação isso era uma grande tolice Ooucura segundo
outras traduções), pois dizia ele, a terra que nos alimentou os alimentará.
Embora um tat1to etnocentricameote, aí está colocada uma das diferenças
marcantes entre sociedades indígenas e os representantes das sociedades
européias co1n quem eutraram em contato a partir do final do século XV. O
sistema t ribal no qual viviam os índios baseava-se numa economia de
subsistência onde as relações de parentesco e a cooperação entre membros
descendentes de um mesmo ancestral tinha uma importância fundamental.
Para os europeus, cujos valores eram outros, se sobressaía a produção e o
acúmulo de riquezas. Co1nércio de pau~brasil , mineração, criação de gado,
produção de açúcar etc. foram fonnas que Portugal encontrou de extrair
riquezas da sua colônia. Além das diferenças na sociedade e na cuJtura os
indios enfrentaram um complexo jogo de interesses em que colonos,
missionários e governo nem sempre se entendiam. Os índios eram vistos e
tratados como pagãos a serem cristianiz.ados, como guerreiros a serviço do
Rei e, sobretudo, como mão-de-obra, sendo freqüentemente exterminados
quando se opunham â ocupação dos seus territórios e à escravização. O
impacto da conquista e da colonização européia sobre os nativos foi bn1taJ.
Resultou em intensa n1ortaJidade provocada por doenças, guerras, fome e
desorganização das aldeias. Levou ao desaparecimento de muitos povos
indígenas. Provocou mudanças na distribuição dos grupo humanos pelo
território, através de várias formas de transferências de populações. Do
lado destes-aqui a face menos conhecida - além das fugas para o interior
(às vezes eram povos inteiros que migravam), guerras, rebeliões, retomo
grupal para as selvas depois de terem vivido em aldeamentos, alianças com
brancos ou negros, com europeus de procedências diversas e apelo às
autoridades exigindo direitos foram algumas das formas através das quais
se fizeram presentes na história. Fizeram-se presentes também de outros
n1odos. interpretando o encontro/desencontro com o hometn branco e
incorporando-o às suas 1nitologias e narrativas procurando, com os recursos
das suas culturas baseadas na oralidade, dar um sentido ao que viam e
vivirun . Dessa perspectiva, a proposta será no sent ido de recuperat
processos de interação entre índios e as populações surgidas com a

colonização, procurando ve r os índios como atores históricos e não
simplesmente como vítimas da expansão européia.4
Tendo como referência esse quadro geral, é possível compreender os
Xokó enquanto grupo indígena em interação com brancos, com negros e com
outros índios sobretudo da região Nordeste. Tentar recuperar uma história que
tem na missão wna referência constante.

2. XOKÓ E MISSÕES
As fontes e a localizaç.ão espacial

As referências mais antigas a índios denominados Xokó rcfere1n-se a
grupos siti.1ados nas imediações do rio São Francisco. Este rio exerceu forte
atração sobre populações hwnanas. Via natural de deslocamento, às suas margens
e dos seus muitos afluentes abrigaram-se grupos indígenas diversos que,
espalhando-se pelo vale, ocuparam a região desde épocas bastante remotas . As
pesquisas arqueológicas, entre as quais se destacam as realizadas na região de
Xingó, indicam a ocupação do vale por populações humanas que precederam
em rnilênios a presença dos europeus na área.
Somente no final do século XVfJ encontram-se em fontes escritas
referências a grupos Xokó. Por essa época o avanço da mineração e da pecuária
nos sertões da região sanfranciscana. se intensificara, atraindo missionários
que vão retomar com força. os trabalhos de catequese, sobretudo, após a expulsão
dos holandeses que durante décadas disputaram com os portugueses o domínio
do Nordeste. E' nesse contexto, em que populações nativas tendo se defrontado
com criadores de gado, guerras e missões que provocaram alterações na
localiT.ação de grupos e fizeram surgir novos arranjos de sobrevivência,
que os Xokó aparecem nos documentos.
As informações deixadas por missionários, funcionários do governo
ou viajantes não permitem saber como era o seu modo de vida ou a língua que
' - Ver "O Desafio da História Indígena" ensaio escrito por John Monteiro e publicado do livro
'
já cilado: A 1'en1ánca Indígena na Escola Ver também HistiJria do.r lndíos
no Brasil, coletânea
de ensaios orgimizada por Manuela Carneiro da Cunha. São Paulo, FAPESP/CMC/Companhia

das Lc Iras, 1992.
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faJavan1 na época cm que chegar.1m os portugueses. s O que as fontes escritas
dizetn sobre eles traz a marca da presença do homem branco que conquistou
suas terras, impôs sobre ele o seu dominio, e deixou ligeiras referC-ncias quase scrnprc muito etnocêntricas - através das quais procura-se hoje narrar
momentos de sua trajetória cm conexão corn as missões.
A memória social do grupo hoje radicado na ilha de São Pedro,
transmitida por via oral, retém relatos de acontecimentos e tradições que se
reportam, sobretudo, ao século passado. Desse modo, o que se conhccc sobre
os Xokó é resultante do encontro e desencontro entre indios, negros e brancos.
Encontro marcado por interesses diversos, por trocas, alianças e conflitos ao
longo dos tempos.
Grafados sob diferentes fonnas ::- Shocó, Xocó, Chocó, Cboco7., Ciocó,
Ceooosc :::su rgetn quase sempre associados a espaços missionários.6 Há registro
de Xokó en1 tempos pa.~sados, num espaço geográfico que vai de Sergipe ao sul
do Ceará. Entre os séculos XVII e XVlll sua presença é indicada ora na
margen1 esqucrdn, ora na margem direita do Rio São Francisco, em terras que
hoje integram os estados de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 1-lá referências a
Ciocó cm Pacatuba, misslo fundada pelos capuchinhos no final do século XVII,
e mais tarde já no século XIX, grafa.dos como Ceocose, sua presença no tcn itório
sergipano vai ser registrc1da em São Pedro do Porto da Folha, também uma
antiga missão dos capuchmhos. São do inicio do século XIX noticias de que
grupos de iudios denominados de Shocó viviam errantes nos sertões de
•
Pernambuco e sul do Ceará. Teriam fugido de missões e embora relutassem em
viver aldeados tcm1inarctm sendo mais uma vez recolhidos a ~aços missionários
No século XX persistem remanescentes de grupos identificados come
Xokó etn localidades que foram antigas missões como São Podro do Porto d.n
Folha (SE) e Porto Real de Colégio (AL). Nestas duas localidades hoje vivem

os Xokó. Um grupo habita no lado sergipano do rio, mais precisamente na
Caiçara e na ilha de São Pedro, no município de Porto da Folha. Do outro lado
do rio, no municlpio alagoano de Porto Real de Colégio, fica a aldeia dos .KaririXokó. A presença dos Xokó junto aos Kariri é, como se verá resultante
das· migrações que os indios de São Pedro fizeram desde fins do século
passado quando as pressões do lado scrgipano se fizeram mais fortes. Diferentes
levas buscaram abrigo entre índios da antiga missão de Colégio fonnando a
comunidade Kariri-Xokó. A proximidade geográfica e as relações de parentesco
entre os dois grupos fizeram com que, ao longo dos tempos, eles mantivessem
contatos, encontros e desencontros.

.
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Sobre 11s lentativas de lih1ção lingOlstica do grupo ver "A Tupirnan1a na 1listoriografia
Sergip11na" texto publie11do por Beatriz Góis Dontas na Revista do l11.ft1t11/o l/1stórfco e
Ge()grdflco de Sergipe, n' 29, 1983- 1987.
i •

, . , ...

'· As diversas fonnus de escrever o non1c tribal resultam do modo corno os autores da escrita.
1nuitos deles europeus, reprodut.iiun o non1e à luz das suas lingua~ de orige1n. Ciooó 6 11 fonnn
csenta por u1n padre 1talinno.
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As n1issões

As missões inscrevem-se no circuito colonial tendo como objetivo básico
a catequese dos indios. Estão porém relacionadas con1 a abertura de novas
áreas que vão sendo penetradas pelos colonos que viam as populações nativas
como mão de obra a ser cscravi1,ada. Tentando rnediar essa relação conflituosa
os missionários reuniam os índios em aldeamentos e, com o apoio da Coroa,
c1npreeodiam a catequese e a civilização. Para catequizar os indios, os padres
reuniam-nos cm aldeamentos aprendiam as línguas nativas e nelas escreviam
catecismos apresentando os enslllaffientos da doutrina cristã e reduzindo as
crenças e práticas das religiões indígenas a superstições e pecados que devenam
ser combatidos. Impondo aos índios a modificação ou substituição de suas
cn.'llças, de seus dcusl..-q, de seus costumes, de suas instituições, as missões apesar
de lutarem contra a escravização do índio e tentarem amenizar as relações
destes conl os colonos, 1cprescntavam tambént uma violüncia contra o modo de
vida dos lndios. A residência fixa numa aldeia regida por padres conduzia à
destruição das bases de sua organização social e à 1nodificação de suas culturas,
através da i1nposição de novos modos de viver.
Espaços destmados a transformar úldios pagãos cn1 cristãos, as missões
não deixavam de atender tarnbém aos objetivos da colonização portugt1csa.
Reuniam homens usados como soldados para combater negros fugidos, índios
rebeldes e estrangeiros invasores. Eram também reserva de mão-de-obra onde
os colonos, C01n baixo custo, encontravam trabalhadores para diversas atividades
Desse modo, as missões, enquanto espaços onde ~e defrontam interesses
diversos, erain tan1bén1 um mundo de contradições. De um lado, pron1oviam o
nivelamento das populações indígenas que, diferenciadas culturaJmcnte em sua
origens, se viam sujeitas a um regime ho1nogencizador. Privados das suas
instituições sociais tribais, que serviam de suporte a um certo modo de \'Ída, os
lndios das 1nissões virrun suas culturas se desmoronarem sob o i1npacto da nova
ordcn1 que se impunJ1a, enquanto novas fonnas de relacionamento e de viver
eram criadas
De outro lado, além de amenizar as relações entre índios e colonos, ao
delimitar no espaço tisico uma base territorial onde os nativos dcsenvolvian1
não só atividades de subsistência., 1nas nelas identificavam pontos de referêncin
de Wlla história con1um, as 1nissões fomeccrain suportes de uma coesão grupal
que, 1nais tarde, lhes pcrn1itirá reativar 1nc1nórias que entram na reelaboração
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de identidades ao longo do processo histórico do qual são também atores.
Em Sergipe, ainda na primeira metade do século X1X, restavam cinco
povoações indígenas: Aldeia de Água Azeda.. Missão de Nossa Senhora do Carmo
da Japaratuba, Missão de São Félix de Pacatuba, Missão de São Pedro do
Porto da Folha e Vila de Tomar do Geru Com exceção de Água Azeda, aldeia
localizada perto de São Cristóvão, as de1nais aglomerações indigenas eram
resultantes de missões, onde foram sendo recolhidos os índios à medida que se
expandia a ocupação da terra pelos colonos.' É na missão de São Pedro que,
1untamente com outros grupos 1ndlgenas, se desenrola parte da vida dos Xokó.
ALDEIAS INOfOENAS EM SERGIPE
SÉCULO XIX (1ª METADE)

,, -

,

Fonte:
TnlOI p&nl 8

HUl6ria

M~•s!Pe

Anaju, UFSIBANESE,

1991

......,_

ESTADO 06 SeROIPE

,... .

.. .,.'". .....

... ....

l1SCA1..J\

"

'-Para umaºvisio geral oobrc os índios cm Sergipe, da conquista 11os dias aluais, ver o capitulo
"Os fndios enl Sergipe", escrito por lkatriz Góis Dantas e publicado no livro Tcxli'.U para a História
de Scrgij>e, coordenado por Diana do Faro Lcnl l)iniz. UFS/BANESE, 1991. Outras indicações
mais especificas, inclua1vcsobre a história dcoulroa aldeamentos, encontram-se no lin&I deste livro
no capitulo intitulado: Roteiro bibliogr!Cico e do informações aobro lndios
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A misslo de Slo Pedro

.

As ongcn da missão de São Pedro do Porto da Folha datam de fins

do ·culo XVII, quando se intensi fica a ocupação do vaJe do Silo Francisco
pelo colonos alrnvés da pecuiria Em conexão com esse movirncnto várias
ordens religiosas. entre as qua1i, a dos capuchinhos e jcsuftas fu~daran1
1nun1eras missões na região Entro os Aramuru (Orumaru)- fndios aliados
dos portugueses na luta contra os holandeses
os capuchinhos fundaran1
n nussão que ficnrt\ conhecida con10 São Pedro do Porto da Folha. ' ruo
abaixo fundara1n a missão de São Fél ix de Pacatuba que Linha u m
~ubu ldcamento de 1nd1os denorn1nados C1ocó (Xok6).
A sobrevivência dos grupos indígenas reunidos nas missoos encravadas
cn1 ârcas já ocupada pelos brancos dt.-pend.ia do acesso a terras de onde pudessem
retirar sua subsistência., vivendo sob as ordens do missionários A Coroa
reconheceu aos lndios aldeados dii citos sobre terras que lhes foran1 doadas.
Merece ser catado o Alvará de 1700 que mandou dar uma légua cn1 quadra de
terra para cada 1n111são. A posso e uso dessas terras vão ser motivo de muitos
all ih>!. nas aldeias. sobretudo por<rue eram constantemente invadidas pelos
rebanhos dos colonos que deslrua::un as planmçõc dos índio..~ Jó em 1724, há
tentativas de ton1nr sem efu1to ll doação das terrns feita aos índios oo missão de
SJo Pedro propondo os faundciro que eles fosscrn transferidos para a missão
enfrentadas e das lutas com os criadores
de Pacaluba. Apesar das dificuldades
,
de gado. as duns 1russões se finnar.un e chegaram ao século XIX
A docun1cntaÇ<~O relativa ~\ n11ssâo de Sllo Pedro no btculo passado
rc&•'llra uma população indfgcnu que oscila entro 300 e 127 indios. Dentre
diversos fatores que podem explicar essa oscilação de população inclui-se o
trdns1to elos lndios entre diferentes aldcrunentos, provocando altcraçlio no número
e con1posição da população n;c1. trada Ora o contrngentc 1ndlgcna diminuía
devido ao abandono da aldeia por urna parcela da população que se d1r1gia para
outr:is aldeias aparentadas, ora crescia devido no movin1cnlo inverso de
Inda~ que aí chegavam, como ocorreu em 1827, quando 44 ind1os de Curral
•

,

4

,

'· U11111 namhv11 h1 ..tónc1 mais detalhada 10ln a mi · o de Slo Pedro do Porto da 1olha pode ser
onconlrad11 cn1 tcxlo oscnlo por Bcatri1. (l61b Oan1J111 p11ru o hvro "Terra do.1 Ínt/10.T Xocó " ,
Co1nillllo Pró-lndio de Slo Paulo. 1980 N te livro cslõo uldicados os docu1no11lo~ que servc1n de

bill!C ao resumo aqui •rresenJado.
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dos Bois, missão localizada nas proximidades, se transferem para a ilha de
São Pedro.
Essas transferências de população índJgeoa eram, mwtas vezes, impostas
pelos brancos e atendiam aos seus interesses Noutras vezes eram grupos de
in<lios insatisfeitos com missionltrios, tangidos por disputas entre facções internas,
ou por quaisquer outras razões, que abandonavam a missão refugiando-se nas
inatas ou buscando abrigo em outro aldeamento. Disso resultava que as missões
terrninavarn por abrigar índios de procedências e tradições culturais diversas,
que iam sendo niveladas eotn o passar dos tempos e a pressão exercida pelos
1nissionários empenhados em cristianizá-los e civilizá-los. Desse modo, explicase porque a m1sslio de São Pedro, organizada inicialmente entre os Aramuru,
abrigava no s&;ulo XlX também os Ceocose (Xok6) que teriam vindo de Pão
de Açúcar.
Nessa época, a aldeia nlio era habitada apenas por índios. Desde o
s6culo anterior, como conscqüência da política inspirada pelo Marquês de
Potnbal, se incentivara a abertura das missões, os casamentos entre índios
e brancos e, com isso, urna população de não índios passou a resjdir nas
terras da missão. Os capuchinhos foran1 substituídos por padres seculares.
Fundou-se a freguesia com sede na ilha e houve urna abertura da missão
para a população regional . Mas diferenças persistiam. Em 1829, registra um
documento, que as mulheres "lnd.ias" eram louceiras - trabalhavam com
cerâmica- enquanto as "portuguesas"- denominação com que se indicava
as mulheres não índias - eram costureiras, rendeiras, fiandeiras, deixando
ass im entrever que essas atividades preferenciais na divislio do trabalho
feminino apontam para elementos de distinção entre diferentes segmentos
sociais em ·~streito contato. Ou seja, na i11tcrnção com brancos e negros, os
índios mar tinham diferenças cm relação ao resto da população através de
u1n acervc de experiências comuns cotidianarncnte vividas e reconstruidas
ao se repc.rtarcm a uma ancestralidade coletiva, em que as origens indígenas
eram rev: vtdas também através dos seus rituais religiosos que o zelo
nlissionário dos padres não conseguira de todo erradicar.
A partir de 1849 os capuchinhos retomaram à missão de São Pedro.
Vicrrun convidados pelo governo da Provlncia para exercer a catequese,
atividade que o governo imperial decidira a eles confiar. Nessa nova fase da
ação missionária destacou-se a figura do Frei Doroteu de Loreto, um frade
1ti1iano que viveu tia missão durante quase trinta anos na segunda meta.de
do século passado, e marcou profundamente o imaginário das populações
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loctus Nos relatos orais dos atuais Xok6 o frade é apresentado como um
. nnto homem a quem atribuem a fwna de milagreiro. Ao me mo tempo,
rcssrutam o empenho desse missionário cm acabar com as praticas religiosas
que os lndlos continuavam realizando 1\s cscondjdas, no terreiro da Caiçara.
Quando surpreendidos, crwn severan1cntc punidos, oomo admite o próprio
frade cm 1859, ao flagrá-los em ritos que ele qualificava de "as embléias
notu rnas com danças upersticiosas contrânas à religião" 9
Outro evento evocado com força na memória do grupo ó a visita de
Dom Pedro Il à rrussllo Fato ocorrido em 18 SQ <Juando o Imperador, crn viagem
ao Nordeste, vai conhecer n cachoeira de Paulo Afonso e se dctén1 nlgum tempo
nu pequena ilha. Sc311ndo n trailição oraJ, dentro da igrejn o nn prcscoça d
f mdc, teria fuíto a doaç5o da terra para os índios com ''unia léx11c1 de /rente e
outra tle fimdo" Por essa forma, VaJ se trnn!>1nit1ndo de uma geração a outra a
n1enlf>1111 do grupo, con1 relatos através dos quais os Xokó buscnm provar fl
lcgaltdade das terra. do aJdeamento, terras sccuJannente disputadas pelos
criadores de gado. E1nbora os documentos n!lo 1nd1quem essa doação feita por
Donl l'ccJro-cujo diário rcgistm contudo quuixos dos lndios conlrn o n1issionário
que nrrcndava as tcrn1'I- várias fontes cscritaci atestam que. cin virtude das leis
portuguesas, os 1nd1os de São Pedro receberam uma légua de terra, cuja
dcnlurcaçllo, desde o século anterior, os f.lí'.Cnderros procur avrun tomar sem
efeito e delas apossar-se

-•. J) ouu1ncntos do Arquivo Pitbltco Estadual uorrobnram

relatos Ortll~ 11nbrc 11 prática
1nl11 ionAria do Frei Dorolco Ver o já citado 7~'"'" dos lnclios Xocó e J)oc11n1r11lu:i parn a
111 rlt>l'111 Jndigei1a 110 N(Jr(/rst<•, organizado por Sllvia Pnrto Alegre, Marlcnc M1n1 e .UeatriL
O t>11nl3~ NHWUSPIFAPESP. 191J4. Sobre o Frei l>orolcu na 1nisslo de S~ J>cJro consultar
( 'np11c/1111lrw na Bahln do l•1c1 Vitorino Regnt, vol 2 l'.ll Palloti, 1988
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3. DE tNOI O A MESTIÇO, OE ABOCLO A XOKÔ

Nqaçlo da exi

t ~n c i a

de lndios, perda das terras e disperslo

Du rante o s6culo XIX a questão da terra passa a ser central rui
rclaçê'Sc entre lnd1os e rcg1ona1s O Estado brasilei ro rcgu la1ncnto n
propr1edl\de f und1ár1a (l..c1 de Terras ck 1850) e ena brechas para qu~ os
índios, sobretudo aqueles que cstaV-dJn cn1 árcQs de colo1111.açlio n1a1s antiga.
fo . cm ""propr1ados dos cus território Urn d1spos1t1vo lesai rnnnda
1ncorpomr aos lx;ns da naç!lo ..as tcmt do. lnd1os que já não vivem aldcados.
mac; s1111 confw1didos na população c1vilt1.ada" (Aviso de 2 1/ 1O/ 1850)
Oc 11ncd1ato muda o discurso das autor1dildes da Prov1nc1a de
Scrcill'! c;m relação ao 1nJ10 Antes da rcferid lei adnullam a cxi tb1c1a ~os
índios e pedirun miss1onár10. para cuidar deles lmcd1atnnwntc ap6c; a referida
lei a.s aldeias passam a ~cr aprcscnU\da.q como habitadas por "pe soas da
diferente castas., e " mestiços confund idos nn massa da popu luçdo"
iustificundo, nss1m, a cxpropr1nç40 de suas terra, Nestas c1 rcunstdn~1as
falaexplicitamente das tcrrns que de direito e por títu los pertenciam
aos indio Em rclaçllo a Sao P~dro diz o prc adente.; da Provincia c111
corrc1ipondcne1a di rigida no governo central que elas se cstend1a1n por
uma lêcua o deviam ser trnnsfonnadas crn f02.cndas de gado
( 0111 base numa 1dcolog1a assi1n1lac1on1!itn de construção dn nação, cm
que n 111cstiçagcm é invocada como un1 d1lu1dor da etnia 1nd1gcna. e em leis que
foram 111tcrprctadas de nlodo que convinha no interesses dos fazendeiros. o
go\"croodcc.rcta ael(lulÇflo da Oaretonadc lndiM cm Setgip.;.(18"13) Acxi~ia
de 1nd1os p:i.ssa a ser ncgnda. No fi~d do século os rcci tros ofic1:us J.l n.lo
faz.cm rcfen.1ne1a a índios cm Sergipe Nos lcvauttuncnlos ccnsitârios np1ucoo n
cat~on.t caboclo, uma nova lon1la de elas. 1ficnr os hab1tantl!S da., nnu~as
aldeias. t~nquanto isso, V<lO sendo tomadas mcdtdns que culminam con1 a pcrd:i
das tcrrns por n1uitas co1nunidadcs indigcnns O proctl>~O é bastante visível no
Nord te mas também cm mu1t~ outros lugares do 81as1l os lnd.Jo ~rckrrun
as terras trad1c1onnlmentc ocupadas por seus n~ trai
Nn 1nissão de São Pedro, o Frei Oorotcu, enquanto viveu, mnntovc-
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se como 1niss1on.ário e interlocutor das autoridades nas questões relalivM
aos lnd1os No fin al da década de setenta, com a morte do frade, as terras do
anugo aldeamento foram doadas à Câtnara de Ilha do Ouro Passaram depois
para a Cfunara de Porto da Folha e fonun aforadas aos fazendeiros ( 1888).
Mai11 tarde passaram para a prefeitura e, tem~ depots, foram vendidas a
particulares.
Ao longo desse processo é possível acompanhar as articulações
dos índio tentando mantê-las sob seu domínio Jfl cnl 1888, quatro
1cprcsontantcs seus foram ao Rio de Janeiro, então sede cio Governo Central,
1cclan1ar seus direitos Junto ao Imperador. Convencido8 de que fora o Rei
que lhes dera as terras, ele havcna oo garanti-las. As providências tardam,
e dors nnos mais tarde novn vtagcm foi empreendida Mudara o regune
pohtrco do pais Não mai havia a figura do rei, mas as viagens a sede do
goven10 central persistiam como estratégia para ter as terras de volta Nova
viagem foi feita c1n 1916 sob a l1dcrru1~'\ de lnocllncio Pi res, indio que já
part1c1para da viagent anterior e continuou, durante a pnn1e1r11 metade deste
século, lutando para reaver as terras do antigo aldeamento
Enquanto isso, os indios eram djspersados pela violência. Um
grupo h ansfcriu·se para Porto Rc11l do Colégio, umn antiga m1ssão dos
JCSUrl.ts no terr1tóno alagoano. onde nu1da hoje vi"e fo1mando a comunidade
Kar1r1-Xokó Muitos migrar.tm pa1a diversas localidades das vizinhanças.
enquanto outros permaneceram nãs terras de São Pedro e da Caiçara
trabalhando nos arroz.ais corno mccrros, ou assalariado , vivendo de pesca
ou de cerâmica fabricada pelas mulhe1cs Ainda na década de cinquenta,
rcrm1nesccntes de Xokó foram encontrados cm São Pedro por antropólogos
que pesquisavam no vale do São Francisco. Eram referidos pela população
regional como caboclos, identidade que tinham assumido mas. n1uitas vezes,
crrun obrigados a esconder, camuflando assim as origens indlgenas que os
expu nha t\ violência. Para os caboclos eia íaiçara, naquele contexto, assumir
publicruncnte uma identidade que remetia às ongeos indígenas era colocarsc na rnrra dos fazendeiros. Afinal, fora cm nome de uma proclamada cxnnção
dos fnd1os que os proprietários n1rn111 tiveram acesso legahz.ado às terras do
antigo aldeamento Assim, os que optaram por pe1 1na11ecer nas terras,
desenvolveram formas de acornodação, colocando-se como trabalhadores
e rnoradores nas terras do patrllo, mantendo eorn este relações de
dependência e clieotelismo tão conluns nas áreas rurais nordestinas . As
lu~t6rias das experiências coletivas vividas nos tempos da rnrssão estavrun
guardadas na memória dos velhos, sendo reativadas nos mo1nentos de
20

reencontro com o grupo que se abrigara em Col6g10. Este, vivendo Jumo
corn os Kann afirma·se como Xok6 A identidade étnica lhe pcr1n1tia um
espaço de negociação na convivência com o outro grupo indígena, com o
qual dJvide o tcrr1t6r10, e com a ocredade envolvente Vivendo c1n área
indígena e colocado sob a proteção do antigo Serviço de Proteção aos
Índios desde a década de 40, ple1tcoo 1unto a este, Já nos anos sessenta,
o retomo às terras do antigo nldeamcnto de S!io Pedro. Seu pleito nfio
encontrou , contudo, ressonância na sociedade e nada consegu iram 111
A retomada das terras e a reafirmação da identidade Xokó
Na passage1n da década de setenta para oitenta deste seculo,
descendentes dos habitantes da missão de São Pedro, que através~n ram
quase cem anos tentando reaver as terras do antigo aldeamento, "ão
encontrar condições de realizar seu intento Iniciam então o nlovunento de
1ctomada da ilha Este é um movimento que deve ser situado no contexto
geral da socicdadl! brasLleira onde emergem, com " 'gor, lutas pelos d1re1tos
1
1 as chamadas m1nor1ns. Momento en1 que a diversidade e a diferença, como
valores positivos, passam a ser trabalhados e se busca o rcconhccinlento
do pais em sua pluralidade étnica e cultural. É pois um momento bem di fe rente
ao século XIX, crn que vigorava a idéia de construção de uma nação
1nonolitica, na qual o indio 1dea.1Jzado do passado entrava como fornecedor
de s imbolos da nação emergente na qualidade de uma das " etn ias
fo rrnndoras", enquanto os índios rcrus de carne e osso Unham sua 1dcnlldade
étnica negada sendo desapossados de suas terras
Quase C(;an anos depois, no contexto político e 1ntelecrual da década
de oitenta deste século, cm que n lula pelos dtrottos de cidadania procura
incorporar as diferenças, esses cabuclos da Calçara, trabalhadores r111a1s
que têm un1a história vinculada aos lnd1os da nnuga missão de Sfio Pedro,
reativam a mcinória. trnbalham a identidade Xokó, lutam pelas terras que
ttnham perdJdo ha quase um século e conseguem rcavê·las, apoiados por
n1u1tas alianças que envolvem setores da 1grcJa cat6hca, como a dJoccsc de
Propriá, o CIMI (C'onscll10 Indigenistn Missionário), estudantos e professores
A tentativ11 doi1 Xoko de Col~g10 de n:1vcrcn1 ns lcrru que foram obngados 1 nbandoolll'
urn Sergipe csl6 111111lu111d11 por Vcro C alhclroa Mnla, nu111a tc1c de doutorado 1nhtuhul11 A
Sr1111n1/f! da Terra · ld1'11l1dt1dc I! co11JU10 ltrr 1/ur1al por unt gr11pCJ u1dígc11a mlegratlu Mu'lCu
N1cion11l do lt10 de Joneiro cm 1989.
1
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21

universitários, sindicatos, imprensa, intelectuais, entidades governamentais
e não governamentais 11 . A FUNAI os reconhece como índios com direitos
sobre as terras de Caiçara e ilha de São 'Peclro. Esta é desapiopriada pelo
governo estadual (Decreto 4530 de 07.12.79) e repassada para a União para
se constituir território indígena. Pela Constituição do Brasil as terras ocupadas
pelos índios são bens da União ca.bendo às comunidades indígenas a sua pos-se
e
usu- .T
·
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Somente
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·11 - Dentre as muitas entidades que tê1n apoiado os Xokó merece ser citada a Comissão PróÍndio de São Paulo. Entídade com o mesmo 1101ne foi criada cm Sergipe em 1981, congregando
principaln1cnlc csludantes e professores da UFS. lendo uma atuação voltada sobretudo para
di~cussão das questões indlgcnas nas escolas e junto à população de Aracaju. A Comis!dlo
~ró-f ndío de Sergipe, cuja organização era muito infonnal, foi desativada por volta de 1986 .
•
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Somente em 1993 se efetivou a posse da Caiçara (área de 4.220 hectares)
que fora hon1ologada como área indígena pelo Governo Federal (Decreto
401 dc24.12.9 1).
O que está aqui resumido en1 poucas linhas, na verdade não dá
conta da intensa 1nobilização dos índios e eus aliados, do clima de violência
e permanente tensão que enfrentavam na área, dos processos na justiça, da
tramitação burocrática~ de todo um cn1arnnhado de ações e conflitos que a
tmprensa, de modo geral, foi regjstrando à modida que iam ocorrendo
Mais ou menos na mesma época c1n que o grupo que se idcnllfica como
Xokó retoma cn1 Sergipe terras do antigo aldeamento de São Pedro, o grupo
Kariri-Xocó que vive ein Porto ReaJ de Colégio, consegue a111pliar o territó1 io
sob seu controle na margcn1 alagoaoa do rio São Francisoo. 12 Outros grupos de
trabalhadores rurais nordestinos, descendentes de lodios ll1storicamcntc
vinculados às antigas missões se articulain, reat iva1n a identidade étnica e
conseguem recuperar parte de territórios que estavam sob eu domínio ein ten1pos
passados. Junto com a reconquista das terras e a retomada da consc1encia étruca,
prossegue o processo de construção de um modo de vida, a recuperação ou
adoção de lraços culturais para exibir a diferença insistentemente cobrada e
revivida como elementos significativos do ser índio. Não é simplc mente um
•
retomo. ao passado. rnesrno porque isso seria impossível E wn modo de viver
que, referenciando-se nun1 passado que comporta, inclusive, forte dose de
ideaJiuição da tradição indigena e da vida na missão, incorpora as mudanças
recentes que atingem a região sanfranciscana. Dentre estas, rcg1stre-se a
intervenção do Estado através de construção de h1drelétricas e das barragens
que afetam o próprio rio, alterando seu sistema de cheias e vazantes cuja
regularidade regia calendários agrícolas e ciclos de pesca das populações
ribeirinhas. Registrarn-se, também, alterações nas relações entre proprietános
de terras e trnbalhadorcs rurais quebrando-se fo rmas de convivência e
acomodação seculannentc estabelecidas. Acirram-se ns questões fundiárias f:
nesse contexto que os Xokó vão encetar a experiência de reconstrutr nas terras
do antigo aldeamento a comunjdade onde vai delinear-se uma nova fonna
de viver. Nos processos de reativação étnjea ocorrem dois movimentos
simultâneos: a constituição da comunidade e a fonnação da cultura enquanto
elaboração simbólica que vai cimentar a coesão grupal.
11 -

'kr o jil citado li abelho: A Se111i.,1fe da lerrfl: ide11tidade e cu11Jlito ferr11oru1/ p or

111díge11a utfegrado

23

u111 gr11po

.....,.11'9• • •.-•1~•cio ..._,.,l•t••tlta
., '•••• 1ndl90"• telçer•/ 11,..
..
. ... ~··· l'IO ~ . .

º ......... .
••• h-v lçã .. .,. . .... ' º"'•

o,.,..~ .. Rtrtlilit•. ,,.. u....
....
••I.
....
l..rloc- l \',6o ro.. tlllul çl f> • • , , .... (' •• • •• , ... , •• ,.... ,.
011. 1,, f >•, 6o L•I .,••• on1, d• lt o. .......
1•1 1.
tl8

""

, ~,..

Ar1 . I• tlct ~,....,.,..,.• • rer•,.. •f• l •o• ~r 01 11.., 7JI
.,. Cnn11ltulç•o rrdrrol, • dt..rc eç~r •d•l1>la1r•• I•• i-1 000•1~•
,,.1,
fulPloci o "•rloMI élo
t Ul,t.I , da .... INlft.,.• Calçer-1111\e .. llio
Ptélro. !orolltMI• no ""nlcli-l o •• 'º' '" llt t ol ho, '"'~" •• S1r9 h ·• ..,""
l•ru•O• C'- do or"pa; l>c tr..Slclon.1 • ~·-n•nt • <lo C:t UI"'
ln~l701>•
Jorc\, cc» •urtrlfrle O• 4.ll• , 7''~ h.1 IOt,. t r <- • l i . rr•t• ntot • 11••••••1•
~•rt t rtt , tt\t1>t a • •• t• •••• t •••t•nta • oit o Cfl"t l ••••J •
.,., 1..1•0
dt )~ . ~lt . tl ••t roa C ~lnt• • cinco •li. qul nb111to. • ~lnto o no••
..
t1oe • llOttnte • nêo ttnti-•u11 ) .

''"''º ·

-tt . JI A Arta l..OÍ9•n• O. qu• tr• t• ••1• D~••lo 1•• •
••tulnl• .,l la\1aclo1 ll09!t1 Perlln6o do llArro )) d• t 0<ird•Md•• t•otr~
llt•t apro•l••dt• o•••t'lt,t"I • ,,.,,·ie.e·v,, ,, ••rv• por~ 11n~• , 1
t• COlll ••1111111 ' dl1tlT1Cie •rro1t ...lll'• o. J1•~1·~~.4· • 141,,., ..' 'º'•

atl o Ponto UI d• coord1n1de• t•otrilict• •pro1l..,d1• O't'4' '~0. 4 "1 1 J7•
l)' Sl . ~'Wgr •• local li~ "" .. ,,,. dlrelto llo ~lo s•o rre~i•rr ; dai, 11
tu• po1 •1tt ' jua1htt, ~oo i - . tll•naêo dt & . 911'.~t t>Pt too, et f " Marco
00 dt eoord•~•dt• V"'ITiflc•• 1prnrt•..t•• 09'4& ' tl ,t ·~ a ) l •t.C>'J, , f'"tt.
lo •1lreOo na ••t"• illr•lte tfo retarl"r 1 lo. t.r.srt1 Do ..,rcc •~••• lltt
c1 l t u, ar9u1 por~.. llnht r tt• C1l9 •~1111110 t élfttê~t i• apr&ol•tdo• ••
21••5,•11 ,1• • l,,Jt,OJ• .,.,,.,, ''' o "•rco 01 4t coorlltn•d•• t•orr'li
raa apro•l••d•• o.•••·01, 1•s • JT•7~ · s,,!"W91 .: dol. •t1u• por u•• llnht
co• tllNtt 1 Ol1ti1>ci1
doa dt t1••i1 ' !J, 1• • l . lO&, ))4 ..
trot, ' ' ' o Nerco 07 .. ~oord•ft•O•• 9to9r9tlc•• •proot••O•• ot••t•)t,e•s
• )7'71 ' J~. 1·w9r. 1 t•I , ••tu• por .... 111\he r•l• e.,. •rl•utt t lllttl•t l•
• r • o•l•cSo• li• 214•s1 •1s, ,· t l.5J1 . 71 l ••tto•. 014 a"''"º Ol d• coor~
nad•• 9to~r,fl raa •pro•l•td•• Ot''~' l'· •·• • )f•21 ' '4.7ºW91 .r •a(, ..,..,
por,.., llnht r•t•,..... .,,..,.,. • dl•ta~ele •rTort..~o• d• t 14•,0· 1•·'' •
t .1t) , 101
tlt o llarro 04 dt coorrltn~•e t•oir~flc•• rr.rroa 1•4••
09•~1 ·01, g•~ • )f'J2 ' 27 , 5"~r . lllJ~• Oo . . t co t nttt dt• <t ito , erau•
,..,
""'" l l ni.. r• t• l'OIO aal..,t• • dlatâncit •rro,l•ado• d• 29)') J ' ot. t•
• •
l .Ott, • 1• ... 1,... , •lw o lttrco OS th rootd•n•d•• t•otr•rleat •l'fotl....Stl
09•io · ~ ), 6'1 t )1" 7J ' 00, 2' W9 r.1 Ool , ••1ur pot ,.. l lnhe rrta
ecl"tl
t• • dl•tilM'lt tproa l...,ot dt 2t )•Jr· >o.• · • 2. 00 J, •>t ••1101 , até
o
MarC'O ~' él• conrdtn•~•• 94'"f•Ál íc•t •rro•I,..,,.• o•· ,~·11. 1•s o
J••>• •
OO , l"V91 .1 Oof, ,,,... ro• .... l ln'>a rt•• ~ , ,;,..,,. t " l •l'l>CI • eprt'•i

••t•

•••9•l..

"'''º'·

"°""

..,~. d• 19 1· 1, · lr.o~ . J . )t: lf ••1tr., · ·~ - 't11 r~ o· 4•
r~et0.."'94••
t""f r&t; r•11 ,,,,,,, 1 •~•• ~· so (ta. 4.. , ,. , , .,,, · • : . •·•11 . : "•'· ••1u• por
Vf'le J t nll• •• • • ~v. •&l9Vtf' t t'l.srâ11•i • "íºrl" i••1o~ Ot )t)• J • • 1: . f'l..

"'''°'·

•

l. OOJ , )12
•t.; r ftttco P• ~ C'rr. 1,.•r•"-• tfl>91át l nt • 1.•r r rl•O••
~•·•t · •~. l "S • 11•2! •• 1. a••9• . ot:.~Tr ' """"' ~(' ahl•• O••tr lto,
por
~ l\ 11he ,,,.coa nt 1N•• • ,.\! 1tÍttt«"i• •rro s ;-..t_t-, 4it
) 7'fl 1 S'I'. ••
•
l . 61 4 0 4~< HltOI . et f o "•r<'O t"' ~·~ "':rc-t !t• f\,..,.• 9•-"91ifi~e• •pt ... t ...,••

o•••8 ' 5t, ,•s •

••1••

1 l ·1~ · 1 1,)••91

.,

itol , ••90•

r~• ~ l inh•

r•t • coo

•t•

••••1

I• t Ol11inc lo ep1n• l..cS~r Ot l 2'~1 ' 1t ,)• t 1 . \7', •~l ~•• roa .
o
"•rco 10 Ot coordtn..,oo 91091êl icar •r• o•l~sO•• O"ºf@'''•'"S •
11•1• ·
48,-· 11,r .1 11• 1, 1191tt por llnl•• ~•lt <""" ' ''""'' • dl~ t i nc l1t •P•""l

.-.do• dt 11 •4~· J:t, 1•

1

1.!1•,-:-oe l't t ro• .

ttt o ""'ce 11 àt

C<••ir dtn• d••

9•09rl tlc1• apro• i•.O•• 09•4;·• c. J• 5 • l' ·2e • :1.~·~9r . ~ d• f. t.t1~·
v~•

l inho

••t•

pn;

r"" ttlhu\e t o; .,i...- la t r1c•l ..o.,. dt
11'5l'O\ , l •
1.t)t,81S Mlro1. tlt • M11co 1J , lnfc l? do '1t1rr leia dt,1• .,., i- ~ ro.

li•·•

t

P11t49ref o <lt1leo · a
tlt l'i o ,.,~to. l nl•911r••
-'•
' ••• lro i9tn• •• qu••teo , f<'••u1 • •ur•rf let • ~· 9~ .l ~ lie '"r•trl•
0
••I• ~e ctttt• • tt ttnte • cln~o ertal • pPJ ÍIPt'lto •• t , l t• ln~..-, 1 .. lo

qul\ ;...troa) ,
bll ceçi o,

l r tr l lle ,
•
t i• • 10 )1 do '•rVbllco.
fF:ílNAN lrQ C'Ot.LOll

J•rkt f'a••11"1lo

4. A COMUNIDADEXOKÓ: MODO DE VIDA
A descrição que se segue é uma etnografia da comw1jdade Xokó hoje
sediada na ilha de São Pedro. Pretende incorporar a sua constituição e as
modificações que vão sendo feitas ao longo dos anos, desde que o grupo se
estabeleceu na pequena ilha em 1979, tendo anos mais tarde acesso ao território
da Caiçara de dimensões bem 1na1s amplas, o que coloca novas perspectivas e
desafios para o grupo.
A população da ilha inicialmente constituída de 150 pessoas,
ampliou-se para cerca de 250 índios que aí residem atualmente Esta
população às vezes se amplia com o des locamento de parentes que,
morando espalhados pelas vizinhanças, dcrnoram-se em temporadas na
aldeia. Mais de uma
centena e meia de
moradores
em
l oca lidad es
próxirnas
são
identificados como
ligadas por laços de
aos
pa rentesco
índios de São
Pedro.
O 1nodo de
vida dos habitantes
da ilha. aparentemente pouco difere
das populações ru rais da região, com
que partilham também características
do tipo fisico, inclu'
sive fo rtes traços
negróides. Como foi
visto, os habitantes
da antiga mis são
de São Pedro ao
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longo dos tempos também tiveram momentos de encontro, conflitos e trocas
com brancos e negros resultando cm mudanças no tipo físico e no entrelaçamento
de elementos culturais.
A aldeia

Foi reconstruida a partir do 1nomcnt.o cm que retomaram a ilha. Da
ocupação do tempo da missão restavam apenas a igreja, o cemitério e as n1inas
do antigo convento dos capuchinhos. As casas construídas no prin1eiro momento
de troncos e palhas forant substituídas por construções· de taipa e, muit~
rcrenlcmente, por casas mais sólidas de alvenaria e cobertura de telhas, algumas
can pisos e revestimentos cerâmicos. Restam boje poucas casas de taipa. Muitas
residências têm âgua e11canadac aeJetrificação está prestes a ser implantada. O
mobiJiário e os utensilios que abrigam varian1, a depender das posses dos seus
ocupantes. A televisão está incorporada ao cotidiano da aldeia, como outros
equipamentos domésticos que suas posses permitem adquirir.
.
.
Em frente à igreja, antiga construção feita pelos capuchinhos e hoJe
tombada pelo Patrimônio Histórico Estadual ( 1984), bem ao lado do cruzeiro,
urna estátua de índio cm posição de lançar flecha, enfeitado co1n tanga e cocar,
teudo aos pés uma cobra, numa idcaliz.ação dos índios das matas, representação
bastante difi1ndida entre a população local e partilhada. também pelos Xokó.

A posse da terra é coletiva. mas o cultivo é feito através do sistema de
roças fami liares onde se destaca o plantio de produtos básicos para sua
alimentação conto o milho, o feijão e a mandioca (macaxeira), alguns legumes e
verduras. Embora plantem tamb6m o algodão para ser vendido, as atividades
agrfcolas são voltadas sobretudo para a subsistência. O cultivo de arroz,
ativtdadc já praticada na antiga missão e muito importante nos tempos crn que
moravam na Caiçara como meciros e assaJariados, não chegou a ser implantado
com sucesso. Depois de terem conscg1lido as terras da Caiçara deram-se conta
de que as lagoas que se formavam após a enchente do rio 1ninguaram quaudo as
águas do São Francisco foram retidas pelas barragens das hidrelétricas, das
quais Xingó foi a última inaugurada. A pesca, traclicionalmente uma atividade
fundamental para a ali1nentaç3o do grupo, embora tenha ainda um peso
significativo, é hoje pratic.ada com menos intensidade. As barragens fizeram
escassear o peixe e as pc.<icarins tomam-se cada vez menos compensadoras. O
número de canoas diminuiu muito na aldeia. O que tem crescido é o gado. De
pescador o Xokó está se transformando en1 cr1ador. Criador de gado bovino.
Esta é u1na ativtdade que vinha sendo expcri1nentadn timidamente por alguns
individuos e contida pela pouca terra de que dispunham Intensificou-se
recentemente com a posse da c:aiçara e com o finru1ciamcnto de projetos que
visam desenvolver comunidades rurais. Associada à pccuâria, vem o plantio de
pastagens e a aprendizagem de 1nuitas outras atividades previstas 110 projeto,
cuja execução é ainda muito ineipient.c. Os Xokó cst:io se transfonnando cm
índios criadores, it1corpomndo oxpcriêncLas muito recentes de financiamentos
por banco, visando uma produç5o voltada para o mercado regional.
Vê-se, pois, que a definição sobre o uso da terra agora sob sua pos e,
se fdZ no contexto das alterações porque passa a região do baixo São Franc1 co
sujeita a intcrfcrSncias do Estado através da construção de barragens e de projetos
fmanciados de pecuâria e agricultura irrigada visando o desenvolvimento
da região.
Ao lado de mudanças 111ais profundas e estruturais co1no osta acitna
anunciada• os Xokó desenvolvem atividades tradicionais e i1nportnntcs na
manutenção do grupo, inclusive pelo seu peso simbólico. É o caso da cerâ.nuca.
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A cerâmica

A fabricação de objetos a partir do barro é ocupação muito antiga
entre os Xokó. Como na ilha onde moram não há argila adequada ao fabrico
da cerâmica, os homens vão buscá-la na Caiçara. Depois de seca, batem
com pedaços de madeira de modo a reduzi-la a pó que é peneirado para
reli1 ar as impurezas. Cabe às mulheres modelar as peças utilizando a técnica
de superposição de roletes de argila Para dar-lhes acabamento, usam
pedaços de 1nadeira., de metal e de frutos por eles denominados de alisador,
raspador, co1té e capuco . Os Xokó não utilizam o tomo nem o forno na
fabricação da cerâmica. As peças depois de modelndas são postas para
secar à sombra e ao sol, e, n1ais tarde, juntando-se a produção de vários dias
e de diversas ceramistas, elas são quci.tnadas em grande fogueira.
Fabricam sobretudo objetos destinados ao uso doméstico e, mais
cspcc1ficarnentc, relacionados com preparo e armazenamento dos alimentos:
potes) panelas, cuscuz.eiros, fogareiros etc A cerâmica é vendida nas feiras,
nas povoações próximas. sobretudo c1n Pão de Açúcar) cidade com que n1antêm
um contato muito estreito. Consumjda pela população regional de base rural
que a utiliza no contexto doméstico culinário, a cerâmica assume maior
importância econômica para os Xokó nos momentos de queda da produção
agrícola.
Atividade essencialmente feminina, o trabalho com o barro entra no
conjunto de proibições a que estão sujeitas as muU1cres no resguardo após o
parto. Durante esse período, que se estende por quarenta dias, elas não fabricam
cerâmica e a sua alimentação especiaJ deve ser preparada em vasilhame de
barro que não tenha sido ainda utiliz.ado, ou seja, deve ser cozinhado em panela
de asa e nova. O fazer e o usar os utensílios de barro vinculam-se a crenças e
remetem ao 1nodo como concebem a 01 igcm da sua cerâmica Nomeando-se
como panelefras, vc'.lcm o trabalho com o barro como uma atividade relacionada
contos troncos velhos, coisa que os ind1os faziam desde o começo do mundo.
D~a fonna, associam a cerâmica aos índios e às suas ongens. Convbn ressaltar
que os relatos escritos sobre a missão de São Pedro no século XIX sempre
registram a fabricação de cerâmica como uma atividade de destaque entre os
ú1dios. Continuou sendo praticada nos ternpos em que viviam como meeiros na
Caiçara.' Quando o grupo se instalou na ilha de São Pedro o trabalho das oleirns
teve continuidade trazendo-se a matéria-pritna de fazendas situadas no estado
de Alagoas, pois estava a eles interditado o acesso aos barreiras da Caiçara Até
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hoje, as panelas das oleiras da ilha são mu1to conceituadas entre os
consumidores regionais.
Outras atividad~ artesanais estão sendo desenvolvidas pelo grupo con10
a confecção de colares, arcos e flechas, tendo sobretudo destinação ritual na
composição da identidade, funcionando co1no sinais de uma diferenciação e
slmbolos de uma indianidade. que v<ii c:f' tornando mais visfvel.

Escola e aúde

•
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As crianças frcqu cnta1n escola na própria aldeia, onde funciona
atualmente u~ unidade de enstno com as quatro prin1ciras séri~ do prm1c1ro
grau. Os ens1nruncntos são transmitidos c.n português, única língua hoje falada
pelo grupo. Para os que qucrcn1 ir além dos estudos oferecidos na aldeia, a
alternativa é tudar em Pão de Açúcar, para onde se deslocam diariamente
31

ce.rca de duas dezenas de jovens, a indica.r que a população da ilha ~to se
empenha na aquisição de educação fonnal. 13
No seio da família, que tem importância fundamenta.! na vida econôm.ica
e socjal da comunidade, as crianças e.os jovens vão absorveodo valores e
normas de conduta. São inceotivados a procurar casamento dentro do próprio
~po. Do mesmo modo, são treinados nas tarefas apropriadas ao seu sexo e
idade, aprendendo a cuidar das roças, das crianças, a tàzer cerâmica, a pescar
etc. A prese~ça do ~o é uma grande fonte de djvertimeoto para as crianças, que
entre as mmtas bnncadeiras incluem o toré, incentivado pelos adultos como
mecanismo de socialização e valorização da dança, tida como própria dos
índios. M
No campo da saúde recorrem à medicina científica, valendo-se sobretudo
dos médicos e das instituições sediadas em Pão de Açúcar. Foi construído
recentemente um posto de saúde na própria ilha. Continuam porém tnuito
proc~as as rezadeiras. Detêm conhecimentos tradicionais sobre plantas
curativas e delas fazem constante uso. 15 Este é associado, muitas vezes a
rituais mágico-religiosos onde a jurema tem papel de destaque. No manus~io
desta, o pajé vai gradativamente se configurando como agente aglutinador na
reton1ada de práticas religiosas centradas no toré.
Religião
.
O toré, de acordo com relatos orais e as fontes escritas, fà.zia parte da
tradição cultural dos índios da missão de São Pedro, sendo terminantemente
proibida pelos missionários e tenazmente realimdo pelos tndios. Com a dispersão
destes no fim do século passado, a família dos lideres religiosos detentores do
saber específico sobre o toré migrou para Porto Real de Colégio. Privado do
A Secretaria de Educação d~ Estado de Sergipe criou, em 1993, um Núcleo de Educação
fndlgena (NEI) que lem garanltdo a presença de professor na ilha. Em outros momentos CBta
presença foi patrocinada por entidades não governamentais. prefeituras municipais e FUNAI.

pajé e obrigado a camuflar a sua ascendência indígena como estratégia de
sobrevivência, o grupo que permaneceu nas terras do antigo aldeamento
de São Pedro deixou de realizar o ritual, que vai sendo retomado num proce.5So
de reelaboração de práticas culturais vinculadas ao uso da jurema tão
difundida entre os índios oordestinos.
Para os índios do Nordeste, o toré - ou formas religiosas que aparecem
com outros denominações - constitui forte elen1ento de afrrmação de
identidade veiculando valores e crenças no interior do grupo indígena e
constituindo-se en1 forma de afirmação perante os não índios.
Desse modo, no processo de afianação da identidade étnica dos Xokó
da ilha de São Pedro o toré vai ser reativado, tendo porém muitos significados.
Em espaços públicos, realizam a dança exibindo saiotes de fibras vegetais,
enfeites de penas e pinturas corporais, elementos com que procuram marcar
suas diferenças em relação às populações não índias e desenvolver atitudes de
reforço de solidari.e.dade grupal. No cotidiano da aldeia, o toré pode ser dançado
sem roupas especiais ou enfeites como divertimento de adultos e de crianças.
Pode ser dançado, do mesmo modo que outras danças tradicionais como o srunba
de coco, no interior da igreja durante a missa, sobretudo em celebrações que
evocam a retomada das terras. Mas pode ser também um ritual sagrado e secreto
de caráter mágico-religioso realizado em dias certos, com participação exclusiva
de índios tendo forte conteúdo afetivo e simbólico de ligação com antepassados.
Esta é wna dimensão 1nenos visível do toré, porétn muito forte na marcação de
identidade e s.olidariedade grupal.
•

13

-

14

Sob a orientação da Profa. llka Bichara, alunos da UFS estt'!o realizando um estudo sobre
brincadeims infantis na ilha de São Pedro.
-

DANÇA

DO
TORÉ

1

> - O uso de plantas com fins mágicos e medicinais entre os Xokó da ilha de Slo Pedro e os KaririXokó é estudado por Clarioo Mota em tese de doutorado intitulada: A.sJurenui told u.r: Kariri-Shoko
and S/ioko 111'!de o/11tllizatio11 ofn1edicinalplantsi11 the co11texl ofn1oden1 northeasten 1 Brazil.
Texas ai Aust.ín, 2 vol. 1987. Dentre a longa relação de plantas consta o uso de mari.zelra como anti-

~cmorrágico e para fortalecer o sangue; brilhantina para dor de ou vi do e proteção espiritual das casa,
JUreme mansa para dor de dente, banhos de /in1peza e fabriC891Jo de poção (vinho) usada cni riniais.
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l<oto: Hélia Barreto, 1995. Acervo do MUBS/UFS
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Bastante visível e muit.o forte é a presença do catolicismo entre os
Xokó . Eles praticam uma forma de catolicismo popular mesclada com
elc.mcnt.os diversos. Cultuam São Pedro, padroeiro da ilha, tendo particular
devoção por uma imagem carinhosamente chamada de São Pedrinho. Esta,
segundo dizem, foi encontrada por seus ancestrais ao pé de uma baraúna
no tempo em que se derrubava a mata virge111 para construir a igreja. numa
narrativa em que a idealização dos índios habitantes das selvas se mistura
com a presença de mjssionários. Dessa forma. coino produto da reflexão
sobre sua história vão elaborando mit.os sobre sua aldeia e seu viver. A
missão 111arcou profundamente a visão de mundo e a religiosidade do grupo
cuja rotina incorpora rezas, novenas e todo um devocionârio de base cristã.
É 1nuito forte a vinculação dos habitantes da aldeia com as imagens dos
sanlos católicos que estão na velha igreja. No momento da retomada da
ilha, ao se darem conta de que a imagem do santo padroeiro tinha sido
deslocada para o Museu de Arte de São Cristóvão, exigirant seu retomo à
igreja local e compuseram cantos em sua homenagem, proclamando a sua
proximidade com o santo:
Olhe S6o Pedro, o senhor n/Jo está só.
Está arrodeado pelos fnd1os Xocó. 16

Durante as últimas décad~ a presença de sacerdotes e agentes
religiosos vinculados à chamada igreja progressista tem tido influência sobre
eles, inclusive no processo de retotnada das terras e na reativação de sinais de
indianidade, alguns deles incluídos nas celebrações de rit.os católicos. Isto se
toma mais visível nas comemorações anuais de retomada das terras, realizadas
na ilha com forte afluência das populações das vizinhanças e de representantes
de grupos .indígenas.
Polític.a

No plano político os Xok6 nomeiam suas lideranças com palavras que
remetem às antigas sociedades indlgenas. Além de um Conselho composto
por dez membros têm um cacique que é periodicamente eleito, a quem cabe
16

O canto é da autoria de Paulino (Paulo /\.cAcio) poeta, compositor, tocador de violão que
deixou muitas cantigas que retratam sentimentos e a luta pela retomada da& terras, da qual foi
•

urn dos lideres.
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dar encaminhantento às questões internas e de relacionamento com a sociedade

mais ampla e com os poderes constituídos. Dentre estes destaca-se a FUNAI,
órgão do governo que tuteln as populações ind.Jgenas e, desde 1979, tem
marcado presença entre os Xokó, instalando em 1983 um post.o na ilha, através
do qual lhes presta assistência. Buscando apoio em órgãos goveman1entais,
ou em entidades da sociedade civil, suas lideranças têm transitado com cerla
desenvoltura nos cenários de discussão das questões indígenas. Recentemente,
a exemplo de outros grupos, foi criada uma entidade co1n registro forn1al em
cartório vjsando lidar com instituições capazes de atender as demandas
econômicas, de saúde e educação.
Essa rápida descrição sobre o modo atual de viver dos Xokó deixa
claro que eles não são iguais aos índios do tempo da chegada dos portugueses
ao Brasil. São populações que, após viverem em aldeamento missionário por
dois séculos, foram expropriados de suas terras e vivcrant durante quase um
século como moradores de fazendas assentadas sobre os terrenos do extinto
aldeamento que, no limiar do século XXI. retomam a lula pela reconquista da
terra e, junto com ela, reconstroem uma identidade étnica. Neste processo,
essencialmente dinâmico e criativo, velhos elementos são retomados com novas
significações, tendo como pMo de fundo as relações de negociação, conflit.o e
alianças estabelecidas com os outros segmentos da sociedade.
5. CONCLUSÃO: iNDIOS NO LIMIAR DO SÉCULO X.Xl

Ao longo do texto foi-se evidenciando como a identidade étnica é algo
em constante transfonnação que vai se delineando no processo efetivo da vida
social e em constante diálogo com a história e a memória. O mesmo foi afirmado
e1n relação à cultura, que é sempre dinâmica, razão pela qual não podemos
cobrar dos índjos - como de nenhum oulro povo - ''pureza cultural ... Do
mesmo modo, não se justifica a cobrança de caracteres fisicos de wna ideal i111.da
"raça indígena.., sobretudo porque a identidade étnica é uma definição social
e o social não se determina pelo biológico. Os grupos étnicos têm seus
critérios próprios de inclusão e exclusão. O importante é que os índios se
reconheçam e sejam reconhecidos como lndjos e como parcela da sociedade
brasileira.
Foi visto também que remanescentes de indios aldeados, depois de
terem vivido sob o regime das missões e tcrern sido dispersos pela violência
35

dos fazendeiros, no final da década de setenta deste século, trabalhando a
identidade Xokó rcton1aram a luta pela reconquista de parte dos territórios dol>
seus ancestrais e afinnação de seus direitos. Organizando-se internamente l
articulando alianças cocn diversos segmentos da sociedade conseguiram a poss
legalizada da Ilha de São Pedro e da Caiçara. Tiveram, desse modo, o
reconhecimento oficial de seus direitos históricos sobre o território do antigo
aldeamento. Estreitaram os contatos com outros grupos indígenas, sobretudo
do Nordeste, participando de muitos encontros, algu11s dos quais realizados na
Ilha de São Pedro. Novos líderes surgiram e sucederam-se. Conquistaram
espaço na mídia e tornaram-se interlocutores nos debates e encammhamcnto
das suas reivindicações junto ao governo e aos movimentos sociais, colocandose como sujeito político coletivo, como povo indígena.

-
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Dessa fonna, como resultado de um longo processo histórico de
interação com a sociedade brasileira e eotn outros grupos indígenas, os Xokó
situam-se no conjunto da população indigena brasileira. Hoje, ao lado das
tradicionais atividades de pesca, agricultura e cerâmica, buscam recursos para
desenvolver melhorias no campo de educação e da saúde e implementar novas
atividades cconômicas, enfrentru1do os desafios e a imprevisibilidade embutidos
nas situações novas que prenunciam grandes mudanças. Ao mesmo tempo,
procuram
36

retomar práticas de um passado indJgeoa agora revestidas de novos significados.
Reativam e atualizam a 1nein6ria. Aprendem com os velhos ou com outros
grupos indígenas a confecção de artefatos e ritos através dos quais proclamam
sua indianidade e recriam a cultura, somando velhas experiências e novos saberes,
lançando pontes entre o passado e o futuro.
Em vários momentos foram feitas referências a índios do Nordeste com
os quais os Xok6 mantêm contatos. Ao contrário do que muitos pensam, a
região abriga uma população indlgena significativa. São quase três dezenas de
povos indlgenas espalhados por di fcrentes estados. Podem ser citados como
exemplos os Kiriri, os Pataxó, os Tuxá, os Kaimbé que vivem na Ballla; os
Xok6 em Sergipe; os Wassu, os Karapot6, os Tingui-Bot6, os Kariri-Xokó em
Alagoas; os Truká, os Xukuru, os Pankararu, os Fulniô em Pernambuco; os
Potiguara na Paraíba; os Tremc:rnbé e os Tapcba no Ceará. Um traço comum
aos indios da região é a ausência de diferenças muito visíveis em relação às
populações regionais. A exceção dos FuJniô, que falam utna língua própria, os
demais expressam-se cm português Todos porém consideram-se índios,
.
.
""" .
.
afinnam identidade étnica, em alguns casos vivendo exper1cnc1as muito
semelhantes aos Xokó.
Isso implica admitir que o futuro do Brasil deve ser projetado com os
índios ao nosso lado. Que seu desaparecimento não é inexorável. Eles faz.em
parte da nossa contemporaneidade e estão ai para ficar. Do jeito que são e do
Jeito que virão a ser, pois os índios vão continuar se modificando. Têm o direito
de fazerem as mudanças que julgarem necessárias nas suas sociedade e cm seus
rnodos de ser e pensar. Do mcsrno modo, têm o direito de manterem sua
organização sociaJ, seus costumes~ suas línguas, crenças e tradições, bem como
as terras que tradicionalmenteocuparn. Estes são direitos inscritos na Constituição
Federal de 1988 (artigo 231 ), cuja efetivação depende de todos nós. Saber
respeitar as diferenças, aceitar os índios do Jeito que são, participar1do conosco
das decisões sobre seu futuro, é reconhecer o valor da diversidade cultural
acoplado a uma igualdade de direitos.
Esse é um dos desafios que se impõe à sociedade brasileira no novo
rnilênio

37

•

6. ROTEIRO BIBLIOGRÁFICO E DE IN FORMAÇÕES SOBRHNDlOS
Nesta parte final do livro a proposta é oferecer um elenco de fontes de
informações sobre índios, particularmente sobre indios em Sergipe.
É importante que o professor tenha conhecimento sobre livros e outras
fontes a que pode recorrer para aprofundar seus estudos e indicar para seus
alunos. Para que estes possam cumprir adequadamente uma determinada tarefa
é fundamental que estejam munidos de algumas indicações básicas sobre onde
pesquisar, de modo que po srun encontrar o que procuram. Com este objetivo
foi incorporado um curto roteiro bibliográfico e de informações sobre outros
recursos, como exposições e audiovlSuais, bem como uma relação de instituições
onde esses materiais podem ser procurados.
A bibliografia é constitulda de uma relação de obras que foram agn1padas
segundo o nível de abrangência com que tratam a temática indígena: Brasil,
Nordeste, Sergipe, Xokó.
En1 relação aos índios do Brasil, existem roteiros bastante amplos
incluindo bibliografia e outras fontes ao alcance dos professores. Ver, por
exemplo, capítulos especlficos de A. Quest6o lndlgena na Sala de Aula e A
Temática lndigena na Escola, livros que integram a bibliografia. Aqui foram
selecionadas apenas algumas obras básicas, escritas em linguage1n acessivel,
que dão uma visão de conjunto sobre as soc1ooades e as culturas indígenas e
permitem aprofundar algumas questões conceituais aqui colocadas. Neste
primeiro bloco foram destacados alguns livros que apresentam propostas
concretas de trabalhar a questão indígena no L• e no 2º graus. Com estes se
inicia a bibliografia enquanto as demais obras seguem indicadas por ordem
alfabética dos seus autores.
À moojda que se reduz a abrangência, se amplia o nível de inclusão de
trabalhos referenciados. Desse modo, sobre o índio no Nordeste e em Sergipe
inclutmos artigos de reVJstas. Ein relação aos Xokó foram mencionados também
relatórios e teses que, embora sejam de díflei l acesso por não teren1 sido
publicados, dão urna idéia do que vem sendo pesquisado sobre este grupo
indlgcna. Os jornais locais, a partir do final dos anos setenta, têm noticiado as
questões envolvendo os Xokó, constituindo-se em fonte de pesquisa para
professores e alunos.
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l. ÍNDIOS NO BRASIL
1.1 - Obras que articulam a questlo indíema e a escola
LOPES DA SILVA, Aracy. A Qucstbo Jndlgena na Sala de Aula - substd1os
para Profes:rores do 1° e 2° graus . São Paulo, Bras1liense, 1987.
LOPES DA SILVA, Aracy /nd1os. S!o Paulo. Át1ca, 1988 (Coleção Ponto por
Ponto)
LOPES DA SILVA, Aracy e GRUPIONE, Luls Don1scu Benzi. A. Temâtica
lndlgcna na Escola _ Novor Subsld1os para Professorrs do 1° e 2° Graus
Braslha, MEC/MARl/UN~CO, 1995.
1.2 - Obras Gerais

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Antropologia do Brasil. São Paulo,
Brasiliense, 1986.
- - - . Os Direitos do Índio. São Paulo, Brasiliense, 1987.
- - - . (org.). História dos Índlo.r. São Paulo. FAPESP/CMC/Companh1n
das Lclras, 1992.
GOMES, Mércio Pereira. ()s lndiO\' e o Brasil. Pctrópolis, Vozes, 1988
JUNQUEIRA, Carmen, Antropologia Indígena uma 1ntroduçl10 São Paulo,
EDUC, 1991.
MELATTI, Júlio César. Índios no Brasil. 48• oo. São Paulo, Hucitec, 1983.
RAMOS, AJct.da Rrta. Sociedades lndlgenas. São Paulo, Ática, 1986
RIBEIRO, Berta. O Índio nt1 História do Brol1I São Paulo, Global, 1983.
RIBEIRO, Oarcy Os Índ10.v e a C1vllfzação. 41 ed. Petrópolis, Vozes, 1982.
2 - ÍNDIOS NO NORDESTE

ANAi - Os Povos Jndlgcnas na Hahla [ Snlvadorj Associação Nacional de
Apoio ao Índio - Bahia 1981 .
ANTUNES, Clóvis. WakonlJ, Kar1rl, Xukun1. Aspetos .c;óc10-antropológlcos
dos rcnianescentcs indlgcnas de A.lagoa'> Macció, UFAL, 1973.
BANDEIRA, Maria de Lourdes. ().r Kar1ris de Mirandela, um grupo lndlgena
integrado. Salvador, UFBa, 1972.
CONOEPE, As l'omunidades Jndlgenas de }Jcrna1nbuco. Recife, Instituto de
Desenvolvimento de Pcrnrunbuco, 198 1.
DANTAS, Beatriz Góis, SAMPAlO, José Augusto L e CARVALHO, Maria
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do Rosário. "Os Povos lndigenas oo Nordeste Brasileiro" ln CARNElRO
DA CUNHA, Manuela (org.) História dos Índios no Brasil São Paulo,

FAPBSP/Companhia das Letras/SMC, l992.
HOHENTHAL JR. W. D. "As tribos indígenas do médio e baixo São
Francisco." Revista do Museu Paulista. N.S. São Paulo, vol. 12, p.37-86.
1960.
MOONEN, Frans e MAIA, Luciano Mariz (org.). Etnohistória dos Índios
Potiguara: ensaios, ~latórios, documentos. João Pessoa, PR/PB_SEC/PB,
1992.
PINTO, Estevão. Os lndJgenas do Nordeste. São Paulo, Compwiliia Editora
Nacional, 1935/ 1938. 2 vol.
PACHECO DE OLNEIRA, João e LEITE, Jurandyr Carvalho Ferreira. Atlas
das Terras /ndigenas do Nordeste. PETI, Museu Nacional, J993.
PORTO ALEGRE, Sllvia, MARIZ, Marlcnc, DANTAS, Beatriz. (org.)
D<>cumentos para a História lndlgena no Nordeste. São Paulo, NHD/USP/
FAPESP, 1994. (B um instrumento de pesquisa que resume documentos do
Ceará, Rio Grande do Norte e do Arquivo Público de Sergipe).

DANTAS, Beatriz G. e DALLARJ, Dabno de A. Terra dos Índios Xocó . São
Paulo, Comissão Pró-Indio, 1980. (Estudos e documentos sobre a presença
do grupo indígena em Sergipe).
FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Os Enforcados - O lndio em Sergipe. Rio de Janeiro
, Paz e Terra, 1981.
FREIRE, Fclisbelo. História de Sergipe. Petrópolis, Vozes. Governo do Estado
de Sergipe, 2ª ed. 1987. (A16rn do capítuJo sobre a conquista, o autor faz
várias referências aos índios e às aldeias ao longo da obra).
GUARANÁ, Annindo. "Glossário Etimológico dos nomes de língua tupi na
geografia do Bstado de Sergipe." Revista do Instituto Histórico e Geográfico.
nv 5 , p. 297-326. 1916.
MOIT, Luiz. Sergipe d'EI Rey: Pop11/açllo, Economia e Sociedade. Aracaju,
FUNDESC, J986. (AJguns capítulos tratam de aldeias e população indígena).
NUNES, Maria Thétis. Sergipe Colonial 1. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro,
1989. (Capítulos: A integração do território sergipano à colonização
· portuguesa e O lndio na fom1açã.o sergipana).
3.1 - Documentos - instrumentos de pesquisa

3 - lNDIOS EM SERGIPE
BEZERRA,Felte. EtniasSerglpanas. Aracaju, J. Andrade, 1984 . (lªcd. 1949).

Capitulo intitulado o "Elemento IruUgena cm Sergipe". Um abordagem
histórica e antropológica.
O.ANTAS, Beatriz Góis . "Os l:ndios em Sergipe" ln DINIZ, Diana Maria de
Faro (cooni). Texios para a História de &rgl'pe. Aracaju, UFS/Banese,
J991. (Visão geral sobre a presença indlgena em Sergipe da conquista aos
dias atuais).
_ _ . "Índios e brancos em conflito pela posse da terra; aldeia de Água Azeda,
século XJX.,, ln . Anais do• VIII S1"1póslo Nacional de Professores
Universitários de Histót1a. São Paulo, p. 221-252. 1976.
_ _ . "Missão Indígena de Geru". Revista do Instituto Histórico e Geográfico
de Sergtpe. Aracaju. nR28, p. 65-87, 1979- 1983.
_ _ ."A Tupimania na Historiografia Sergipana." Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe . Aracaju, nQ29, p 39-47, 1983- 1987.
_ _ ,,,História de Grupos Indígenas e Fontes Escritas." Revista de Aracaju,
nª 8, p. 115-123, 1985.
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OANTAS. Beatriz Góis. (org.) Repertório de Docutnentos para a História
Indtgena - Sergipe . São Paulo, NHil/USP/FAPESP. 1993.( Resume 329
documentos do Arquivo Público referentes à presença indígena em Sergipe).
. "Fontes para a História Indígena e do Indigenisn10 em Arquivos de
- Aracaju."
Revista do lnstftuJo Histórico e Geográfico de Sergipe, 0 11 3 J, p.
13-30. 1992. (Levantamento que identifica a presença de docwnentos sobre
índios cm arquivos de Aracaju).

4 - XOKÔ

Existem poucos textos publicados sobre Xokó acessíveis ao grande público.
Alguns trabalhos acadêmicos não chegaram a ser publicados sob a forma
de livros. Vão abaixo indicados jt1ntamente com relatórios de pesquisas e
textos produzidos pela FUNAI
DANTAS, Beatriz G. e DALLARI, Dalmo de A. Terra dos Índios Xocó . São
Paulo, Comissão Pró-Indio, 1980. Estudos e documentos sobre a presença
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ONDE ENCONTRAR INFORMAÇÕES SOBRE ÍNDIOS
(Aracaju)

Biblioteca Pública Epifinio D6rea. Rua Vtla Cristina (prolonga.rnento). Praia
13 de Julho.

Biblioteca Clodomir Silva. Rua de Bahia, 670. Siqueira Campos.
Biblioteat Central da Universidade Federal de Ser&ipe. Campus Universitário.
Museu do Homem Sergipano. UFS. Praça Camerino, 227. Centro.
Instituto Histórico e Geográfico de Seri:i1>e. Rua de ltabajru1inha, 54. Centro.
Arquivo Público Estadual de Sergipe. Praça Fausto Cardoso, 348. Centro.
Arquivo do Judiciário . Fórum Desembrugador Vascoacclos Praça Olimpjo
Campos, 417. Centro.
Núcleo de Educaçlo Indígena. DED/ Secretaria de Educação do Estado de
Sergipe.
Divisão de Tecnolo2ia de Ensino . DED/Secretana de Educação do F.stado de
Sergipe
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