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ResumoResumoResumoResumo    

Esse trabalho trata do processo de afirmação da identidade Fulni-ô e da 

mobilização étnica do grupo organizadas e mantidas em benefício de seus direitos que 

consistem no reconhecimento como índios perante a sociedade e no direito sobre o 

território. O grupo está situado no município de Águas Belas, localizado entre o agreste 

e o sertão do estado de Pernambuco. São, em média, 3.676 índios que apresentam como 

signos de identificação étnica: o Yathê, língua específica do grupo que continua sendo 

utilizada no cotidiano; o Ouricuri, termo que designa o ritual que acontece durante a 

primavera e durante períodos específicos do ano; o Toré dança comum aos índios do 

Nordeste. A memória e a matéria cultural são os sinais de mobilizações étnicas 

selecionados pelos Fulni-ô para favorecer a afirmação de sua identidade e a proteção de 

seus direitos. Esse aspecto será tratado ao longo deste trabalho. A mobilização étnica é 

permanente, os Fulni-ô não abrem mão de recursos que possam ajudá-los a vivificar sua 

identidade e a proteger a integridade de seu território. Através da memória ou por meio 

da utilização de signos e símbolos étnicos (como a língua, o ritual religioso e o Toré) 

reforçam a idéia de que são índios e ao mesmo tempo estabelecem e defendem suas 

fronteiras étnicas e físicas. 

Palavras-chave: Identidade étnica, Memória, Símbolos étnicos. 

 

 

 

 



 

Résumé 

Ce travail s’agit du processus d´affirmation de l´identité Fulni-ô et de la 

mobilisation ethnique du groupe qui sont organisées et maintenues en bénéfice de leurs 

droits; ceux-ci consistent en la reconnaissance comme indiens devant la société et leurs 

droits sur le territoire. Le groupe est situé dans la municipalité d´Águas Belas, localisé 

entre l´ agreste et le sertão de l´état du Pernambuco. Ce sont, en moyenne, 3.676 

indiens qui présentent comme signes d´identification ethnique: le Yathê, langue 

spécifique du groupe qui continue à être utilisée au quotidien; l´Ouricuri, terme qui 

désigne le rituel qui a lieu pendant le printemps et pendant des périodes spécifiques de 

l´année; le Toré, danse commune aux indiens du Nordeste. La mémoire et la matière 

culturelle sont les signes de mobilisation ethnique sélectionnés par les Fulni-ô pour 

favoriser l´affirmation de leur identité et la protection de leurs droits. Cet aspect sera 

traité tout au long de ce travail. La mobilisation ethnique est permanente, les Fulni-ô ne 

cessent d´utiliser des moyens qui peuvent les aider à vivifier leur identité et à protéger 

l´intégrité de leur territoire. Au travers de la mémoire ou grâce à l´utilisation de signes 

et de symboles ethniques (comme la langue, le rituel religieux et le Toré) ils consolident 

l´idée qu´ils sont indiens en même temps qu´ils établissent et défendent leurs frontières 

ethniques et physiques. 

Mots-clé: Identité ethinique, Mémoire, Symboles ethniques 



SumárioSumárioSumárioSumário    

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução................................................................................................................. 11

1º 1º 1º 1º CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO –––– A A A Antecedentes Históricosntecedentes Históricosntecedentes Históricosntecedentes Históricos .................................................. 29
1.1 – A PRESENÇA CARNIJÓ NO SÉCULO XVII .................................................. 32 
1.2 – O TERRITÓRIO CARNIJÓ NO SÉCULO XVIII ............................................. 37 
1.3 – SÉCULO XIX: A EXTINÇÃO DO ALDEAMENTO IPANEMA ..................... 42 

2º CAPÍTULO 2º CAPÍTULO 2º CAPÍTULO 2º CAPÍTULO –––– A Trama A Trama A Trama A Trama do Reconhecimento do Reconhecimento do Reconhecimento do Reconhecimento......................................... 46
2.1 – VIAGENS DE FUGA E DE VOLTA: ESTRATÉGIA EM DEFESA DO 
TERRITÓRIO............................................................................................................ 47 
2.2 – PADRE ALFREDO PINTO DAMASO:  
O PORTA-VOZ DOS FULNI-Ô ................................................................................ 51 
2.3 – AS CONSEQÜÊNCIAS DA AÇÃO DE PADRE ALFREDO PINTO 
DAMASO .................................................................................................................. 55 
2.4 – A RELAÇÃO DO PADRE ALFREDO PINTO DAMASO COM O SPI ........... 61 

3º CAPÍTULO 3º CAPÍTULO 3º CAPÍTULO 3º CAPÍTULO –––– Pelos Caminhos da Memória F Pelos Caminhos da Memória F Pelos Caminhos da Memória F Pelos Caminhos da Memória Fulniulniulniulni----ôôôô......................... 65
3.1 – MEMÓRIA E TERRITÓRIO ÉTNICO ............................................................. 68 

3.1.1 – Tempo Mítico: O Aparecimento de Nossa Senhora da Conceição..... 70
3.1.2 – A Participação dos Fulni-ô na Guerra do Paraguai ........................... 80

3.2 – PADRE ALFREDO PINTO DAMASO: O “DIGNÍSSIMO HOMEM DE 
DEUS” ....................................................................................................................... 85 

4º CAPÍTULO 4º CAPÍTULO 4º CAPÍTULO 4º CAPÍTULO –––– Símbolos Étnicos: Marcando a D Símbolos Étnicos: Marcando a D Símbolos Étnicos: Marcando a D Símbolos Étnicos: Marcando a Diferençaiferençaiferençaiferença ............... 91
4.1 – YATHÊ: UMA LÍNGUA ÚNICA ..................................................................... 95 

4.1.1 – Yathê: Símbolo da “Superioridade Étnica”........................................ 100
4.1.2 – Yathê: Porta-Jóias de Segredos........................................................... 103

4.2 – SOBRE A VIDA RELIGIOSA FULNI-Ô.......................................................... 105 
4.2.1 – Os Momentos Antecedentes e o Dia de Abertura 

do Ritual Ouricuri ............................................................................... 112
4.2.2 – O Ritual Ouricuri ................................................................................ 116

4.3 – O TORÉ FULNI-Ô: “UM PRESENTE PARA DEUS” ...................................... 119 

Considerações FConsiderações FConsiderações FConsiderações Finaisinaisinaisinais......................................................................... 126

RRRReferênciaseferênciaseferênciaseferências    BBBBibliográficasibliográficasibliográficasibliográficas ................................................................ 132

AAAAnexosnexosnexosnexos ........................................................................................................................ 139 



11

 

 

 

 

 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    



12

 meu empenho com a problemática indígena surgiu durante a licenciatura ao cursar 

a disciplina de etnologia brasileira.1 O interesse era, sobretudo, em torno das 

análises e trabalhos desenvolvidos por antropólogos sobre a ressurgência dos 

povos indígenas no Nordeste, questão bastante discutida na referida disciplina. As 

emergências étnicas e as estratégias e mobilizações desenvolvidas em prol do reconhecimento 

oficial de grupos indígenas do Nordeste vêm sendo uma temática pertinaz, alvo de atenção e 

discussão de antropólogos regionais e nacionais. Esse quadro despertou-me o interesse de 

avaliar, de perto, o processo de construção e reconstrução da identidade indígena.  

Em fevereiro de 2003, tive a oportunidade de conhecer um grupo de índios Fulni-ô2

que estava ministrando uma palestra3 sobre sua forma de organização social, juntamente com 

os índios Pataxó (BA) e os Potiguara (PB). Depois desse primeiro contato com os Fulni-ô, 

defini o projeto e os limites da pesquisa a ser desenvolvida. Para tanto, no mês de janeiro de 

2004, foi iniciado o trabalho de campo na aldeia Fulni-ô. 

É importante frisar desde o princípio que o meu objeto de análise é o processo de 

afirmação da identidade étnica e a mobilização política Fulni-ô em defesa de seus direitos 

(direito ao reconhecimento étnico, ou seja, direito de serem vistos socialmente como índios e 

o direito territorial). E o objetivo central é analisar como está organizado o processo de 

fortalecimento da identidade Fulni-ô, desde o reconhecimento oficial de seu pertencimento 

étnico. Um outro objetivo é apresentar a recuperação e a manutenção dos direitos históricos 

Fulni-ô. 

OS FULNI-Ô: QUEM SÃO ELES? 

Os Fulni-ô formam um grupo étnico, socialmente organizado, mantendo uma 

identidade própria, contrastiva e afirmadora de alteridade. Possuem como elementos culturais 

diacríticos o ritual do Toré 4 e a língua própria, o Yathê5, que ajudam a realçar a distintividade 

                                               
1 Cursei a disciplina de Etnologia Brasileira no curso de Ciências Sociais da então Universidade Federal da 
Paraíba hoje, Universidade Federal de Campina Grande. 
2 O nome Fulni-ô também pode ser encontrado com a seguinte grafia: Fulniô. 
3 Essa palestra foi proferida em 2003 no Encontro Para Nova Consciência. Encontro ecumênico realizado todo 
ano em Campina Grande (PB) no período de carnaval, envolvendo pessoas de diferentes credos, religiões e 
etnias. 
4 O Toré é um ritual amplamente difundido entre os povos indígenas do Nordeste. Sua atuação nas práticas 
rituais e xamanísticas extrapola o plano mágico-religioso, tornando-se parte indispensável no plano político, pois 
age como elemento diacrítico marcador de indianidade e garantidor do reconhecimento da condição indígena.  
5 Os Fulni-ô além do português, também mantém o Yathê como língua falada. São, portanto, índios bilíngües. 

O
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e são expostos numa situação de contato interétnico para esboçar sinais de indianidade, ou 

seja, para transmitir indícios de que são índios, considerando que na visão da sociedade de 

forma geral (incluindo o órgão tutor) as marcas culturais diacríticas servem para definir um 

grupo étnico e dizer quem é (ou não) índio. Por essa razão, tais elementos culturais dos Fulni-

ô, utilizados como meios comprobatórios da sua identidade, foram considerados na avaliação 

do SPI (Serviço de Proteção ao Índio) para o processo de reconhecimento oficial dos Fulni-ô 

como um grupo étnico. E ainda hoje os Fulni-ô empregam esses elementos para defender a 

condição indígena dos membros do grupo e conseqüentemente garantir a manutenção de seus 

direitos históricos. 

Além desses sinais de identificação étnica que funcionam como componentes 

constitutivos e reflexivos de sua identidade, permitindo-os apresentarem-se como membros de 

uma categoria étnica diferenciada, os Fulni-ô defendem a existência de uma religião própria 

que possui, em meio a suas práticas, um ritual denominado Ouricuri (durante os meses de 

setembro, outubro e novembro os Fulni-ô isolam-se para realização desse ritual religioso e 

secreto na aldeia que recebe o mesmo nome do ritual, localizada a 6 Km da aldeia sede6). Esse 

elemento simbólico de identificação também auxilia na afirmação da identidade Fulni-ô, pois 

eles fazem questão de lembrar que possuem uma religião particular, corroborando com a idéia 

de que são índios por possuírem mais esse traço peculiar. Os Fulni-ô visam à autenticidade, à 

unidade como fator de reafirmação política e de demarcação de fronteiras étnicas e 

territoriais.  

Considerando dados de 2006, fornecidos pela FUNASA, a população Fulni-ô é 

composta de três mil, seiscentos e setenta e seis índios7. Vivem da agricultura, da produção 

artesanal de adereços e do fabrico de vassouras, espanadores, cestas e esteiras de palha, além 

de fazerem apresentações artísticas em cidades do Estado de Pernambuco e de outros Estados. 

O território Fulni-ô, locus de minha pesquisa, ocupa 11.500ha do município de 

Águas Belas – PE e está dividido em 427 lotes. 

O município de Águas Belas dista 95 Km de Garanhuns e 310 Km de Recife, limita-

se ao Norte com Buíque e Pedra; à Leste com Iati e Saloá; à Oeste com Itaíba e ao Sul com o 

Estado de Alagoas. Localiza-se numa área de transição entre o agreste e o sertão de 

                                               
6 Vale salientar que a realização do ritual Ouricuri não se limita a esses meses, pois os índios se encontram para 
praticar o ritual também em outros períodos do ano, mas, nesses outros momentos, realizam apenas encontros 
semanais, não sendo necessário eles se mudarem para a aldeia do Ouricuri. 
7 Esta informação foi adquirida na FUNASA (Fundação Nacional de Saúde) através de César Dantas Guimarães, 
responsável pelo sistema de informação de saúde indígena do DSEI – PE (Distrito Sanitário Especial Indígena de 
Pernambuco). Vale salientar que a FUNASA tornou-se responsável pela saúde indígena a partir de 1999 quando 
foi aprovada a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.
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Pernambuco, mais precisamente, na microrregião de Arco Verde; a vegetação típica é de mata 

rala (a caatinga) bem comum no semi-árido nordestino8. De acordo com informações do 

IBGE, a área total do município é de 883,9 Km² e sua população é composta de 36. 331 

habitantes (IBGE, 2000). A economia do município movimenta-se em torno, principalmente, 

da agricultura (com o plantio do feijão cuja queda na produção, promovida por estiagens 

prolongadas, provoca rapidamente abalo na economia local. A produção de feijão é escoada 

internamente, mas também atrai compradores de outras cidades) e da pecuária. O comércio 

local não tem força expressiva e o setor industrial é praticamente inexistente, baseado num 

modo de produção quase artesanal com máquinas e estruturas precárias.  

Os Fulni-ô têm como núcleos de morada a Aldeia Sede (aldeia grande, aldeia de 

cima), a Aldeia do Ouricuri (aldeia de baixo - lugar de expressão religiosa Fulni-ô) e a Aldeia 

do Xixiakhlá (que significa em yathê muitas catingueiras). Esta última também é chamada de 

Cipriano pelos não-índios. A aldeia sede é comumente chamada pelos Fulni-ô de “aldeia 

grande”, como uma forma de diferenciá-la do Xixiakhlá e do Ouricuri9. 

A cidade e a aldeia sede estão integradas fisicamente, ou seja, é como se aldeia fosse 

um bairro de Águas Belas. Quando iniciei a pesquisa em 2004, o único muro que dividia os 

dois espaços pertencia ao universo político-simbólico. Aquele bairro diferenciava-se dos 

demais por carregar consigo as marcas da etnicidade. Lá está um grupo que se autodefine 

como indígena, tomando como substância para tal afirmação as histórias que fazem parte da 

memória e os traços culturais diacríticos, lá está um grupo que apresenta seus critérios de 

pertencimento e exclusão étnico-sociais e tem uma histórica relação territorial com o lugar. 

Isto parecia suficiente para definir e demarcar as fronteiras daquele bairro. Contudo, quando 

fui em fevereiro de 2005, para a Festa de Nossa. Senhora da Conceição na aldeia, deparei-me 

com um muro e portões de ferro10, estabelecendo o início e o final do espaço aldeão. Mas será 

que aquela construção de concreto armado é realmente uma mera indicação de onde começa e 

termina a “Tribo Fulni-ô”? Ou é uma forma visível de “impor a definição legítima das 

divisões do mundo social” (BOURDIEU, 2004:113). Posso dizer que esse muro faz parte da 

necessidade de visibilidade étnica dos Fulni-ô, é uma forma pública de expressar sua 

identidade, assim como é o resultado da remota contenda que envolve índios e não-índios de 

Águas Belas.  

                                               
8 Ver o mapa do município e sua localização no Estado de Pernambuco no anexo 1. 
9 Ver croqui da Aldeia Grande no anexo 2. 
10 Veja foto do muro no anexo 3, na seção de fotos. 
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O Xixiakhlá, localizado numa área rural do município, fica a três quilômetros de 

distância da aldeia grande. É ocupado por dezesseis famílias, aproximadamente, todas 

descendentes de Dona Valentina (hoje com 80 anos).11 Ela é uma índia Fulni-ô apontada 

como fundadora do local juntamente com seu marido, já falecido. Segundo a matriarca, assim 

que se casou, foi morar na “Berduega” (Beldroega é um lugarejo pertencente à zona rural do 

próprio município de Águas Belas) e, por não haver se adaptado lá, trocou aquela terra com a 

que ocupa atualmente ao lado dos filhos, netos e bisnetos. A permuta das terras, feita entre seu 

compadre e seu cônjuge, faz mais de 50 anos. 

A aldeia Ouricuri dista 6 km da aldeia grande. 12 Como já destaquei, nela os Fulni-ô 

se reúnem para realizar suas práticas religiosas, amplamente divulgadas por eles como 

sagradas e secretas. Todos os índios deixam a aldeia grande e o Xixiakhlá e vão para o 

Ouricuri, além daqueles Fulni-ô que moram fora do município e vêm apenas para o evento. 

As casas no Ouricuri são muito pequenas, a maioria delas possui apenas um cômodo (com 

três metros de largura por quatro ou cinco metros de comprimento), o que separa, geralmente, 

o lugar onde se encontra o fogão e a mesa de onde está a cama é apenas uma cortina. Quase 

todas não possuem banheiro. Só quem dorme nelas são as mulheres e as crianças, pois os 

homens vêm em casa fazer refeições ou conversar, mas dormem num espaço aberto nas 

laterais e coberto de telhas, reservado, apenas, para eles e proibido para as índias. Esse espaço 

é denominado de casa dos homens (ou o lugar dos homens)13. São dois galpões grandes com a 

mesma característica, onde se encontra entre eles o Juazeiro sagrado. No entorno dessa árvore 

sacra, os homens Fulni-ô praticam suas cerimônias e seus rituais sagrados.  

A expressão “casa dos homens” empregada para designar um lugar específico dos 

homens Fulni-ô faz lembrar o uso do mesmo termo também por Lévi-Strauss (1996), em sua 

obra intitulada Tristes Trópicos, ao fazer a descrição de um espaço destinado aos homens 

Bororo (MT): uma cabana construída exclusivamente para os homens, ocupando uma posição 

central na área, tanto no que diz respeito à vida social quanto às práticas religiosas, em relação 

às demais casas familiares.  

Onde dormem os solteiros e onde a população masculina passa o dia quando não 
está ocupada com a pesca e a caça, ou ainda com alguma cerimônia pública no 
terreiro de dança [...]. O acesso a esta é rigorosamente proibido as mulheres, que 
possuem as casas periféricas, e várias vezes por dia seus maridos vão e voltam entre 
o clube e o domicílio conjugal (LÉVI-STRAUSS, 1996: 205 – 206). 

                                               
11 Veja foto de Dona Valentina no anexo 3, na seção de fotos. 
12 Veja foto da aldeia Ouricuri no anexo 3, na seção de fotos. 
13 Veja foto da casa dos homens no anexo 3, na seção de fotos. 
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Vale dizer que, no caso dos Fulni-ô, os maridos casados dormem também na casa 

dos homens em esteiras, colchões e redes.  

Segundo os índios Fulni-ô, o espaço das casas familiares é pequeno justamente para 

não ocupar o espaço místico com construções. Eles passam a idéia de que lá não estão 

preocupados em ficar dentro de casa, mas em estar em contato com a natureza ou envolvidos 

com os rituais. 

Quando os Fulni-ô não estão em período de reclusão ritual, no dia-a-dia, sempre vão 

à aldeia do Ouricuri para fazerem caminhadas; em busca de matéria-prima para confeccionar 

artesanato; para descansar; para caçar. Os índios Fulni-ô casados têm duas casas, uma na 

aldeia grande (ou até fora dela mesmo) e outra no Ouricuri. 

É interessante mencionar, pois é um fato importante apesar de não me aprofundar 

nessa questão durante a dissertação, que entre os Fulni-ô existem complicadas disputas 

internas geradas por diversos motivos, como por exemplo: intrigas promovidas pela disputa 

de verbas e pela prioridade na liberação de projetos encaminhados à FUNAI; pode-se 

encontrar, comumente, índios Fulni-ô que não admitem a mistura e detratam os filhos de 

índios com não-índios dentro da aldeia; ocorrem disputas devido à concentração de lotes por 

parte de famílias, bem como exigências, marcadas por contendas, para que se façam 

redistribuição dos lotes e a distribuição de cargos administrativos que, segundo informações, 

acontecem sob privilégios de parentes e amigos de algumas famílias Fulni-ô, gerando 

animosidade dentro do grupo. 

De forma geral, esses são os Fulni-ô e o lugar onde moram. 

A QUESTÃO ÉTNICA 

Para auxiliar na compreensão do objeto se fez necessária a revisão bibliográfica 

sobre teorias e análises relacionadas a alguns termos como contato interétnico, fronteira 

étnica, identidade e grupo étnico, integrantes do quadro discursivo da etnicidade. Há outros, 

não menos importantes, que serão descritos no decorrer da dissertação.  

Com base no estudo dos conceitos dos referidos termos, foi possível proceder com 

uma avaliação sobre as problemáticas noções de “aculturação”, “assimilação” e a “idéia de 

raça”. Conceitos desenvolvidos e aplicados por cientistas sociais norte-americanos desde o 
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início do século XX. 14 Essas concepções teóricas foram erguidas a partir de observações 

sobre o contato interétnico e as chamadas relações raciais nos Estados Unidos. 

Michael Banton (1979), um autor não favorável à idéia de aculturação, ao discutir o 

processo de etnogênese15 dos negros americanos, informa que, entre os anos 30 e 40, os 

pesquisadores americanos discorriam seus trabalhos enfatizando a assimilação inevitável dos 

negros (entendidos como minoria), pondo em destaque “a natureza e o poder das maiorias” 

(1979:153) e buscando expressar a forma como os brancos compreendiam o processo 

assimilacionista.16  

Na década de 60, já havia discussões sobre processos de emergências étnicas nos 

Estados Unidos, tomando o conceito de etnogênese que se erguia enquanto novidade capaz de 

explicar as reelaborações e afirmações das identidades étnicas, mas, na década de 70, ainda 

vigorava a aplicação dos conceitos de “aculturação” e de “assimilação” em situações de 

contato. Isto é o que nos faz supor um artigo escrito por William Yancey e outros, publicado, 

em 1976, pela American Sociological Review: 

The analysis of ethnicity in American sociology has been dominated by an argument 
between the assimilationist and pluralist perspectives. Both positions have 
emphasized the cultural origins of ethnic groups (William Yancey et al, 1976: 391). 

Assim, a partir da década de 50 poder-se-ia encontrar o referencial teórico norte-

americano sobre “aculturação” e “assimilação” refletido nas pesquisas sobre contato 

interétnico no Brasil, sendo aplicado aos grupos indígenas. E diante dos olhos otimistas de 

Eduardo Galvão (1979), as pesquisas sobre o assunto demonstravam sinais de crescimento. 

Nos últimos anos, tem-se multiplicado pesquisas sobre populações rurais, e na 
maioria dos casos, foram conduzidas por antropólogos que tradicionalmente se 
dedicavam à etnologia do índio, mas os estudos sobre aculturação de grupos 
indígenas também foram intensificados em ritmo e amplitude. Selecionar alguns 
desses estudos para discuti-los aqui, seria tarefa difícil. (GALVÃO, 1979:127). 

                                               
14 Vale salientar que o fenômeno da aculturação e da assimilação só tiveram visibilidade no Brasil a partir da 
década de 50 quando foram associados às análises das relações entre índios e não-índios. A aplicação dos 
conceitos contavam com o empenho de Eduardo Galvão e Darcy Ribeiro que se dedicaram, entre outros temas, 
ao estudo da aculturação de grupos indígenas. 
15 Voltarei a tratar desse conceito mais adiante. Todavia, entendo etnogênese como o surgimento ou a 
emergência de uma nova identidade ou mesmo a revitalização, a reconstrução de uma identidade étnica já 
existente. 
16 Mediante a explanação de Banton, os americanos brancos entendiam a ‘assimilação’ como algo inevitável, 
mas o processo seria trilhado sob duras perseguições e severas atitudes de discriminação racial. Essas barreiras à 
‘assimilação’ foram alvo de interesse dos cientistas sociais norte-americanos que trataram de construir uma 
teoria para compreender essa realidade.  
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A grande preocupação dos etnólogos da época não estava vinculada apenas ao fato 

de os índios adotarem elementos materiais ou imateriais de nossa cultura. As suas análises 

voltavam-se principalmente para o fato de essas adoções promoverem mudanças culturais 

significativas e também para o estado de envolvimento dos índios com os “civilizados” 

circunvizinhos. Como exortou Galvão (1979), a simples presença de civilizados próxima à 

área indígena, mesmo indiretamente e não-contínua, levaria a mudanças na cultura indígena. 

Os pesquisadores procediam como se as relações interétnicas, em suas diversas formas de 

contato, fossem comprometer a identidade indígena, como se a “perda da cultura” estivesse 

associada à perda da identidade. Os antropólogos brasileiros, estudiosos e adeptos da teoria da 

“aculturação”, supunham que não demoraria muito para os grupos indígenas amazônicos 

estarem em condições idênticas aos índios do Nordeste, entendidos por eles como índios 

“aculturados”. 

Darcy Ribeiro apresentou os índios do Nordeste como “magotes de índios 

desajustados” (1996:70) que continuavam identificando-se como índios, mas já haviam 

perdido sua língua e parte da cultura antiga. Seriam “resíduos de populações indígenas” (ibid: 

71) que se encontravam quase todas “assimiladas”. Ao fazer uma breve descrição sobre 

alguns grupos indígenas do Nordeste (Fulni-ô, Xucuru, Tuxá, Xocó, Pankararu), enfatizando 

as “perdas culturais” e até a falta de “traços somáticos indígenas”, o autor concluiu que 

“assim viviam os seus últimos dias os remanescentes dos índios 17 não litorâneos do Nordeste 

que alcançaram o século XX” (idem).  

Na ótica de Darcy Ribeiro, o aparato biológico e os traços culturais originários e 

diacríticos são marcas fundamentais da identidade étnica. A “transfiguração” desses aspectos 

comprometeria a existência do grupo; 

Uma vez estabelecido o convívio e à medida que as relações se amiúdam e se 
estreitam, os índios se vêem submetidos a uma série de desafios, todos eles 
conducentes a transfigurações sucessivas no seu modo de ser e de viver. Nenhuma 
oportunidade lhes é dada de preservar seu substrato biológico, sua sociedade e sua 
cultura em sua forma original. Os desafios cruciais com que se defrontam são os de 
resguardar sua sobrevivência como contingentes seriamente ameaçados de 
extermínio (RIBEIRO, 1996:245). 

Se fosse para pensar a identidade, os grupos indígenas e a situação de contato de 

acordo com a perspectiva de Darcy Ribeiro, estar-se-ia corroborando com a idéia do 

“desaparecimento” indígena. Será que a auto-identificação e o sentimento étnico de pertença, 

a convicção dos atores sociais de que são índios não servem para amparar a identidade? Será 

                                               
17 Grifo meu. 
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que o índio perderia sua condição étnica só porque deixou para trás traços culturais? Será que 

os índios do Nordeste são menos índios que os amazônicos? 

A própria literatura antropológica brasileira reagiu à teoria da “aculturação” e o seu 

universo teórico-metodológico aplicado aos estudos e pesquisas sobre etnicidade passou a ser 

questionado. De fato, nenhum grupo étnico pode ser definido a partir do substrato biológico 

ou dos traços culturais. Essa forma de análise leva a conclusões problemáticas sobre as quais 

devemos lançar todo e qualquer tipo de obstáculo para evitá-las.

Em primeiro lugar, não é aceitável a idéia de que um grupo étnico se estabelece a 

partir da noção de raça, do sangue, de símbolos, signos e valores culturais específicos, quando 

deve ser pensado como fruto de um processo social, ou seja, formado a partir da defesa da 

identidade étnica por parte de um grupo em relação ao outro. Essa foi a idéia disseminada por 

Fredrik Barth, na década de 60, que ganhou notoriedade e ainda possui forte aceitação no 

campo da etnicidade. Nesse sentido, 

Apenas os fatores socialmente relevantes tornam-se próprios para diagnosticar a 
pertença, e não as diferenças “objetivas” manifestas que são geradas por outros 
fatores. Pouco importa quão dessemelhantes possam ser os membros em seus 
comportamentos manifestos – se eles dizem que são A, em oposição a outra 
categoria B da mesma ordem, eles estão querendo ser tratados e querem ver seus 
próprios comportamentos serem interpretados e julgados como de As e não de Bs 
(BARTH, 1998:195). 

A posição do autor serve para apoiar a seguinte linha de análise: os membros de um 

grupo indígena são índios porque assim se definem publicamente e porque assim são 

identificados, não porque falam uma língua distinta, cultuam outras divindades e praticam 

rituais diferentes dos nossos. A partir do momento que um grupo se identifica como diferente, 

como indígena, por exemplo, já levantou uma fronteira étnica (social) em relação a outro 

grupo, portanto a fronteira é estabelecida em defesa da identidade diferenciada. Essa 

perspectiva teórica será de suma importância para se quebrar os preconceitos construídos em 

relação aos índios do Nordeste indicados como “não-índios” por não se perceber neles uma 

descontinuidade cultural significativa.  

No contexto da presente discussão, é possível desfazer um outro equivoco pautado na 

idéia de que a cultura forma um grupo étnico, quando, de fato, é o grupo que seleciona os 

traços culturais a serem usados no processo de manutenção das fronteiras e vislumbrados por 

membros de outros grupos e que darão visibilidade a sua identidade, “a cultura, portanto, em 

vez de ser o pressuposto de um grupo étnico, é de certa maneira produto deste” (CUNHA, 

1986:116). 
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É claro que não se pode desconsiderar a importância dos sinais, signos, emblemas e 

traços culturais diacríticos que compõem a cultura, pois esses conteúdos são acionados e 

exibidos no jogo de afirmação da identidade, bem como ajudam na demarcação da diferença. 

Os elementos culturais são selecionados, estruturados e operacionalizados por um grupo que 

porta uma identidade específica. Portanto, eles estão presentes na etnicidade, mas não são 

formadores ou definidores de um grupo étnico. Esse aspecto será desenvolvido no capítulo 

quatro desta dissertação. 

Mas o que seria um grupo étnico e como deve ser pensado? 

Sob a luz da teoria de Max Weber (1991), as comunidades étnicas apresentam uma 

“consciência tribal” associada a intenções políticas comuns que garantem aos indivíduos um 

sentimento de pertencimento ao grupo étnico. Em momentos de embates, com intuito de 

proteger seu território, de resistir a pressão ou de conquistar espaços, o grupo organiza-se 

politicamente de forma comunitária, ativando a sua “consciência tribal”. Aqueles que se 

sentem subjetivamente unidos por laços de aproximação envolvem-se no conflito. No entanto, 

os “companheiros de tribo” não perdem, mesmo em tempos de paz, a vontade de agir 

politicamente em defesa do grupo, constituindo, assim, uma “comunidade política 

permanente”. Assim sendo, para Weber, a comunidade étnica é uma forma de organização 

política, na qual seus membros se encontram unidos “na ação comunitária ‘etnicamente’ 

condicionada” (WEBER, 1991: 275).  

De acordo com Fredrik Barth (1998), que segue a linha de pensamento de Max 

Weber, um grupo étnico deve ser visto como uma forma de organização social cuja 

manutenção depende das fronteiras étnicas que são estabelecidas no contato e conservadas 

pela contínua dicotomização 18 entre membros e não-membros. É relevante para compreensão 

de um grupo étnico a percepção de como seus membros se auto-atribuem e como atribuem os 

outros. São fatores de avaliação os critérios de pertencimento e exclusão que o grupo 

seleciona para produzir e reproduzir sua individualidade. Assim sendo, a compreensão de um 

grupo étnico, bem como a definição do termo, passa pela apreensão do modo como este grupo 

organiza as relações sociais e comportamentais. Barth descreve que “na medida em que os 

atores usam identidades étnicas para categorizar a si mesmos e outros, com o objetivo de 

interação, eles formam grupos étnicos neste sentido organizacional” (1998:194).  

No Brasil, Roberto Cardoso de Oliveira (baseando-se nesse pensamento 

interacionista de Barth que trata a identidade étnica como um fenômeno construído a partir de 

                                               
18 Acredito que esta dicotomização (entre membros e não-membros) deve representar diferenças identitárias e 
não uma ruptura de relações ou interações entre grupos.  
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uma situação relacional) publicou trabalhos e desenvolveu pesquisas, já na década de 70, 

defendendo que a identidade étnica tem, em sua essência, a contrastividade, que ela se 

estabelece a partir de uma posição de diferenciação empregada por dois grupos opostos. É, 

portanto, “uma identidade que surge por oposição, implicando a afirmação do nós diante do 

outros, jamais se afirmando isoladamente. Um indivíduo ou um grupo indígena afirma sua 

etnia contrastando-se com uma etnia de referência” (OLIVEIRA, 1976: 36). Assim, o autor 

demonstra que a consolidação de um grupo étnico e da identidade étnica depende da 

manutenção de uma relação social baseada num esquema de oposição. 

É nesses termos que penso a constituição de um grupo étnico. Além disso, acredito 

ser necessário romper com a idéia de que um grupo étnico deve manter a cultura mais original 

possível sob pena de deixar de ser reconhecido como tal devido à perda de seus traços 

culturais. Pensar dessa forma é negar a dinamicidade da cultura, é perceber a cultura como um 

fenômeno estático, quando, certamente, ela está em pleno movimento, passando por 

transformações que não comprometem a identidade do grupo. Concordo com Manuela 

Carneiro da Cunha quando afirma que 

Um mesmo grupo étnico exibirá traços culturais diferentes, conforme a situação 
ecológica e social em que se encontra adaptando-se às condições naturais e às 
oportunidades sociais que provêm da interação com outros grupos, sem, no entanto, 
perder com isso sua identidade própria (CUNHA, 1986:115). 

Pode-se dizer que os estudos e teorias da etnicidade, que surgiram fora do país a 

partir da década de 60, orientaram no Brasil uma nova compreensão sobre grupo étnico, 

identidade étnica e relações interétnicas, distanciando-se do modelo de análise proposto pela 

teoria da “aculturação”. No entanto, a sociedade em geral (incluindo índios e não índios) 

continua a ver e a pensar os índios através dos traços culturais diacríticos e de sua aparência 

física. Como se a matéria cultural dessemelhante fosse responsável pela manutenção de um 

grupo étnico. Inclusive o órgão indigenista oficial (o SPI e depois a FUNAI) estabeleceu um 

padrão de indianidade baseando-se na comprovação da identidade a partir da presença de 

elementos culturais diacríticos. Entendendo, aqui, indianidade como “um modo de ser 

característico de grupos indígenas assistidos pelo órgão tutor” (PACHECO DE OLIVEIRA, 

1988: 14) que se distingue “do modo de vida resultante do arbitrário cultural de cada um” 

(idem).  

Na introdução do “Atlas das Terras Indígenas do Nordeste”, João Pacheco de 

Oliveira faz a seguinte pergunta: “Existem índios no Nordeste?” (1993: V), colocando essa 

indagação como um fato rotineiro no senso comum, cujas representações acerca dos índios 
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não correspondem aos povos indígenas do Nordeste. A imagem de índios, construída através 

das informações passadas por livros didáticos e também a imagem gravada “na fala cotidiana, 

no imaginário popular, na literatura e nas artes eruditas, enraizando-se inclusive no 

pensamento científico” (idem), está associada às características de grupos etnicamente 

diferentes dos não-índios brasileiros. Assim sendo, o índio é aquele que vive na mata, a sua 

subsistência vem da caça e da pesca, possui uma religião distinta e uma tecnologia 

considerada rudimentar. 

Essa informação traz a lembrança de um fato presenciado por mim durante uma 

palestra proferida por índios Pataxó (BA) no Encontro para a Nova Consciência, em fevereiro 

de 2003. 19 Um dos índios estava expondo como viviam os Pataxó atualmente, quais eram 

suas práticas culturais, seus sinais de autoctonia. No final de sua fala, em meio às perguntas, o 

índio mencionou que era evangélico – freqüentador da Igreja Batista. Após ouvir essa 

declaração, uma pessoa que estava na platéia levantou-se e o acusou de não ser índio, de que 

as palavras ditas por ele anteriormente sobre sua identidade eram uma farsa e que ele se 

deixara levar por costumes de “branco”. Diante da situação, o índio ficou constrangido e na 

parte da tarde não voltou para completar sua participação no evento. 

Também no Encontro para Nova Consciência, em fevereiro de 2006, um índio Fulni-

ô estava vendendo artesanato quando uma mulher que observava as suas peças surpreendeu-o 

perguntando se ele era realmente índio. O índio prontamente respondeu de forma afirmativa e 

a mulher, por sua vez, o retrucou dizendo que, se ele fosse índio, deveria estar vestido como 

tal. O Fulni-ô aborreceu-se com a atitude da mulher. 

Esses exemplos não estão sendo citados em vão, eles são úteis para demonstrar que a 

sociedade ainda não está preparada para aceitar ou não consegue conceber os índios do 

Nordeste como índios, pois, em suas mentes, o que está cristalizado é a imagem do índio 

amazônico. Pelo fato de a sociedade não perceber descontinuidades culturais significativas os 

acusam de não serem mais índios, de serem falsos índios ou de serem aproveitadores em 

busca de terras. Como formula João Pacheco de Oliveira, acerca dos índios do Nordeste, 

“melhor seria pensá-los como povos indígenas, como objetos de direitos e como sujeitos 

políticos coletivos, distanciando-se do mito da primitividade e das improcedentes cobranças 

que o senso comum instiga a cada momento” (1993: V). 

                                               
19 Como já especifiquei na nota nº 3 este encontro acontece todo ano em Campina Grande. E em meio a uma 
série de sessões sobre religião, gênero, alimentação, arte, etc, existe o evento sobre comunidades indígenas que 
conta com a participação de antropólogos e de outros pesquisadores envolvidos com a temática, além dos 
próprios índios. 
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Concordando com o autor acima citado em relação ao modo de perceber os índios do 

Nordeste, concebo os Fulni-ô como sujeitos notadamente índios independentemente de sua 

cultura, portanto, portadores de direitos inalienáveis.  

É interessante salientar que o potencial político de um grupo étnico e o desejo de 

expor intensamente a sua identidade étnica manifestam-se numa situação de contato 

interétnico ou quando um dos grupos, mesmo particularmente, se vê envolvido com situações 

que trazem à tona elementos da relação entre os dois grupos. Como já foi dito, é no confronto 

com outros grupos que se sente a necessidade de invocar uma identidade específica, de 

apresentar elementos culturais tradicionais marcando a diferença e também de demonstrar o 

seu pertencimento a um grupo étnico. Através da relação interétnica o ‘nós’ sente a 

necessidade de estabelecer-se enquanto alteridade perante os ‘outros’. À medida que o ‘nós’ 

nega o modo de ser do estranho afirma e consolida a sua própria identidade. Por isso, Barth 

(1998) reforça a idéia de que a interação entre grupos distintos é fundamental para 

manutenção das fronteiras, que são situacionalmente definidas e manipuladas pelos atores 

sociais, assim como é importante para conservação da identidade e, conseqüentemente, para 

persistência do grupo étnico. 

Existe uma separação entre o grupo do ‘nós’ e o grupo dos ‘outros’ ou entre os índios 

e os não-índios cuja consistência é de caráter identitário, ou seja, ergue-se o conflito para 

deixar avultar as posturas identitárias diacríticas. Mas, é significativo lembrar que essa 

separação não representa uma ausência de interação, pois os grupos etnicamente distintos 

interagem para mostrar as diferenças, para expor sua forma particular de identificação, para 

defender seus interesses econômicos, políticos e sociais diante do outro e, até mesmo, para 

alimentar relações sociais, econômicas e políticas que poderão surgir entre ambos. E ainda, 

vale salientar que, tomo o conflito, como indica Simmel (1983), pensando-o como um meio 

utilizado para resolver “tensões entre contrastes”, como uma “forma de sociação” necessária 

para configuração de qualquer sociedade e não como um fenômeno negativo e destrutivo das 

relações sociais.  

Os Fulni-ô, grupo étnico alvo dessa pesquisa, buscam todo tempo afirmar sua 

identidade e defender seus direitos históricos perante os não-índios de Águas Belas. Existe 

notadamente uma separação étnica marcada por uma interação bastante tensa e complicada. 

Todavia, mesmo em meio a essa conturbada relação interétnica, existem as trocas de favores e 

as alianças. Por exemplo, os não-índios de Águas Belas sabem o quanto é importante o apoio 

político dos Fulni-ô para eleger um candidato que está disputando um cargo público. Os 

candidatos e os eleitores sabem que as lideranças Fulni-ô, ao apoiar um candidato, levam 
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consigo um bom número de votos da aldeia para a mesma direção. Os Fulni-ô, por sua vez, se 

dispõem a amparar a eleição do candidato que poderá, possivelmente, lhe trazer um bom 

retorno, ou seja, lhe dar voz política e defender alguns de seus interesses econômicos dentro 

da cidade. Para citar outro exemplo, os Fulni-ô precisam do comércio de Águas Belas para 

abastecer-se de suprimentos e também para escoar suas mercadorias, seus produtos agrícolas e 

os utensílios fabricados com a palha do Ouricuri. 

Esses exemplos são suficientes para ilustrar que, na situação de contato interétnico, 

existem pactos sociais, políticos e econômicos. Na relação entre índios e não-índios, ambos 

sabem que pertencem a grupos diferentes (como já dito, o próprio contato ajuda a construir e 

reconstruir a identidade étnica e auxilia na consolidação das diferenças), mas o fato de 

pertencerem a grupos distintos não os impedem de realizar alianças ou de praticar trocas 

simbólicas e materiais. 

A ESSÊNCIA DOS CAPÍTULOS 

Através dos quatro capítulos que compõem a presente dissertação, buscarei analisar o 

objeto da pesquisa que trata da afirmação da identidade Fulni-ô e da mobilização política do 

grupo. Para tanto, o primeiro capítulo aborda a ação dos colonizadores portugueses e, 

depois, dos desbravadores do Estado Nacional que investiam no silêncio étnico em prol da 

conquista e da expansão territorial, bem como as conseqüências desses atos, sobretudo, para 

os Fulni-ô. 

Os três capítulos que seguem estão inseridos na fase das reivindicações étnicas, ou 

seja, no quadro “antiassimilacionista”, presente no século XX e XXI e se opõe ao quadro 

“assimilacionista”, bem marcante no cenário social e político até o século XIX. Esses 

capítulos abordam a mobilização étnica e o uso de mecanismos favoráveis à atualização e 

afirmação da identidade dos Fulni-ô nos séculos XX e XXI. 

O segundo capítulo apresenta uma mistura de dados que fazem parte da história e da 

memória, ou seja, dados que envolvem a visão dos Fulni-ô sobre o período antecedente ao 

reconhecimento oficial por parte do Estado (reconhecimento de que aquela comunidade forma 

um grupo étnico) e, nesse contexto, a relação que eles tinham com os não-índios de Águas 

Belas. Será apresentado, também, como se deu o processo de reconhecimento étnico e a 

mobilização incitada por Padre Alfredo Pinto Damaso no sentido da afirmação política e 

cultural dos Fulni-ô em defesa de seus direitos sobre o território. 
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O terceiro capítulo traz à tona histórias presentes na tradição oral Fulni-ô, retidas na 

memória do grupo, que ajudam a demarcar as fronteiras étnicas e físicas, a dar-lhes 

visibilidade no campo político e manter seus direitos históricos sobre o território. Serão 

tratadas as seguintes histórias: a) o mito do aparecimento da imagem de Nossa Senhora da 

Conceição para os índios, considerando que, a partir desse acontecimento, ocorreu a doação 

de uma parte de sua Terra para a Santa - esse ato teve como conseqüência a origem e a 

ampliação da cidade de Águas Belas no centro da área indígena; b) a participação dos Fulni-ô 

na Guerra do Paraguai. Segundo os Fulni-ô, por terem ido ao combate, receberam da Princesa 

Isabel a sua Terra e, por isso, não podem ser retirados daquele espaço. Para eles, os não-índios 

estão ocupando indevidamente o seu território e ainda os estigmatizam; c) e, por fim, as 

memórias que envolvem o Padre Alfredo Pinto Damaso, considerado pelos índios um 

personagem-chave para o reconhecimento oficial.  

No quarto e último capítulo tem-se a descrição de como os traços culturais 

diacríticos são empregados pelos Fulni-ô para atender a afirmação da sua identidade étnica, 

como esses elementos servem para nutrir a estrutura política da etnicidade. Também é 

apresentada a importância simbólica que essa matéria cultural tem na organização social do 

grupo. Além disso, é indicado, com base nos dados empíricos, que os Fulni-ô, como membros 

da sociedade brasileira, consomem a mesma ideologia étnica corrente no senso comum, ou 

seja, julgam-se índios por possuírem sinais culturais dessemelhantes em relação à sociedade 

envolvente. 

O TRABALHO DE CAMPO EM RESUMO 

O Trabalho Empírico não se processa separadamente do arcabouço teórico cujo 

emprego em campo é indispensável para a avaliação do objeto. Quando se vai para campo, 

leva-se consigo uma bagagem de conhecimentos acumulados que ajudará a refletir sobre o 

objeto e quando se volta de campo o material empírico será mesclado à teoria para ganhar um 

caráter científico. Na ótica de Evans-Pritchard, “a primeira exigência para que se possa 

realizar uma pesquisa de campo é um treinamento rigoroso, para que se saiba como e o que 

observar, e o que é teoricamente significativo” (2005: 243). Esse treinamento sistemático 

deve ser oferecido pela disciplina antropológica, no caso da pesquisa e trabalho dos 

antropólogos. E o autor ainda acrescenta, “o que se traz de um estudo de campo depende 
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muito do que se leva para ele” (ibid, 247). Portanto, a teoria vai norteando o Trabalho de 

Campo e ajudando o pesquisador a coletar os dados. 

Como disse Roberto Cardoso de Oliveira (1998), a teoria trata de disciplinar a 

percepção representada pelo olhar e pelo ouvir do cientista social. Devido à orientação da 

disciplina acerca do que é relevante para melhor compreender seu objeto e diante da vontade 

de descrevê-lo, o pesquisador torna-se um observador atento a tudo que o cerca, analisando 

seu objeto em campo a partir “do esquema conceitual da disciplina formadora de nossa 

maneira de ver a realidade” (OLIVEIRA, 1998: 19). 

Considerando essa idéia como importante forma de conduta de um pesquisador 

iniciei o Trabalho de Campo entre os índios Fulni-ô em Águas Belas. Para realização do 

trabalho etnográfico, foram empreendidas seis visitas de campo (entre janeiro de 2004 e 

setembro de 2005), nesse intervalo, efetivei um total de 26 entrevistas.20 A primeira visita 

aconteceu em janeiro, um período em que os Fulni-ô realizam encontros temporários na aldeia 

do Ouricuri para praticar rituais Ouricurianos. A segunda e a quarta visita foram realizadas 

durante a festa de Nossa Senhora da Conceição, seguidamente em 2004 e 2005, nas quais 

acompanhei os preparativos e a realização das festas. A terceira e a sexta visita aconteceram 

dias antecedentes à abertura do ritual Ouricuri21. Cheguei a Águas Belas dias antes da abertura 

para assistir à movimentação e aos preparativos destinados à organização do evento. A quinta 

visita se deu no período junino. Com exceção da sexta visita, destinada apenas à observação, 

em todas as outras foram aplicadas entrevistas. No princípio, como não conhecia ninguém na 

aldeia, fiquei hospedada num pequeno hotel na própria cidade de Águas Belas, depois, mesmo 

conhecendo famílias indígenas, continuei hospedando-me na Cidade. 

A grande tensão inicial foi a mesma sentida por Foote-Whyte (1980) em seu 

Trabalho de Campo sobre a história social de um bairro popular, como se ajustar e ser aceita 

no local da pesquisa. Acredito ser esta também a preocupação de todos os antropólogos que 

ensejam trabalhar com grupos que não fazem parte de seu convívio.  

De antemão, pensei que o Trabalho de Campo fosse começar apenas em Águas 

Belas, na aldeia Fulni-ô, mas foi engano. Saí de Campina Grande (PB) com destino a Arco 

Verde (PE). E deste último município fui de transporte alternativo para Águas Belas. No 

caminho, o motorista perguntou-me o que eu ia fazer naquela cidade. Respondi-lhe que estava 

indo fazer pesquisa com os índios Fulni-ô. Logo me fez outra indagação: “Você veio 

                                               
20 Consultar no anexo 4 a lista de entrevistados, organizada de acordo com a seqüência das visitas de campo. 
21 O leitor poderá encontrar no quarto capítulo a descrição da abertura do ritual Ouricuri e algumas informações 
sobre o ritual. 



27

sozinha?” Disse-lhe que sim. Então, ele prosseguiu: “Porque precisa ter coragem para se 

meter com esses índios. Eles estão querendo tomar as terras do povo”. Nesse momento, ele foi 

interrompido por uma mulher, também passageira, que reforçou a idéia: “Só tomar conta das 

terras não, da cidade também”. Essa mesma mulher disse o seguinte em relação à minha 

pessoa: “Ela deve estar preparada para lidar com eles. Esse pessoal que estuda sabe mexer 

com índio”. A passageira parecia estar ciente de que os antropólogos, instruídos pela sua 

ciência, devem saber lidar com as situações que lhe aparecerem e se comportar de modo 

adequado àquele meio se eles quiserem permanecer em campo. Então, com essa informação 

sobre os Fulni-ô cedida por eles, percebi que a minha pesquisa de campo teve início nesse 

carro. 

Na aldeia, a priori, decidi não bater à porta de nenhuma casa, mas ir direto ao Posto 

Indígena com a intenção de que o chefe dele indicasse nomes e me apresentasse a alguns 

índios. Além disso, imaginei que precisaria apresentar-me ao representante administrativo do 

grupo para que eu pudesse circular pela aldeia e desenvolver a pesquisa. A partir dessa 

primeira conversa, dei início à realização das entrevistas e da observação participante. Não 

lidei, apenas, com informantes índios privilegiados ou ocupantes de cargos e posições 

centrais, busquei ouvir jovens artistas, estudantes, donas de casa, artesãos, professores, 

agricultores. 

Durante a pesquisa não segui, unicamente, um roteiro de perguntas semi-

estruturadas, tampouco fiz somente entrevistas com gravador em punho, mas busquei estar 

presente em conversas de grupo, na organização das festas e no decorrer delas, bem como em 

rodas de trabalho (como por exemplo, certa vez algumas índias estavam desfiando palha para 

confeccionar vassouras, pedi-lhes licença e me sentei na calçada com elas). Sabia que 

informações interessantes, opiniões, e mesmo o cotidiano, iriam aparecer de modo espontâneo 

sem precisar inquirir os índios sobre alguns assuntos. Como sugere Malinowski (1978), 

existem comportamentos e atitudes “de suma importância que de forma alguma podem ser 

registrados apenas com o auxílio de questionários ou documentos estatísticos, mas devem ser 

observados em sua plena realidade. A esses fenômenos podemos dar o nome de os 

imponderáveis da vida real” (1978:29). Portanto, busquei presenciar fenômenos sociais nos 

quais estivessem presentes discussões, defesas e apresentações, por parte dos índios, de 

questões ligadas ao objeto de estudo, auxiliando-me na sua compreensão. 

Acreditava, ainda, que, depois da participação em certos ciclos sociais, poderia 

combinar entrevistas, como aconteceu.  
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Durante as visitas de campo, acabei conquistando o bem-querer de muitas famílias 

que me cobravam a presença na casa deles e sempre que me despedia indagavam quando viria 

novamente, estabelecendo-se, assim, um laço de amizade. 
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este capítulo, objetivo fazer uma espécie de reconstituição histórica, a partir de 

fontes documentais e bibliográficas, que envolvem os séculos XVII, XVIII e XIX 

sobre dados relacionados à colonização, à catequização dos índios, à disputa dos 

não-índios pelo domínio da terra e às conseqüências desses fatos, de modo geral, para os 

índios dos sertões do Nordeste e, particularmente, para os Fulni-ô, chamados de Carnijó ou 

Carijó até o início do século XX.  

É importante fazer essa apreensão histórica até o final do século XIX sobre os 

Carnijó para demonstrar o modo como se deu o “processo de territorialização” (PACHECO 

DE OLIVEIRA, 2004) associado à negação oficial da presença indígena na região22. Nesse 

período está concentrado um contexto de forte pressão e perseguição da sociedade civil sobre 

os povos e as terras indígenas do Nordeste, dentre os quais os Carnijó estão inseridos.  

Nessa fase, pretendia-se eliminar a indesejável alteridade indígena e “civilizar” o 

índio. Em meio a este projeto incentivou-se a mistura que pode ser entendida como um 

mecanismo empregado, pela Coroa portuguesa e depois pelo Estado nacional, para se atingir a 

extinção e o confisco definitivo das terras indígenas. Como adverte Porto Alegre, “todas essas 

interferências diretas na vida das aldeias certamente impuseram o aceleramento de 

transformações na identidade étnica, impossíveis de serem apontadas hoje. Entretanto, não 

resultaram no ‘desaparecimento’ do índio da região” (1993: 212-213). 

Sabemos que a seara de acontecimentos introdutórios, envolvendo diversas etnias e 

os colonizadores, promoveu a dizimação quase total das populações indígenas, fugas para as 

entranhas do sertão e misturas étnicas. Esses fatos foram responsáveis pela formação de novos 

grupos que surgem no contexto etnohistórico como remanescentes de povos perseguidos, 

escravizados, fugitivos ou organizados em aldeamentos missionários. Alianças e separações 

de grupos foram comuns no Nordeste indígena.  

Após as entradas e incursões no litoral, os colonizadores rumaram para o sertão, 

destinados a povoar a região e implantar fazendas de criação de gado23. O espaço sertanejo, 

                                               
22 João Pacheco de Oliveira define processo de territorialização como “o movimento pelo qual um objeto 
político-administrativo vem a se transformar em uma coletividade organizada, formulando uma identidade 
própria, instituindo mecanismos de tomada de decisão e de representação, e reestruturando as suas formas 
culturais (inclusive as que o relacionam com o meio ambiente e com o universo religioso)” (2004: 24). Diante 
dessa proposta, o autor apresenta dois processos de territorialização vivenciados pelos índios do Nordeste. O 
primeiro relacionado às missões religiosas, o diretório pombalino e a Lei de Terras de 1850 que marca os séculos 
XVII, XVIII e XIX. E o segundo processo de territorialização teve início no século XX e está associado à ação 
do órgão indigenista oficial (em princípio o SPI e depois a FUNAI). Seria um movimento antiassimilacionista 
assistido pelas agências oficiais de proteção ao índio, contrapondo-se ao primeiro momento assimilacionista. 
23 A frente de colonização pastoril foi iniciada em Pernambuco e na Bahia. A pecuária bovina (cujo potencial 
econômico viria somar-se ao do litoral açucareiro) passaria a ser a atividade econômica predominante no sertão 
que garantiria a ocupação, atraindo contingente populacional. 

N
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até então desconhecido, ocupado por índios “bárbaros” e “indeléveis”, precisava ser 

desbravado para que se encontrassem novas atividades produtivas que iriam somar-se à 

cultura da cana. De acordo com Porto Alegre,  

Os índios que habitavam o sertão somente foram tirados de seu relativo isolamento pela 
expansão pastoril, nos séculos XVII e XVIII, quando então foram igualmente expulsos 
da terra ou dizimados. Os remanescentes refugiaram-se nas áreas mais áridas e mais 
afastadas, ainda não ocupadas porque destituídas de interesse (...). Uma parcela desses 
índios também permaneceu no lugar de origem, no sertão. (1993:197) 

O vazio do sertão opunha-se ao litoral da colônia cujas terras já haviam sido 

exploradas, os índios já haviam sido “domesticados” e a economia estava articulada com o 

plantio da cana-de-açúcar. Mas, o universo da cana começava a gerar preocupações e era 

necessário encontrar alternativas econômicas lucrativas ou não tão dispendiosas. Em Pedro 

Puntoni, pode ser lido o seguinte comentário: “ao lado do esforço de restauração dos 

engenhos destruídos e da recuperação da economia açucareira, a empresa colonial portuguesa 

na América voltou-se para expansão territorial em direção ao interior e, portanto, ao Ocidente 

[...]. Ao lado do gado, seguiam as expedições em busca de riquezas, pedras e metais 

preciosos” (2002:25). A própria criação de gado e a busca por metais preciosos incitavam as 

entradas para o meio do nada à procura de terras cada vez mais distantes.  

Desse modo, o sertão nordestino seria, de fato, povoado. Durante todo o século XVII 

e XVIII, muitas fazendas de gado instalaram-se no sertão, lugar de considerável soma de 

grupos indígenas. Vale salientar que, neste período, uma série de conflitos aconteceu entre 

índios e colonos, o levante mais grave tornou-se conhecido como “Guerra dos Bárbaros”. Os 

colonizadores tinham a intenção de efetivar a colonização, suplantar todo e qualquer sinal de 

sublevação indígena que pudesse impedir o avanço da expansão pecuária e evitar que novas 

alianças fossem feitas entre índios e alienígenas; 

[...] as guerras aos índios neste momento, por razões estruturais da forma da 
evolução desta economia e do processo colonizador, longe de serem guerras de 
conquista e submissão de novos trabalhadores aptos ao manejo do gado, eram 
tendencialmente guerras de extermínio, de “limpeza do território”. Se houve 
expedições orientadas para a captura e escravização dos habitantes dos sertões, de 
maneira geral, o escopo era sempre a matança, seja para refrear a “insolência” de 
grupos resistentes, seja para abrir simplesmente um espaço para criações 
(PUNTONI, 2002: 45-46). 

Essa situação trará como conseqüências à fuga dos índios para as entranhas do sertão 

ou os forçados descimentos24 para perto dos povoados. Tais ações foram uma “constante 

                                               
24 Descimento é o termo utilizado por historiadores e antropólogos para indicar a mobilidade forçada dos índios 
(que ocupavam o espaço sertanejo, ou seja, o interior do país) em direção aos campos de trabalho do litoral ou 
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durante a guerra que, com a forte participação dos jesuítas, incentivou uma extrema 

mobilidade dos grupos indígenas, que foram reestruturando sua composição étnica, 

unificando grupos diversos em aldeias novas” (POMPA, 2003:271). 

1.1 – A PRESENÇA CARNIJÓ NO SÉCULO XVII 

De acordo com a investigação e análise de alguns autores tais como: Mario Melo 

(1929), Estevão Pinto (1954) e (1956), Sanelva de Vasconcelos (1962) e Pereira da Costa 

(1984), por volta do século XVII na localidade onde, posteriormente, se fez referência à 

presença dos Carnijó, encontravam-se os Carapotó e os Shocó. Segundo esses autores, há 

documentos e relatos que vêm comprovar a presença de índios Shocó no vale do rio Ipanema, 

assim como há informações de que os Carapotó estiveram na Serra do Comunati. Assim 

sendo, tais estudiosos passam a idéia de que por esse período não se tinham notícias da 

existência dos Carnijó, cujos primeiros registros os autores associam ao século XVIII.  

Nos Anais Pernambucanos, produzidos por Pereira da Costa, temos que na Serra do 

Comunati encontravam-se os Carapotó; 

Descendentes dos índios da nação Cariris, habitavam na Serra do Comunati, ao norte 
da cidade sertaneja de Águas Belas, de grande altitude, ubérrima, de excelentes e 
perenes águas, bom clima e de um verde constante. [...] Pelos anos de 1681 a 1685 
foram os Carapotós reduzidos à fé católica pelo missionário capuchinho francês Fr. 
José de Bluerme (PEREIRA DA COSTA, 1984:162). 

Estevão Pinto, por sua vez, formula que “os Carapotó estão cultural ou eticamente 

relacionados com os Fulni-ô”. (PINTO, 1956:67). E ainda, ao citar os “Anaes do Arquivo 

Público e do Museu do Estado da Bahia”, o autor comenta sobre um “documento de 1688, 

que trata seguramente da existência de uma aldeia de índios ‘Chocôz’, no vale do rio 

Ipanema” (PINTO, 1956:67). Também faz referência a esse documento de 1688 em outro 

trabalho seu (quando disserta a respeito das cinco divisões clânicas que compõem o grupo 

Fulni-ô: Fumo, Pato, Porco, Peixe, Periquito): “As hipóteses de ter sido a sipe do Peixe 

formada pelos restos do grupo dos Shocó foi confirmada por uma patente de 1688, que fala 

                                                                                                                                                  
para os aldeamentos missionários dentro do próprio sertão. Em outras palavras, indica a retirada dos índios de 
seu lugar de origem e o “encurralamento” dos mesmos nas aldeias missionárias. 
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precisamente nos ‘Chocôz’ do ‘Panema’ (Chocôz por Shocó e Panema por Ipanema)” 25

(PINTO, 1954:186).  

Sanelva de Vasconcelos (1962), com as suas conjeturas, nos leva a pensar que há 

uma grande possibilidade de os Carnijó serem descendentes de Carapotó e Shocó que se 

retiraram ou foram deslocados por obra das missões para as proximidades do São Francisco, 

deixando ali alguns dos seus. 

Certamente, não duvido da presença dos índios Carapotó e Shocó naquela região e 

pode até ser verídico o fato de os Carnijó descenderem desses dois grupos. Afinal, sabemos 

que a mobilidade indígena era um fato recorrente, que as perseguições e as fugas faziam os 

índios percorrerem os sertões. Assim como sabemos, por meio de fontes históricas, que 

aconteceu a extinção de grupos étnicos, bem como a fusão de etnias nos aldeamentos 

missionários. No entanto, defendo que, desde o século XVII, se têm notícias de índios 

denominados de Carnijó na região do sertão de Pernambuco. 

Mário Melo (1929), em seus escritos, exorta que “os ‘carnijós’ são os últimos 

representantes dos ‘cariris’ e habitaram a zona chamada primeiramente Ararobá, depois Ipanema 

e hoje conhecida por Águas Belas, onde apareceram no começo do século XVIII, aldeiados em 

virtude dos alvarás de 23 de novembro de 1700 e 22 de maio de 1703” (1929: 179). 

Assim, nem mesmo autores atuais como: Nascimento (1998), Coutinho Jr. & Melo 

(2000), Ferreira (1996, 2000), Foti (2000) Secundino (2000), fazem menção à existência dos 

Carnijó no século XVII, dando a entender que os documentos mais antigos e 

conseqüentemente, as primeiras informações sobre os Carnijó, são do século XVIII ou 

informando que esse grupo aparece no começo do século XVIII. 

Em Nascimento (1998), pode ser lido: “os Fulni-ô, que têm o yaathê como língua 

materna, são povos que vivem nestas terras brasileiras desde tempos imemoriais. Desde o 

século XVIII habitam o sertão do atual estado de Pernambuco, no presente município de 

Águas Belas” (1998:1).  

Secundino (2000), também pesquisador dos Fulni-ô formula: “desde o século XVIII 

consta registro histórico dos índios Fulni-ô. Estes índios eram denominados pelo etnônimo 

‘Carnijós’ ou Carijós’ e ocupavam a serra do Comunaty, a serra do Tanquinho – onde hoje 

encontra-se um povoado homônimo pertencente ao município de Águas Belas.” (2000:56). 

                                               
25 O interessante é que esta relação perdura até hoje, pois os Kariri-Xocó (Porto Real do Colégio/AL) formam o 
único grupo que pode participar dos rituais secretos do Oricuri Fulni-ô. Por isso ambos os povos defendem que 
existe uma relação parental entre eles, desde tempos remotos. 
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Ferreira (2000), por sua vez, associa a notoriedade dos Carnijó a Carta Régia de 

1700, quando a Coroa Portuguesa e o Império doaram uma porção de terras aos índios do 

sertão de Pernambuco. Como se esses índios apenas fossem “aparecer” em documentos e em 

cartas depois que receberam a dita légua em quadra;  

A crônica do reconhecimento público sobre a posse e domínio territorial dos Fulni-ô 
teve início há quase três séculos. Por Carta Régia de 05.06.1705, a Rainha da Grã-
Bretanha e Infanta de Portugal confirmou a doação de uma légua em quadra 
determinada pelo Governo Imperial por meio do Alvará com força de lei de 
23.11.1700 (FERREIRA, 2000:57). 

Contudo, foi possível encontrar, em meio ao material do Arquivo Histórico 

Ultramarino, a minuta de um documento de 1684 que ajuda a confirmar a presença Carnijó 

naquela região desde o século XVII. Seria um Alvará (contendo decisões do rei D. Pedro II26) 

enviado para o governador da capitania de Pernambuco, D. João de Sousa de Castro. Nesse 

material, o rei ordena que a administração das aldeias de Ararobá, Limoeiro, Carnijó e 

Palmar, sejam entregues à Congregação do Oratório e que não seriam válidas as desculpas dos 

congregados de tal ordem recusando-se a cumprir as determinações vindas de Portugal.  

Vale salientar que os oratorianos instalaram-se primeiramente em meio aos Janduí, na 

costa do Rio Grande – no vale do Açu (Dantas et al, 1992:442), e tentaram pregar a fé católica e 

acomodar esses índios ao processo colonizador. Como sua missão não foi bem sucedida, partiram 

com destino ao sertão de Pernambuco. Assim sendo, “em 1661, ou 1662, os oratorianos fundam 

as aldeias de Capibaribe, de índios Xucuru, e em 1671, ou 1672, a missão de Ararobá, 

denominada ‘porta do sertão’ pela sua função colonizadora” (DANTAS et al, 1992: 442)27. 

Vale a pena, neste momento, reproduzir o documento que comprova a presença 

Carnijó no sertão de Pernambuco desde o século XVII. 28  

Faço saber aos Governador e Capitão Geral da Capitania de Pernambuco que 
tomando-se resolução na junta das missões sobre a aldeia que mando entregar aos 
Padres da Congregação do Oratório dessa capitania como se vos declaram por outra 
ordem minha que haveis de receber nesta ocasião. Sou servido (ilegível) vos 
mandeis entregar ao propósito da dita congregação a provisão que com esta se vos 
remete pela qual lhe mando expressar que suposto pelas obrigações da sua fundação 
não seja[m] admissíveis as escusas que alegam para se isentarem os congregados da 

                                               
26 Não considere estranho um documento de 1684 assinado por D.Pedro II, pois não se trata do filho de D. Pedro 
I, o Imperador do Brasil. O rei mencionado, pertence à dinastia de Bragança, assumiu o poder em Portugal entre 
1667 e 1706, tendo sido sucessor de D. Afonso VI. 
27 Os religiosos que se instalaram no Brasil pertenciam às seguintes ordens: Jesuítas, Franciscanos, Carmelitas 
Descalços, Beneditinos, Capuchinos e Oratorianos (Dantas, 1992). Dentre estes, os jesuítas destacaram-se na 
ação missionária.  
28 O documento pode ser encontrado no anexo 5 e a sua transcrição, apresentada acima, foi feita pelo Professor 
Edson Silva (vinculado ao Centro de Educação / Colégio de Aplicação e Prática de Ensino de História - UFPE) a 
meu pedido. 
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administração das duas aldeias que de novo lhe foram avisadas. Contudo atendendo 
aos outros serviços que fazem o D. (ilegível) e (ilegível) público nesta capitania 
houve por bem que se lhes não entregassem de novo mais que uma só aldeia das 
duas sobre ditas (ilegível) escolham, como declaração que se uniram as de Aroroba, 
Limoeiro, as dos Carnijós e de Palmar, ou se farão outra apregação semelhante por 
meio da qual se (uma frase ilegível). Aldeias que (ilegível) e que será muito do meu 
real agrado que o Propósito se conforme com a devida resignação a esta resolução 
sem mais demora, nem réplica. (ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO, AHU-
ACL-CU-015, Cx13, 1684: 1320). 

A carta apresenta algumas informações que suscitam discussões. É possível 

conjecturar, por exemplo, que, desde o século XVII, os Carnijó encontravam-se entre os 

limites de um aldeamento missionário, o material remete ainda a idéia de que as aldeias dos 

Carnijó já estavam consolidadas, pois, nas palavras do rei, os missionários oratorianos iriam 

coordenar aldeias que nos parecem já estar estabelecidas e inclusive aldeias que seriam alvo 

de aglutinação.  

Nesse período, a Junta das Missões já havia sido instituída, por isso o rei D. Pedro II 

envia a carta para o Governador da Capitania de Pernambuco, responsável pela Junta das 

Missões:  

Desde 1681, portanto no período de restauração portuguesa ao domínio holandês, 
havia sido criada a junta das Missões, encarregada das aldeias indígenas sob 
jurisdição governamental e da sua distribuição entre as várias ordens religiosas, 
compondo-se do bispo e o ouvidor geral, do provedor da fazenda e os prelados das 
religiões com distritos e aldeias de sua orientação (DANTAS, et al, 1992:442). 

Então, na segunda metade do século XVII, os Carnijó já viviam imersos num 

contexto organizado pelas duas instâncias de poder: a Igreja e o Estado que, de acordo com a 

historiografia, trataram de expropriar os índios territorialmente, promoveram os descimentos 

através de missões volantes apoiadas por forças militares, o genocídio de índios de diversas 

etnias, a fixação de aldeamentos no interior da colônia com a intenção de “amansar” os 

autóctones por meio da conversão e catequese. O intuito seria transformá-los em sujeitos 

úteis, servindo-lhes para proteger dos ataques de outros índios, também como mão-de-obra e 

como guias nos caminhos do sertão29. 

Consoante a análise de João Pacheco de Oliveira (2004: 24), as missões religiosas 

marcam o primeiro processo de territorialização vivenciado pelos índios do Nordeste, 

                                               
29 As ordens religiosas, que chegaram ao Brasil desde o início da implantação do sistema de Governo Geral, 
foram decisivas para o processo de destribalização, de catequese e “domesticação” dos índios. Sob a intenção de 
evangelizar e de salvar almas para Deus montaram as missões religiosas, denominadas também de “reduções” 
ou, ainda, de “aldeamentos missionários”. Sob o julgo de que nas aldeias os nativos eram livres e estavam ali 
para aprender a “verdadeira espiritualidade”, conhecer os caminhos para a purificação da alma era comum os 
missionários utilizarem os índios como mão-de-obra na produção de bens que eram mercantilizados por eles 
próprios. Para maiores detalhes sobre o assunto veja o trabalho de Cristina Pompa, Religião como Tradução: 
Missionários, Tupi e “Tapuia” no Brasil Colonial. São Paulo: Edusc, 2003. 
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incluindo ainda nesse processo o diretório pombalino do século XVIII e a Lei de Terras de 

1850, cuja característica seria de um movimento assimilacionista e impulsionador da mistura, 

responsável pela formação das atuais denominações indígenas no Nordeste. Para o autor 

supracitado, essa fase de territorialização, relacionada à atuação das missões religiosas se 

estende da segunda metade do século XVII às primeiras décadas do século XVIII; 

As missões religiosas foram instrumentos importantes da política colonial, 
empreendimentos de expansão territorial e das finanças da coroa, localizadas 
principalmente no Sertão do São Francisco. Para isso, incorporavam ao Estado 
colonial português um contingente de ‘índios mansos’ e que já era produto de uma 
primeira ‘mistura’. [...] No caso das missões, que são unidades básicas de ocupação 
territorial e de produção econômica, há uma intenção inicial explícita de promover 
uma acomodação entre diferentes culturas, homogeneizadas pelo processo de 
catequese e pelo disciplinamento do trabalho. A ‘mistura’ e a articulação com o 
mercado são fatores constitutivos dessa situação interétnica. (PACHECO DE 
OLIVEIRA, 2004:25). 

Assim sendo, os índios denominados de Carnijó no século XVII já eram alvos desse 

movimento de sedentarização, de catequese e de pressão promovido pela sociedade civil para 

adesão à cultura do outro que perdurou, de modo muito forte, até o século XIX. Inclusive 

alvos de mistura e fusão étnica, pois consta na carta (de D. Pedro II) acima apresentada uma 

determinação para junção das aldeias Carnijó, que, como será visto mais adiante, eram 

formadas por tipos etnográficos diferentes. Por isso, não é possível afirmar que os Carnijó do 

século XVII são os mesmos do século XIX ou que os Carnijó do século XIX simplesmente 

mudaram de nome no século XX, passando a chamar –se Fulni-ô e mantendo sua cultura e seu 

modo de viver intactos. O máximo que é possível afirmar é que índios denominados de 

Carnijó habitavam o sertão de Pernambuco desde o século XVII, na mesma localidade em que 

cronistas e viajantes indicaram também a presença de índios de outras etnias. Pode-se afirmar 

que existe uma continuidade da presença indígena naquela região, mas não se sabe como foi a 

miscigenação Carnijó e o seu processo de (re) elaboração cultural. O fato de os Carnijó (assim 

como as denominações: Xucuru, Xocó, Tremembé, entre outras) aparecerem em fontes 

documentais e relatos de viajantes do passado não indica que os seus descendentes devam ser 

pensados hoje como os índios de outrora. Não é possível querer que se comportem como os 

índios de outrora, pois não devem ser vistos como atores de uma história congelada no tempo. 

Portanto, construir apologias há um tempo continuum na tentativa de resgatar os traços do 

passado para reforçar a noção de aborígines, é cair no que Grunewald (1993) chamou de 

“ilusão autóctone”; 
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A essa visão essencialmente aculturativa denominamos de ilusão autóctone, pois é 
uma falácia pensar em índios apenas com referência aos nativos, aborígines que se 
apresentam a nós como exóticos em sua língua, seus trajes, seus costumes; como dos 
descendentes diretos dos mesmos (GRUNEWALD, 1993:52). 

Também é de extrema importância deixar claro que não são índios aculturados. As 

severas perseguições, as situações de tensão e de violência à cultura e à identidade dos índios 

do Nordeste os obrigaram a praticar um silêncio étnico e a invisibilidade, mas a própria 

coação foi salutar na medida em que serviu de estímulo à mobilização em prol do 

reconhecimento oficial de uma alteridade indígena, cuja conseqüência foi a reconquista de 

suas terras. Assim sendo, os Fulni-ô, ou qualquer um outro grupo indígena do Nordeste, não 

devem ser pensados no século XXI como índios aculturados, mas como índios que 

reelaboraram e que reelaboram a sua cultura, que salientam elementos diferenciadores (como 

no caso do Toré e para os Fulni-ô o caso do Toré, da língua yathê e do ritual sagrado do 

Ouricuri) e que também resignificam elementos da cultura não-índia como, por exemplo: o 

samba-de-coco e as festas católicas, com o objetivo de enquadrar-se no padrão de indianidade 

da sociedade e de serem reconhecidos como índios. 

1.2 – O TERRITÓRIO CARNIJÓ NO SÉCULO XVIII 

No início do século XVIII, os Carapotó e Shocó não se encontravam mais pela 

ribeira do Ipanema e nem junto à Serra do Comunati; 

[...] os Shocós deixaram as terras do Ipanema, no inicio do primeiro quartel do 
século XVIII. E os Carapotós, ao que parece, também na mesma época. Ambos 
nômades que eram, seguiram a meta do São Francisco, pois, segundo a relação das 
aldeias, que há no destricto d’este Governo de Pernambuco e capitania da 
Parahiba subjeitos à Junta das Missões d’este Bispado havia, nos meados daquele 
século, um agrupamento de Carapotós num distrito da então vila de Penedo (Aldeia 
da Alagoa Comprida) e outro, de Shocós, na mesma Vila (Aldeia do Pão de Açúcar). 
(VASCONCELOS, 1962: 20) (grifos do autor) 

Já para Estevão Pinto (1956), desde o século XVII, os Carapotó e Shocó não se 

encontravam mais naquela localidade e sim, próximos ao rio São Francisco em meio a índios 

de outras etnias. 

Quase todo Vale do São Francisco, sobretudo, de Juazeiro para baixo, estava 
povoado de índios: os Anaió, os Amoipira, os Ocren, os Sacragrinha, os Tamaquiú, 
os Massacará, os Pontar, os Dzubucua-Cariri, os Poriá, os Pancararú, os Rodela, os 
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Tushá, os Huanoi, os Carapotó, os Shocó30, os Aconã, os Aramuru, os Natu, os 
Cariri31. (PINTO, 1956:44) (grifos nossos) 

Por esse período as notícias que se tinha a respeito dos Carnijó é de que se dividiam 

em dois grupos. Os Carnijó da aldeia próxima às margens do rio Ipanema e os Carnijó da 

aldeia da alagoa da serra do Comunati. Na Informação Geral da Capitania de Pernambuco,

encontramos: 

Villa do Penedo. Aldea da Alagoa da Serra do Comonaty. Invocação Nossa Senhora 
da Conceyção, o Missionário é Sacerdote do Habito de Sam Pedro, tem uma nação 
de cabocollos da Língua Geral chamados Carnijós. Freguesia do Ararobá.  
Aldea dos Carnijós sita na Ribeyra do Panema, lugar da lagoa, o seu Missionário é 
Sacerdote do Habito de Sam Pedro, tem uma nassam de Tapuyos, chamados, e 323 
pessoas ([1749] 1906: 305). 

Todavia, “há dúvidas se estas duas aldeias eram habitadas por índios de uma mesma 

etnia, pois muitos registros referem-se a dois grupos que falavam línguas diferentes” 

(FERREIRA, 1996: 5-6). Na avaliação de Melo (1929), esses dois grupos, que, a princípio, 

eram inimigos e de tipos etnográficos diferenciados, foram reunidos em um único espaço: “na 

Aldeia de Águas Belas, com uma só língua e sob os mesmos preceitos religiosos” (1929: 

183). Vale salientar que as duas aldeias permaneceram apartadas até o século XIX. 

Quanto à situação do território, logo no início do século XVIII o rei de Portugal toma 

providências destinadas à formação e proteção dos aldeamentos, indicando a doação de uma 

légua de terra para as aldeias com, pelo menos, cem casais de índios e a junção daquelas que 

tivessem menos de cem casais. Faz-se necessário frisar essas medidas tomadas pelo rei a 

respeito dos aldeamentos missionários para compreender que foi a partir desses documentos 

que o domínio territorial dos Carnijó começou a ser definido. Através do Alvará e da Carta 

(que serão apresentados em seguida) o aldeamento dos Carnijó passou a ser delimitado 

oficialmente, no entanto acredito que a formação da aldeia dos Carnijó não ocorreu após as 

determinações contidas nesses documentos, pois a Carta de 1684 já faz referência a sua 

existência (refiro-me à carta de D. Pedro II sucessor de D. Afonso VI na dinastia de Bragança, 

já apresentada neste trabalho). É bom frisar que esses e outros alvarás não foram 

responsáveis, apenas, pela constituição de novas aldeias ou pela junção de outras, mas 

também pela disposição e pela exigência de respeito aos limites de aldeias já existentes, 

como, por exemplo, no caso Carnijó. 
                                               
30 Atentemos para os grupos Carapotó e Shocó, pois ambos encontravam-se onde hoje estão os Fulni-ô, como 
veremos logo a diante. 
31 Vale salientar que esta foi a lista de grupos étnicos apresentada por Estevão Pinto, mas as citações das  
denominações indígenas ocupantes da ribeira do São Francisco, no período colonial de expansão pastoril, variam 
em muitos autores. 
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De acordo com a história oficial, eram constantes os ataques dos colonos às áreas 

missionadas para capturar e escravizar os índios. Os colonos viam o trabalho missionário 

como um empecilho à expansão das fazendas e à exploração da força de trabalho indígena. 

Por isso, foi necessário o governo colonial ratificar, por meio de um alvará, o “direito 

congênito” dos índios a terra, ou seja, reiterar de maneira mais sólida que as terras, em sua 

totalidade, antes de serem dos colonizadores eram dos índios. Portanto, os últimos teriam 

direito a, pelo menos, uma migalha desse chão. Mesmo que “as terras das aldeias tenham sido, 

desde o início, asseguradas aos índios, na prática, as leis, alvarás e provisões que trataram da 

matéria, ao longo dos séculos XVI e XVII, mostrar-se-iam ineficazes. Desse modo, o Alvará 

de 1700 [...] terá grande importância política, que subsiste ainda hoje”. (DANTAS et al, 1992: 

444). É possível observar esse fato nas palavras do Rei de Portugal através do Alvará de 1700, 

confirmado pela Lei de 4/7/1703: 

Eu El Rey faço saber aos que este meu Alvará em forma de Ley virem, que por ser 
justo se dê toda a providência necessária a sustenteção dos Parochos, e Missionarios, 
que assistem nos dilatados certões de todo Estado do Brazil, sobre o que se tem 
passado repetidas ordens, e se não executam pela repugnancia dos Donatarios, e 
Sismeyros, que possuem as terras nos mesmos Certões: Hey por bem e mando que a 
cada uma missão se dê uma legoa de terra, em quadra para sustentação dos Indios e 
Missionarios, com declaração, que cada Aldea se ha de compor ao menos de cem 
cazais, e sendo de menos, e estando algumas pequenas. Juntas ou separadas huma 
das outras em pouca ou menos distancia se repartirá entre ellas a dita legoa de terra 
em quadra a respeito dos cazaes, que tiverem, e quando cresção ao diante de maneira 
que se façam de cem cazaes, ou que seja necessário dividir as grandes em mais 
Aldeas [...] e as taes Aldeas se situarão à vontade dos Indios, com approvação da 
Junta das Missões, e nam a arbítrio dos Sismeiyros ou Donatários; advertindo-se que 
para cada Aldea e não para os Missionarios mando dar esta terra, porque pertence 
aos Indios, e nam a elles; e porque tendo-as os Indios as ficão logrando os 
Missionarios no que lhe fôr necessario para ajudar o seu sustento (INFORMAÇÃO 
GERAL DA CAPITANIA DE PERNAMBUCO, [1749] 1906: 277). 

Entretanto, o Alvará foi desrespeitado, por isso, em 1705, foi enviada uma Carta 

Régia destinada ao Governo Geral da Capitania de Pernambuco, 

Eu a Rainha de Gram Bertanha, Infanta de Portugal vos envio muito saudar. Por ser 
informada por pessoas dignas de credito, que aos Indios d’essa Capitania se nam tem 
dado a legoa de terra, que mandey repartir por elles, e que os Capitães mores tratão 
aos Missionários das ditas Aldeas como seus Capelães, sem que tenham liberdade 
para reprehenderem e emendarem os vícios, como tem de obrigação. Me pareceu 
ordenar-vos como por esta faço ponhaes todo o cuidado e deligencia a que se nam 
continuem estes abusos, e que se dê a execução inviolavelmente à resolução, que fuy 
servido tomar nesta matéria da legoa de terra para os Indios, tam conveniente para a 
conservação das ditas Aldeas. Escripta em Lisboa a 5 de junho de 1705 – Rainha. 
(IBID: 276-277)32

                                               
32Mas adiante será possível detectar que nas narrativas dos índios Fulni-ô ocorreu uma reelaboração na memória 
do grupo, com uma transferência de acontecimentos, pois eles defendem que têm direito a terra porque lhes foi 
doada pela Princesa Isabel ao voltarem da Guerra do Paraguai, como prêmio de participação no conflito e não se 
referem a esta Carta da Rainha de Gram Bertanha que foi, de fato, quem determinou a doação das terras.
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Por obra dessas medidas, desde o início do século XVIII os Carnijó passaram a ter 

oficialmente um território delimitado que seria o espaço do aldeamento Ipanema. Mas, essa 

limitação territorial não representou o fim ou pelo menos a atenuação das contendas entre os 

Carnijó e os não-índios. Um dos fatos que ajuda a provar que a lei não foi executada diz 

respeito à extinção do aldeamento (no século XIX) e à permanência dos conflitos entre índios 

e não-índios por questões territoriais. E tanto no século XX, quanto nos dias de hoje essa 

delimitação não é válida para atenuar contendas, assim apresentarei mais adiante. Águas 

Belas viveu e vive em situação de conflito permanente, em estado de tensão promovido pelo 

crescimento da municipalidade, pela penetração de posseiros e pela permanência e 

acomodação de arrendatários na área indígena. 

Atualmente, as terras Fulni-ô são definidas como dominial indígena termo que expressa 

a posse legal do território, desde tempos imemoriais, e que enfatiza a sua relação com a doação 

feita pelo rei de Portugal aos índios da Capitania de Pernambuco, em 1700. Por isso, Dantas, et al 

(1992), lembram que esse documento tem uma importância política que perpassa os séculos 

passados e atinge os dias de hoje, pois sempre se recorre a esse material quando se deseja definir a 

situação jurídica das terras de alguns grupos indígenas do Nordeste; 

A área foi doada aos índios em atos da Coroa Portuguesa e Império. O Decreto de 
1928 reconhece as terras doadas para os Fulni-ô. Não há contudo qualquer ato que 
formalize a categoria Dominial Indígena nos termos do Estatuto do Índio. A área 
teria sido, segundo a FUNAI, demarcada em 71, com base na doação da légua em 
quadra, mas os dados teriam se perdido. (ATLAS DAS TERRAS INDÌGENAS DO 
NORDESTE – Listagem das Terras Indígenas do Nordeste, 1993: 1/4). 

De acordo com Estevão Pinto (1956) e Sanelva de Vasconcelos (1962), a localidade 

que, hoje, é conhecida por Águas Belas começou a ser povoada, de fato, na segunda metade 

do século XVIII por um descendente de uma nobre família portuguesa, cujo nome era João 

Rodrigues Cardoso. Para Albuquerque (1989), um quinto neto de João Rodrigues Cardoso, 

este homem de Santo Antão da Mata (localidade próxima ao litoral de Pernambuco) penetrou 

nas terras dos Carnijó fundando uma povoação na base da Serra do Comunati na primeira 

metade do século XVIII, atraindo outras famílias e formando descendência; 

Mas se não conseguirmos descobrir a ascendência desse bandeirante, aí está a sua 
descendência, que extravasou da ribeira do Ipanema, espraiando-se por toda parte; e 
perpetuou-se nas Águas Belas, numa intensidade tal, que hoje entrelaça quase todos 
os habitantes da velha cidade sertaneja. E as águas e a fertilidade da serra do 
Comunati atraíram outros brancos para essas paragens e ao sangue dos Rodrigues 
Cardoso misturou-se o dos Rochas, dos Vanderleis, dos Lins, dos Leites, dos 
Maranhões (ALBUQUERQUE, 1989:93). 



41

João Rodrigues Cardoso buscou conquistar a confiança dos índios Carnijó, segundo 

relatam os autores supracitados. Por meio de sua postura enérgica, insistiu para que se 

cumprisse a determinação para junção das duas aldeias (a da Serra do Comunati e da Ribeira 

do Ipanema). Possivelmente foi ele, também, que, ao estabelecer um contato amistoso, 

conseguiu obter dos índios a doação de uma área para a Igreja sob a intenção de se construir 

posteriormente a Capela de Nossa Senhora da Conceição. 

Em 1766, foi criada a paróquia de Nossa Senhora da Conceição do Panema, a partir 

desse período o povoado eleva-se à condição de paróquia. 

A povoação que João Rodrigues Cardoso formara recebeu, primeiramente, o nome 

de Ipanema e, em 1774, passou a ser definitivamente Águas Belas. Na época, tinha as 

seguintes características: 

Villa de Agoas Bellas de Índios relativa ao dito Certão, termo de Olinda.  
He situada em um alto, as suas Cazas são de palha. Tem Caza de Camara, Cadea, 
Pelourinho, Capitão Mor e Director. As igrejas que ha nesta Villa he tam somente a 
igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. Seus Povos vivem de plantar algumas 
lavouras para seu sustento, e de se alugarem para conduta das Boiadas que dessem 
dos Certoens para a Praça de Pernambuco e Cidade da Bahia. 
He de seu Vigario interino Antonio João Morato Roza; e tem segundo o rol da 
desobriga: huma Igreja filial: cento e sessenta e seis fogos: e dusentos e treze 
pessoas de desobriga. (IDÉIA DA POPULAÇÃO DA CAPITANIA DE 
PERNAMBUCO E DAS SUAS ANEXAS, [1774] 1923: 37). 

A instalação de famílias próxima a aldeamentos indígenas era uma prática comum, 

pois os “aldeamentos serviam de infra-estrutura, fonte de abastecimento e reserva de mão-de-

obra” (CUNHA, 1992:144). 

As pesquisas etnográficas sobre os índios do Nordeste apontam que, na fase de 

ocupação do território (séc. XVI e XVII), muitos conflitos e guerras de extermínio foram 

travadas e no século XVIII foi desencadeado com intensidade a política de incorporação dos 

índios à sociedade “civilizada”. Nesse período, a mistura, tanto biológica quanto cultural, 

entre índios e não-índios foi assaz pretendida por grupos privilegiados da sociedade 

envolvente, bem como por uma camada social não abonada, pois grandes fazendeiros 

(senhores de engenho) disputavam as terras dos aldeamentos paralelamente a pequenos 

agricultores, criadores de gado e moradores das vilas em expansão. 

Consoante Porto Alegre, a política indigenista do século XVIII “dedicou-se com 

particular afinco à desarticulação deliberada da vida tribal junto aos grupos indígenas que 

viviam em contato com a população nacional” (1993:212). Através do diretório pombalino, 

procurou-se “anular as marcas distintivas das inúmeras etnias em presença, atingindo 

diretamente sua cultura e a própria identidade étnica” (idem).



42

O século XIX, como poderá ser observado adiante, apresentou de forma mais 

apurada a política de integração, cuja ação da sociedade envolvente continuou sendo voltada 

para suplantação das diferenças étnicas e culturais, numa tentativa forçada de “civilizar” o 

índio. As medidas tomadas foram favoráveis à extinção das aldeias dos índios apontados 

como “misturados” ou “indistinguíveis” da sociedade regional, além de abrangerem o 

processo de esbulho e apropriação das terras indígenas. 

1.3 – SÉCULO XIX: A EXTINÇÃO DO ALDEAMENTO IPANEMA 

Torno a frisar que se faz necessária essa apreensão histórica acerca dos Carnijó 

(envolvendo os séculos XVII, XVIII e XIX) para demonstrar que os Carnijó também foram 

alvo do processo de assimilação desenvolvido pela política indigenista do período colonial, 

imperial e republicano (no caso da República Velha), assim como diversos grupos étnicos do 

Nordeste. Ainda, considero interessante fazer esse levantamento histórico de períodos que 

antecedem e se opõem ao século XX (cuja marca principal é a revitalização e a ressurgência 

étnica) para fazer uma comparação e salientar a postura antagônica dos dois momentos, 

tomando como eixo nosso objeto de análise que é a afirmação da identidade Fulni-ô no século 

XX (índios apontados como descendentes dos Carnijó) e a mobilização étnica desenvolvida 

por esse grupo étnico. 

No século XIX, os índios dos aldeamentos passam a ser indicados freqüentemente 

como índios “misturados”, portanto, como índios não mais legítimos. No decorrer do século, 

devido à mistura étnica e cultural, os índios vão sendo descaracterizados e desqualificados na 

sua condição de índios pelas autoridades e por regionais, chegando a perder os direitos sobre a 

posse de suas terras. A própria política indigenista da época “via o índio como ser destinado a 

deixar de sê-lo, e as aldeias como ponto de passagem nesta caminhada evolutiva” (DANTAS 

et al, 1992: 452). 

O incentivo à mistura fazia parte do plano de espoliação das terras indígenas. A 

grande meta seria o domínio sobre as terras dos índios que, segundo a sociedade civil, não 

sabiam usufruir o patrimônio da melhor forma possível.  

Para caracterizar o século como um todo a questão indígena deixou de ser 
essencialmente uma questão de mão-de-obra para se tornar uma questão de terras. 
Nas regiões de povoamento antigo, trata-se mesquinhamente de se apoderar das 
terras dos aldeamentos (CUNHA, 1992:133). 
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Em meio a essa situação de integração cultural e pressão sobre as terras indígenas, os 

índios Carnijó, em 28 de fevereiro de 1832, foram levados por seu diretor a oficializar uma 

doação de 795.664 metros quadrados para a matriz da freguesia das Águas Belas que era 

desprovida de patrimônio.33 A freguesia não tinha um território definido, apesar da Paróquia 

de Nossa Senhora da Conceição de Águas Belas ser: 

Uma das mais antigas do interior de Pernambuco. A mais antiga da Diocese de 
Garanhuns. Foi fundada aos 26 de janeiro de 1766 através de alvará régio, 
desmembrando-se da Paróquia de Buíque, na época pertencente a Diocese de Olinda 
a única capitania de Pernambuco, sendo bispo Dom Francisco Xavier Aranha e 
pontífice o Papa Benedito XIV (PLANO DE AÇÃO PASTORAL PAROQUIAL, 
1999: 1) 

Certamente, com a instalação de João Rodrigues Cardoso no século XVIII próxima 

ao aldeamento Ipanema (como foi visto no tópico anterior) e com o estabelecimento de outras 

famílias no local, surgiu o povoamento e a necessidade de fundar uma paróquia que só 

solicitou um território determinado em 1832, utilizando, para tanto, o discurso do 

“aparecimento” de Nossa Senhora da Conceição as margens de uma lagoa. A santa foi 

apresentada aos índios como um ser sagrado e que por esse motivo não poderia ficar ao 

relento, necessitaria de proteção e só os índios poderiam doar um espaço para construção de 

sua “casinha”34. 

A partir de então, parte da terra dos índios Carnijó seria cedida à “Igreja de Nossa 

Senhora da Conceição de Águas Belas, que passou a arrendar lotes nos quais viria a se 

constituir a cidade de Águas Belas (no centro da área, a sede do antigo aldeamento)” (ATLAS 

DAS TERRAS INDÍGENAS DO NORDESTE, 1993: 8). 

À medida que o povoamento crescia onde hoje é Águas Belas, intensificava-se a 

animosidade entre índios e não-índios. Vale salientar que esta tensão não estava limitada à 

população e aos índios de Águas Belas, pois os conflitos intensos entre índios e não-índios 

eram recorrentes em toda região que hoje chamamos Nordeste. 

A situação tornou-se mais difícil para os índios em 1850, com a Lei de Terras, que 

tinha por meta regularizar as propriedades rurais, incluindo neste projeto o confisco das terras 

indígenas daqueles índios que não se encontravam mais aldeados e sim “confundidos” na 

sociedade envolvente. A Lei de Terras gerou uma forte animosidade entre os não-índios, 

                                               
33 Veja no anexo 6 o documento referente à doação da terra feita pelos índios a Igreja. O documento foi enviado 
em 1864 pelo diretor dos índios de Águas Belas, Lourenço Bezerra Albuquerque Maranhão, ao Presidente da 
Província de Pernambuco, Domingos de Souza Leão, para confirmar a doação de terra feita pelos índios a Nossa 
Senhora da Conceição. 
34 Este fato será apresentado com mais detalhes no capítulo 3 que trata de histórias ligadas à memória do grupo. 
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ansiosos por ocupar as terras das aldeias, e os índios. Dez anos depois, o Governo Imperial 

decreta por meio de um Aviso que as terras abandonadas poderiam ser aforadas ou vendidas; 

Na verdade, a Lei de Terras inaugura uma política agressiva em relação às terras das 
aldeias: um mês após sua promulgação, uma decisão do Império manda incorporar 
aos Próprios Nacionais as terras de aldeias de índios que ‘vivem dispersos e 
confundidos na massa da população civilizada’ Ou seja, após ter durante um século 
favorecido o estabelecimento de estranhos junto ou mesmo dentro das terras das 
aldeias, o governo usa o duplo critério da existência de população não indígena e de 
uma aparente assimilação para despojar as aldeias de suas terras. (CUNHA, 
1992:145). 

Onze anos após a promulgação da Lei de Terras, o Governo Imperial, por meio do 

aviso de 4 de novembro de 1861, determinou a extinção do antigo aldeamento Ipanema. De 

acordo com Vasconcelos (1962: 37), em 1871 a povoação de Águas Belas foi elevada à 

categoria de vila, o que representou a sua independência econômica e municipal, pois, antes, 

estava submetida às determinações da comarca de Garanhuns. Quando os aldeamentos ou 

povoações receberam o foro de vila, aumentou a inexorabilidade das relações entre índios e 

não-índios; 

Os administradores das vilas foram recrutados, em geral, entre vizinhos que 
cobiçavam as terras da antiga missão ou a seara representada pelo controle da força 
de trabalho de todos os índios aldeados. Em pouco tempo, uma população sertaneja 
cresceu em torno da igreja e do pelourinho, tomando a direção de todos os negócios 
e submetendo os índios a tais vexames que os obrigavam a abandonar as suas 
antigas aldeias ou os condenavam a sobreviver como núcleos marginais em 
condições indescritíveis de penúria (RIBEIRO, 1996:66). 

Entre 1873 e 1875, por ordem do Governo Imperial, inúmeros aldeamentos indígenas 

já haviam sido extintos no Brasil, inclusive o Aldeamento de Ipanema dos índios Carnijó, 

como vimos. Como afirma Vânia Souza (1998:44), neste período dos sete aldeamentos 

analisados pela comissão organizada pelo Presidente da Província de Pernambuco, apenas 

dois não tinham sido declarados extintos: o de Cimbres e o de Assunção. Apesar do 

Aldeamento de Cimbres (dos índios Xukuru) ter sido considerado extinto, logo em 1879. 

Para declararem extintos todos os aldeamentos indígenas do Nordeste, os governos 

provinciais alegavam a inexistência de índios nessa localidade e a presença, apenas, de 

populações “misturadas”, contínuas em relação à cultura envolvente. De modo que, do ponto 

de vista dos governantes, se não eram índios “puros”, não precisavam mais ser tutelados pelo 

governo e não poderiam mais ser portadores de direitos específicos. Tentaram encontrar um 

meio legal para se apossar das terras indígenas, comprometendo o direito congênito dos índios 

sobre as mesmas. Essa decisão só veio favorecer aos não-índios que se tornaram mais livres 
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para praticar o esbulho das terras indígenas, alimentando assim, o conflito entre estes e os 

índios. 

Essa situação foi vivida de perto em Águas Belas, após a extinção do aldeamento. 

Numa tentativa de atenuar os vultuosos conflitos entre índios e a população não-índia, em 

1877, foi enviado a Águas Belas o engenheiro Luís José da Silva para demarcar as terras do 

antigo aldeamento Ipanema e dividí-la em lotes. Cada família indígena recebeu lotes que 

mediam 302.500 m². Mas, “a Câmara de 1886, considerou irregular a demarcação e pediu ao 

governo a criação no termo de um Juízo Comissário, com a finalidade de legalizar as terras 

ocupadas por todos os posseiros” (VASCONCELOS: 1962: 124). 

Como expõe Estevão Pinto, 

À proporção que crescia a cidade, os ‘brancos’ iam apropriando-se das melhores 
terras dos índios, quer por aforamentos, quer por outros meios menos lícitos. E 
criou-se, em conseqüência, um secular litígio, com dissensões que culminaram, 
muitas vezes, em violências inauditas, o qual fomentou a animosidade entre os 
Fulni-ô e os alienígenas. (PINTO, 1956:14) 

Assim termina o século XIX para os Carnijó que estavam submersos num contexto 

em que a sociedade e os governantes locais ansiavam pelo seu silêncio étnico e afastamento 

territorial. Além disso, os índios não contavam com o apoio de órgãos governamentais ou 

pelo menos confessionais para reverter o quadro. Porém, a história dos índios de Águas Belas 

no século XX ganha um outro curso marcado pela mobilização em prol da (re) construção de 

sua identidade e pela reconquista de suas terras. Nesse momento, foram assistidos por uma 

figura confessional - o Padre Alfredo Pinto Damaso (importante nesse processo de 

revitalização étnica Fulni-ô) - e pelo SPI que declarou o reconhecimento oficial do grupo. 

Hoje, os índios Fulni-ô estão, constantemente, rememorando os acontecimentos, os 

personagens e os fatos que envolvem todo o grupo e que foram de suma importância nesse 

processo de atualização de sua identidade, recordando, assim, eventos que corroboraram com 

as atuais decisões políticas, com a reivindicação e defesa de seus direitos históricos, com o 

fortalecimento do sentimento de pertença étnica. Enfim, mantém a memória recheada de 

eventos que auxiliaram e auxiliam na afirmação da identidade Fulni-ô. 
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2.1 – VIAGENS DE FUGA E DE VOLTA: ESTRATÉGIA EM DEFESA DO TERRITÓRIO 

omo foi apresentado anteriormente, no século XIX, os povos indígenas do Nordeste 

perderam seus antigos territórios e o apoio institucional foi negado até as primeiras 

décadas do século XX. Além disso, os índios tornaram-se alvo da ação 

invisibilizadora da sociedade envolvente que se beneficiava ao negar a sua existência. Diante 

da conclusão de que não havia mais índios, não existiam mais motivos para preservar os 

direitos que estes possuíam sobre um território específico e, portanto, a apropriação dos bens 

indígenas em beneficio da ampliação das cidades ou de propriedades rurais deveria ser 

encarada como uma ação lícita.  

Os Carnijó35 estavam inseridos nesse contexto social de pressões e perseguições de 

políticos e proprietários de terra que ensejavam ampliar as riquezas e as propriedades sobre os 

limites territoriais dos índios.  

O Coronel Nicolau Cavalcanti de Siqueira36 era um desses homens de força política 

em Águas Belas e proprietário rural, cujos interesses não coincidiam com a proteção do 

território indígena. Em 1908, o supracitado coronel arrendou as terras do aldeamento Carnijó 

por um período de seis anos, ficando estabelecido no contrato que, terminada a fase do 

arrendamento, os lotes voltariam para o controle do Estado que, em 1914, repassou-os para o 

domínio dos índios e decidiu que “só haveria devolução das terras ao domínio do Estado se os 

seus ocupantes as houvessem abandonado” (PINTO, 1956:16). Essa decisão não serviu para 

controlar ou atenuar os conflitos agrários entre os posseiros das terras Carnijó e os próprios 

Carnijó. 

As perseguições traziam como conseqüências a morte de índios e a ruína de suas 

casas. Esses fatos são apresentados em diversos depoimentos colhidos entre diferentes 

narradores índios que se dispuseram a reproduzir as histórias relatadas por seus avôs e pais, 

bem como histórias vividas por eles próprios.  

De acordo com a preocupação de Walter Benjamin, a “arte de narrar está em vias de 

extinção”, a “faculdade de intercambiar experiências” (1987:197-198) está comprometida, 

não se consegue mais narrar com clareza experiências vividas ou contadas por narradores 

mais velhos, porque a experiência de boca a boca foi sendo substituída por outras vias de 

informação. Mas, afortunadamente, esse fato (ou não sei se poderia dizer esse problema) não 

                                               
35 Assim ainda eram chamados os Fulni-ô. Segundo João Pacheco de Oliveira, os Carnijó passaram a ser 
denominados Fulni-ô após a instalação do posto indígena. (2004:26) 
36 Nicolau Cavalcanti de Siqueira assumiu a administração do município de Águas Belas na condição de prefeito 
em 15 de novembro de 1901 e permaneceu no cargo até 1904. 

C
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se faz presente com tanta veemência no Nordeste brasileiro, onde as narrativas ainda são 

praticadas com assiduidade pelas pessoas. Por isso deparei-me com excelentes narradores, 

aptos a apresentar histórias de um passado não tão distante, histórias do início do século XX 

associadas às viagens de fuga e de volta feitas pelos índios devido aos conflitos fundiários e 

às disputas por espaço Fulni-ô. 

Seu Zeca foi um dos índios que chegou a conhecer a antiga aldeia quando pequeno, 

além de contar histórias transmitidas por seus pais sobre as destruições promovidas pelos 

potentados de Águas Belas: 

Eu não vivi, mas conheci ainda a área que os índios moraram, a primeira aldeia que 
é ali naquela rua do banco, aquilo ali é uma avenida nova, mas ali, por ali era o 
aldeamento dos índios até chegar a dividir aqui a “cagepe”. Então, eles corriam, uns 
corriam pra o Poço, outros pra Santana, outros corriam aqui pra Bom Conselho e 
assim se espalhavam, aí quando pensavam que não, voltavam de novo pra mesma 
terra, pra o mesmo lugarzinho deles, né? Achavam os seus ranchos queimados, eles 
iam trabalhavam e faziam de novo seus ranchinhos e se colocar aí (Seu Zeca, 69 
anos, zelador da escola bilíngüe). 

Seu Joventino e Cícero contam uma história bem parecida com a de seu Zeca. As 

repetições das histórias demonstram que os fatos narrados fazem parte de lembranças 

impessoais e compõem uma memória coletiva. A memória coletiva é transferida pela 

convivência com os mais velhos, pelos vínculos sociais; compartilhada pela maioria dos 

membros do grupo. Como admite Halbwachs (1990), 

É uma corrente de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada tem de 
artificial, já que retém do passado somente, aquilo que ainda está vivo ou capaz de 
viver na consciência do grupo que a mantém. Por definição, ela não ultrapassa os 
limites desse grupo (1990:81-82). 

Com a idéia de continuidade, o autor quer enfatizar que não existe na memória 

coletiva uma separação entre passado e presente como na história. O passado passa a fazer 

parte do presente e as lembranças são invocadas à medida que interessam ao grupo. No caso 

da memória Fulni-ô, o fato de os índios se lembrarem constantemente da ação dos coronéis 37

tem a ver com a mobilização étnica do grupo. É preciso manter vivo na lembrança que os 

coronéis perseguiram, queimaram e expulsaram, ávidos pelo território Fulni-ô, para manter 

ativa a vigilância sobre os direitos históricos conquistados. Faz-se necessário, ainda, não 

deixar desaparecer da memória que, apesar de toda a pressão, seus antepassados resistiram; 

                                               
37 Além de lembrarem de outros fatos não menos importantes para o processo de revitalização de sua identidade 
e para proteção de seus direitos (como será visto mais adiante) como, por exemplo, a atuação de Padre Alfredo 
Pinto Damaso entre os Fulni-ô, a história do aparecimento de Nossa Senhora da Conceição e a participação dos 
índios na Guerra do Paraguai. 
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por isso, os Fulni-ô estão ali hoje, cabendo-lhes manter o território recuperado. Os 

depoimentos abaixo corroboram com essas assertivas: 

Nossos índios mais velhos morava ali no centro da cidade. Eles contava que eles [...] 
foi um inferno pra os índios. Os Coronéis batiam em índio, queimavam casa de 
índio, expulsavam eles várias vezes. Tanto é que nós tivemos índio foragido em 
Bom Conselho, em Garanhuns, Coxo das Trincheiras, na região por aqui por perto 
tudinho os índio se espalharam, nessas época. Então, nós com essa força toda, nós 
fiquemo sempre por ali ao redor. Corria, mas depois voltava até que se localizemo 
aqui (Joventino, 51 anos, professor de yathê e agricultor). 

Eles chegaram lá e expulsaram todo mundo, mesmo, sabe? É...Aí, depois de um 
tempo, aí eu não sei, num é ? Porque o índio num registrava pra dizer exatamente 
quantos anos, né? Então, depois de um tempo foram se concentrando de novo aqui, 
já aqui que era... ali, né? No centro da cidade, ali onde é a cidade, a aldeia era lá no 
centro da cidade, ali. Depois disso, né? O povo voltou a ficar aqui e também lá a 
perseguição, a minha avó me contou que só perseguiam os homens antes, as 
mulheres não, as mulheres, mas eles sabiam o que tavam fazendo, naturalmente os 
homens saiam, mas as mulheres depois ia sair também (Cícero, 49 anos, técnico 
agrícola). 

A partir dos relatos orais de meus narradores, tive acesso às informações sobre as 

viagens de fugas e aos motivos que os levaram a praticá-las. Igualmente obtive notícias das 

viagens de volta ao local de origem, apresentadas como uma forma de resistência Fulni-ô. 

Nesse sentido, eles aparecem no quadro histórico não como vítimas inertes ou indefesas 

diante da ação de chefetes locais, mas como obstáculos à aplicação plena dos interesses 

políticos e econômicos destes últimos. Os Fulni-ô não tinham garantia possessória da Terra, 

esse é um fato, mas as voltas persistentes e a presença, mesmo que incerta, eram sinônimos de 

não-abandono, comprometendo o controle das autoridades locais sobre seu território. Os 

depoimentos ajudam a confirmar as voltas perseverantes.  

Através das viagens de fugas e de voltas, os Fulni-ô expressam seu potencial político. 

A presença ratificada dos índios na cidade demonstra intenções políticas de caráter coletivo. 

Com a ida temporária e a volta garantida ensejava-se a manutenção do território ameaçado. 

As várias voltas e as restituições das casas representam uma forma de enfrentamento dos 

índios em relação aos políticos, fazendeiros e não-índios de Águas Belas de uma forma em 

geral. 

Os Fulni-ô discorrem, igualmente, sobre as perseguições dos “coronéis” aos seus 

rituais e quais as estratégias e as táticas que aplicavam para proteger seu circuito religioso: 

Além do fator fome, o que mais me dói. Apesar de não ter passado por isso, mas me 
dói pelos meus antepassados, avôs, tios, uma série de parentes, da comunidade em 
geral. É que por essa ocasião do nosso ritual indígena, eles fazia escondido no mato 
por causa desses coronéis. Eles mandavam incinerar as palhoças deles, não queria. 
Aí eles corria, era verdadeiro arredios, quase nômades, tava aqui, tava acolá, como 
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medo dos coronéis. Agora esses coronéis, não era coronéis, nunca viram uma farda 
em si. Tinha dinheiro comprava patente de coronel (Jair, 66 anos, ex-cabo da polícia 
militar). 

Tinha uma época até que, contam os mais velhos que eu não me lembro, quando eu 
vim me entender de gente as coisas já era melhor uma coisinha, eles só deixavam a 
gente participar do ritual quando eles queria, quando eles num queria eles prendia ou 
impedia mesmo. “Num é pra praticar o ritual”. Aí, eles fazia isso. Mas o índio... 
ninguém prende o ser humano pra não praticar o ritual porque em si você tem a sua 
cabeça, você conversa com Deus aonde quiser. Não é proibido, ninguém vai lhe 
proibir seu pensamento e os seus desejos (Joventino, 51 anos, professor de yathê e 
agricultor). 

Como pode ser observado, nos relatos orais, que tratam das primeiras décadas do 

século XX, encontra-se de modo recorrente histórias sobre viagens de fugas, viagens de 

voltas, esbulho e usurpação da Terra dos Fulni-ô, transferência da aldeia para um local além 

do ponto que se encontrava (demonstrando que foram retirados dali para beneficiar o 

crescimento da cidade) e uma percepção, por parte dos Fulni-ô, extremamente negativa da 

ação dos coronéis. Para somar-se a essa configuração social apresentada pelos índios, tem-se a 

falta de assistência e participação do órgão indigenista no Nordeste nos primeiros anos de sua 

criação38. 

O SPI só direcionou seu olhar para o Nordeste na década de 20, após ter sido 

procurado por Padre Alfredo Pinto Damaso, o pároco de Águas Belas, que, em 1921, deixou a 

cidade, partindo em direção ao Rio de Janeiro para solicitar a atenção e a proteção do órgão 

para os “últimos sobreviventes da grande e valente tribu dos Carnijós” 39 (Livro de Tombo 1 

da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Águas Belas, p 111, verso, 1922). Segundo o 

Padre Alfredo Pinto Damaso, o Posto Indígena foi instalado em 192440; 

Desde 1924 está funcionando em Águas Belas, no Aldeiamento do Ipanema, o 
“Posto Indígena Dantas Barreto”, assim denominado como um preito de gratidão 
dos Carijós ao insigne e glorioso soldado pernambucano (DAMASO, 1931: 6). 

É interessante rever os caminhos seguidos por Padre Alfredo Pinto Damaso na 

direção dos traços políticos da etnicidade, bem como as conseqüências dos seus atos para o 

                                               
38 Mais adiante, no tópico que trata da relação do Padre Alfredo Pinto Damaso com o SPI, aponto qual era a 
principal preocupação do órgão indigenista e qual a sua área de atuação nas primeiras décadas após a sua 
criação. 
39 Grifos meus. 
40O trecho citado faz parte de uma carta, produzida em 1931, por Padre Alfredo Damaso. Neste material o padre 
rebate críticas feitas pelo jornal A Noite ao SPI, foi escrito por seu próprio punho e contradiz as informações 
contidas no Atlas das Terras Indígenas do Nordeste (1993:8) que apresenta os primeiros contatos feitos pelo 
órgão indigenista (SPI) com os Fulni-ô em 1925 e a instalação do Posto Indígena em junho de 1928. Além de 
desconfiar das datas citadas no Atlas, devo considerar que a decisão de apoiar institucionalmente o povo 
indígena Fulni-ô não partiu do órgão oficial. De fato, ele foi procurado pelo religioso em 1921 (voltarei a tratar 
dessa carta no tópico 2.4 – A relação do Padre Alfredo Pinto Damaso com o SPI). Veja a carta na íntegra no 
anexo 7. 
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processo de afirmação da identidade Fulni-ô. Por isso, nos próximos tópicos desse capítulo 

esboçarei esse processo. 

2.2 – PADRE ALFREDO PINTO DAMASO: O PORTA-VOZ DOS FULNI-Ô

Padre Alfredo Pinto Damaso41 foi um alagoano que pertencia a uma família abastada. 

Era sacerdote do clero secular, ou seja, era um padre diocesano, não estava vinculado a 

nenhuma ordem religiosa (capuchinhos, jesuítas, etc), o que significa que devia obediência e 

estava subordinado ao bispo da diocese. Como pároco, não se comprometeu apenas com os 

assuntos e ocupações eclesiásticas nas cidades que atuou, mas se envolveu com perseverança 

em questões sociais e políticas circundantes.  

Em 1918, o Padre assumiu a paróquia de Bom Conselho,42 e, desde o princípio, já 

apresentava sinais de envolvimento com a política local. Em 1920, foi transferido para Águas 

Belas sob a justificativa de intervir nas contendas entre índios e não-índios, na busca de uma 

solução para o problema, ao chegar na cidade posicionou-se em favor dos índios e passou a 

reclamar seus direitos. Padre Alfredo Pinto Damaso permaneceu apenas dois anos em Águas 

Belas (1920 - 1922), contou com a cooperação dos Padres Heliodoro Basto, Júlio Cavalcante 

e José Leal (este último passou apenas uma semana). Certamente, precisou de padres 

cooperadores porque continuou assistindo a paróquia de Bom Conselho 43 e porque tinha que 

realizar as viagens ao Rio de Janeiro e ao Recife em busca de orientação em relação à situação 

dos índios Carnijó e para chamar a atenção dos órgãos competentes e do Estado para o caso. 

O pároco foi transferido novamente para Bom Conselho. Em 1930, disputou a 

prefeitura do Município, enfrentando o Coronel José Abílio, seu inimigo público. Padre 

Alfredo Pinto Damaso perdeu a eleição, mas isso não foi motivo para frear seu caráter 

empreendedor e sua força política. Em Bom Conselho, chegou a construir uma pré-

maternidade com sala de parto e leitos para mulheres pobres, um asilo para idosos 

abandonados pela família e iniciou a construção de um hospital, mas faleceu antes da 

conclusão da obra, em 1964, com 84 anos.  

                                               
41 Apesar de alguns autores escreverem o nome do padre Alfredo com acento no sobrenome Damaso, utilizarei a 
grafia sem acento porque era assim que o próprio assinava em cartas e documentos. 
42 O município de Bom Conselho está localizado no agreste pernambucano, pertence à microrregião de 
Garanhuns e dista 287 Km do Recife. Bom Conselho é um município quase fronteiriço a Águas Belas. 
43 O Plano de Ação Pastoral Paroquial, material avulso produzido por Padre José Luiz Gomes de Vasconcelos 
em 1999, informa que Padre Alfredo Damaso assumiu a paróquia de Águas Belas sem desvincular-se da 
paróquia de Bom Conselho. 
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Apesar de ter passado praticamente todo o seu sacerdócio em Bom Conselho, Padre 

Alfredo Pinto Damaso, mesmo depois que saiu de Águas Belas, continuou freqüentando a 

aldeia dos índios Fulni-ô até a sua morte. É significativo salientar a atuação do Padre Alfredo 

Pinto Damaso em relação ao movimento de reconhecimento étnico Fulni-ô. 

O pároco, ensejando atenuar as pressões e perseguições que os Carnijó vinham 

sofrendo por parte dos regionais, recorreu ao SPI em 1921 “na condição de porta-voz”: 

Um dia, em 1921, parti dos sertões de Pernambuco, de Águas Belas. 
Não era um fascínio pelos explendores do Rio. Era simplesmente o porta-voz das 
queixas e dos gemidos de quinhentos infelizes patrícios – Os índios carnijós – 
pobres párias, victimas indefesas de todas as vilanias da prepotência sertaneja, sem 
direito, coitados, de respirar, ao menos no recesso de suas mattas; victimas de todas 
as torpezas, de todas as crueldades, do egoísmo e da cupidez e da desmoralização do 
homem civilizado que lhes roubava tudo: suas terras e sua honra; e lhes incendiava 
as miseras choças cobertas de sapê e casca de arvores; e lhes transmittia todas as 
suas misérias physicas e moraes; e lhes trucidavam os irmãos, como aquelles três 
desgraçados abatidos pelo fuzil assassino e traiçoeiro e que, no cume da Cumunaty, 
junto a cidade, pela boca escancarada de suas covas e pelos braços estendidos de três 
pobres cruzes, clamam ainda hoje aos céos vingança, já que falhou de todo a justiça 
falaz dos homens (DAMASO, 1931 5-6)44. 

A viagem de Padre Alfredo Pinto Damaso ao Rio de Janeiro até a sede do SPI em 

busca de soluções para as contendas fundiárias, para formalização dos limites territoriais e 

para que o órgão desse atenção aos problemas sociais e econômicos que envolviam os Carnijó 

não está registrada apenas em material escrito, considerando que também faz parte da história 

oral dos Fulni-ô; 

Esse quem foi embora pra o Rio de Janeiro só procurar os direitos do índio e deixou 
muitas coisas escritas. Foi esse filho de Deus que deu a cobertura ao índio, aí, catou, 
né? Quando veio de lá, trouxe logo um chefe do posto. Trouxe esse chefe do posto, 
organizou as terra toda, né? Organizou, demarcou as terras, cada um com seu 
pedacinho de terra, através desse grande homem (Pajé Cláudio Pereira Junior, 66 
anos). 

Foi o padre que fez esse trabalho todo e não tem um índio que tenha conhecimento 
com isso que não agradeça a ele e a Deus, que foi a única pessoa que deixou nós 
colocado dentro de nossa área. O governo podia fazer isso como ele fez, mas ele fez 
porque o padre cobrou, né? Outro índio não ia cobrar, o índio é inocente, nessa 
época todo inocente, o índio não ia sair daqui pra ir até onde ta o governo, pra dizer 
‘eu quero isso pra meu povo, são tantas pessoas’ e o padre não, levou em frente e 
deixou o índio no que tinha de ser (Seu Zeca, 69 anos, zelador da escola bilíngüe). 

É indubitável que as narrativas orais tenham a mesma importância que as fontes 

escritas, ambas ajudam a montar a história de uma sociedade ou de um grupo social e a 

                                               
44 Esta citação também corresponde a um trecho da carta escrita por Padre Alfredo Damaso. Nessa carta ele se 
pronuncia em defesa do SPI em resposta ao Jornal A Noite. No tópico 2.4 que trata da relação entre o pároco e o 
SPI voltarei a utilizá-la. Veja a carta no anexo 7.
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expressar conhecimentos. Como apontou Maria Isaura Pereira de Queiroz (1988), o relato oral 

é “a maior fonte humana de conservação e difusão do saber”, sem falar que é muito rica como 

fonte de dados para todas as ciências (1988:16). Seria responsável pela transmissão de 

conhecimentos de um passado longínquo ou recente, bem como de experiências e vivências 

atuais. Os próprios Fulni-ô discorrem sobre fatos que fazem parte do processo de revitalização 

de sua identidade étnica e de recuperação de seu território. Os relatos acima ajudam a 

comprovar essa informação. 

O Pajé Cláudio e Seu Zeca fazem referência à ida do Padre Alfredo Pinto Damaso ao 

Rio de Janeiro e colocam o pároco como a voz que expressou ao SPI a situação e as intenções 

dos Carnijó. Ele seria a figura inesquecível por ter saído de Pernambuco para o Rio de Janeiro 

com o propósito de chamar a atenção das autoridades para os direitos Fulni-ô. É significativo 

pontuar que, quando os índios tratam de direitos, estão sempre se referindo à questão da 

Terra, estão se referindo à reconquista de sua Terra tradicional. 

Em Águas Belas, no enfrentamento com a sociedade e o poder local o Padre Alfredo 

Pinto Damaso chamava a atenção para os direitos históricos dos índios e para a violação 

destes. Pronunciava-se, politicamente, no Livro de Tombo da Paróquia: 

Sua primitiva aldeia era no lugar que mais tarde denominou-se ‘Águas Belas’ e onde 
ainda residem a despeito das perseguições dos políticos, muitos dos quais querem 
apossar-se injustamente das terras que lhe doara o Governo Portuguez, doação 
confirmada pelo Imperador Dom Pedro II que lh’as mandara demarcar. Usurpadas e 
arrendadas durante seis annos pelo Governo municipal o integro e justo Governador 
do Estado Marechal Dantas Barreto mandou de novo que lhes fossem entregues. 
Vivem hoje desprotegidos, abandonados em sua Aldeia sem ao menos uma escola 
para os filhos. Que Nossa Senhora da Conceição padroeira de sua capelinha, os 
proteja sempre, castigando sempre seus injustos perseguidores inimigos gratuitos 
(Livro de Tombo 1 da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Águas Belas, p. 
111, verso, 1922). 

O próprio pároco se colocou na condição de porta-voz. Para Bourdieu, o “porta-voz é 

aquele que, ao falar de um grupo, ao falar em lugar de um grupo, põe, sub-repticiamente, a 

existência de um grupo em questão, institui este grupo, pela operação de magia que é inerente 

a todo o acto de nomeação” (2004:159). Assim sendo, o Padre Alfredo Pinto Damaso 

pronunciou-se em Águas Belas e também externamente, afirmando que existiam índios no 

local. E estes estavam sendo perseguidos e o direito que possuíam sobre o território estava 

sendo negligenciado. A ação política do Padre Alfredo Pinto Damaso fortaleceu o movimento 

de etnicidade Fulni-ô, na medida em que avultou as particularidades étnicas do grupo e 

plantou a possibilidade de conquista de um território definido. Além disso, sua ação favoreceu 

a visibilidade étnica do grupo perante a sociedade e o Estado.
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A igreja católica pronuncia-se afirmando que em Águas Belas nenhum padre se 

envolveu tanto com a questão indígena quanto Padre Alfredo Pinto Damaso. Em um material 

produzido pela igreja de Águas Belas pode se ler: “em dois séculos, nunca e em nenhum 

momento voz mais forte e profética ergueu-se a favor dos índios Fulni-ô” (PLANO DE 

AÇÃO PASTORAL PAROQUIAL, 1999:5). Talvez aí esteja a explicação para o fato de ele 

ter passado apenas dois anos como responsável pela igreja de Águas Belas e logo ter sido 

transferido para paróquia de Bom Conselho, de onde veio. O envolvimento do Padre Alfredo 

Pinto Damaso com a causa indígena Fulni-ô, as reivindicações acerca da demarcação 

territorial, os ataques declarados aos políticos locais, apontados como perseguidores e 

infratores dos direitos dos Fulni-ô, representavam, certamente, uma ameaça aos interesses 

políticos e econômicos de figuras poderosas do cenário local: 

A relação de padre Alfredo Damaso com os índios foi de fundamental importância, 
porque padre Alfredo Damaso foi um padre sensível a cultura do índio, soube valorizar o 
índio, soube ver o que havia de bom, de positivo no índio e lutou pela demarcação das 
terras dos índios, né? Na época, os índios viviam sendo enxotados aqui na cidade pelos 
poderosos da época e padre Alfredo Damaso foi à única autoridade, a única voz branca 
que se posicionou a favor dos índios, né? Na época, ele era pároco em Bom Conselho, 
inclusive em Bom Conselho ele é venerado como um santo, sabe? Ele era um homem de 
muito carisma, né? Então, ele defendeu os índios, nesse sentido, buscou as autoridades, 
reivindicou em favor dos índios, de tal forma que as terras dos índios, embora ainda não 
tinham sido demarcadas, propriamente dito na época, mas foram reconhecidas, até hoje, 
né? (Padre José Luiz Gomes de Vasconcelos, ex-pároco de Águas Belas, ocupou a 
paróquia por dez anos). 

Em meio a esse contexto de mobilização política, o Pe. Alfredo Pinto Damaso 

direcionou também a vida religiosa dos Fulni-ô. Em 1921, iniciou a construção da capela dos 

índios no aldeamento dos Carnijó, tendo sido inaugurada em seis de janeiro de 1922 com uma 

festa, organizada por esse mesmo padre na aldeia. A partir de então, passou-se a realizar a 

festa em homenagem à padroeira dos índios (Nossa Senhora da Conceição). 

No dia seis de janeiro de mil novecentos e vinte e dois effectuou-se a inauguração da 
Capella dos índios do aldeiamento de Águas Belas como pública, mediante a promessa 
da doação do patrimônio cuja escritura ficou a cargo do Revm° vigário.  
Foi uma bonita festa a que compareceu todo povo de Águas Belas, mesmo um outro 
deles desafecto a que não agradou a construção da capelinha. E que possuidores 
legítimos como são os índios de quatro léguas de terras onde demora a cidade de Águas 
Belas, algumas pessoas em cuja consciência apagou-se o conceito de justiça, conservam 
arbitrariamente, (embora protestem os mesmos), lotes diversos de suas terras sem pagar 
cousa alguma no intuito de se apossarem, esquecidos quiçá de que em face de nosso 
direito, nenhuma prescrição pode dar-se quando predomina a má fé. 
Por ocasião da alludida festa fez-se a primeira comunhão da meninada do cathecismo. 
Cerca de cem crianças se aproximaram da mesa eucharística. (Livro de Tombo 1 da 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição das Águas Belas, p. 113 verso, 1922). 
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Igualmente ele passou a realizar casamentos, batizados e a incentivar o culto à Nossa 

Senhora da Conceição dentro da aldeia. A atuação religiosa e a iniciativa política acabavam se 

confundindo. Como os índios não iam permitir inserção de cultos católicos dentro da aldeia se 

estavam sendo introduzidos pelo homem que lhes trouxe o tempo das luzes e do 

renascimento? Para os dias de hoje essa pergunta pode ser refeita da seguinte forma: como 

deixar de realizar, em fevereiro, a festa em homenagem à Nossa Senhora da Conceição se ela 

foi um “legado” deixado por Pe Alfredo Pinto Damaso? 

A intervenção do Padre Alfredo Pinto Damaso sobre a situação política e social que 

envolvia os Fulni-ô em Águas Belas representou a origem do movimento de atualização da 

identidade e reconhecimento do grupo. Teria sido, também, o pontapé inicial para o posterior 

reconhecimento da Terra Fulniô, em 20 de setembro de 1928, por parte do governo de 

Pernambuco, como será visto a seguir. O Estado declarou que aquela área (correspondente a 

11.500ha) deveria retornar aos Fulni-ô, pois lhes foi concedida pela Coroa Portuguesa em 5 

de junho de 1705 para a implantação do Aldeamento Ipanema, livrando apenas a área que os 

índios doaram à igreja, em 1832, e as áreas comprometidas com o crescimento da cidade. 

2.3 – AS CONSEQÜÊNCIAS DA AÇÃO DE PADRE ALFREDO PINTO DAMASO 

O SPI, em 1922, enviou um funcionário para visitar os Carnijó, em Águas Belas e os 

Potiguara, em Baia da Traição, na Paraíba. Em Águas Belas, o dito representante do órgão 

indigenista foi recebido por Padre Alfredo Pinto Damaso, que tinha ido ao Rio de Janeiro, 

como já mencionado, em busca de soluções para as perseguições e para a falta de assistência 

de que eram vítimas os Carnijó. Na Paraíba, o representante do SPI foi recebido “pelo 

superintendente da fábrica de tecidos Rio Tinto, instalada, desde o início do século, dentro dos 

limites do extinto aldeamento de Monte-Mor, de onde a fábrica retirava madeira” (ARRUTI, 

2004: 237). É importante frisar que o pároco e o fabricante tinham interesses opostos; um 

colocava sua voz em favor dos índios, e o outro visava à proteção de seu capital cuja defesa 

comprometia a instalação de um aldeamento; 

Dagoberto de Castro e Silva, ajudante adido do SPI, foi indicado para verificar a 
situação dos índios e escolher o local para a instalação de um novo posto de 
proteção aos índios, ou no estado da Paraíba ou de Pernambuco. Concluiu seu 
relatório desaconselhando a criação de um posto para atender aos Potiguara, 
lembrando a necessidade de indenização dos ocupantes civilizados. Em 
contrapartida, indicou a assistência aos Carijó, alegando que seria pouco 
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dispendiosa, em razão da disposição daqueles que se apropriaram de suas terras em 
pagar foros a um recebedor legal e idôneo (PERES, 2004: 57). 

O representante do SPI apresentou à direção do órgão vantagens econômicas em 

relação à instalação de um Posto Indígena em Águas Belas, já que naquela região poderia ser 

implantado, sem muitos empecilhos o sistema de arrendamento que seria assaz lucrativo para 

o órgão tutor. Além do motivo econômico favorável à implantação do Posto Indígena, os 

Carnijó foram apontados pelo funcionário do SPI como possuidores de sinais culturais 

diacríticos como, por exemplo, “a língua, os costumes dos antepassados e a coesão social” 

(PERES apud ARRUTI, 2004:237) em detrimento dos Potiguara que “não apresentavam 

qualquer dos sinais externos geralmente admitidos pela ciência etnográfica fossem eles 

fisionomia, índole, costume ou idioma” (ibid). Esses critérios externos representavam as 

condições necessárias para justificar a sociedade o reconhecimento de grupos e terras 

indígenas. Por reunir tais condições, o SPI decidiu instalar, em 1924, o Posto Indígena Dantas 

Barreto em Águas Belas.  

A institucionalização do arrendamento da Terra dos Carnijó foi proclamada em 1º de 

julho de 1925. A intenção oficial do SPI era “a resolução de conflitos agrários, de controle de 

populações não-indígenas estabelecidas em terras reivindicadas por índios e distribuição de 

recursos fundiários” (PERES, 2004: 56-57). 

A unidade administrativa (no caso o posto indígena), ao implantar o sistema de 

arrendamento e gerir os recursos advindos das terras indígenas arrendadas, colocaria sob “a 

sua jurisdição os intrusos 45 dos antigos aldeamentos indígenas. Transformados em 

arrendatários do órgão indigenista oficial, os antigos invasores deixariam de pagar foro às 

respectivas coletorias estaduais” (idem).  

Assim sendo, ficou definido que as áreas indígenas Carnijó, ocupadas por estranhos e 

não cultivadas, retornariam aos seus donatários legais, ou seja, voltariam ao poder dos índios. 

E as terras ocupadas e cultivadas por posseiros seriam incluídas no sistema de arrendamentos, 

cujo cobrador das taxas, em nome dos índios, seria o SPI. Todavia, o representante do Posto 

Indígena, Alberto Jacobina, passou a enfrentar problemas em relação à cobrança dos 

arrendamentos. Políticos (que muitas vezes eram também possuidores de terra) e pequenos e 

grandes proprietários rurais protegiam-se mutuamente e intercambiavam interesses, 

sobretudo, econômicos e políticos. Nessas circunstâncias, 154 ocupantes de lotes de terra do 

                                               
45 Grifo do autor. 



57

aldeamento Carnijó, sob representação do Coronel Salustiano de Siqueira, pediram revisão do 

projeto de arrendamento das terras indígenas, alegando a inexistência de índios na localidade.  

A cena social era marcada pela disputa por recursos fundiários e a possibilidade de 

ocupação definitiva do território indígena por parte dos fazendeiros, pela presença persistente 

dos índios no local e pela atuação do SPI como “principal agência mediadora dos conflitos 

agrários e como instância distribuidora dos recursos fundiários a partir do reconhecimento 

oficial de grupos e terras indígenas” (PERES, 2004:60). 

Os próprios Fulni-ô apresentam a disputa por terras como o principal motivo das 

contendas entre índios e não-índios.  

O índio, ele convivia dentro de umas cabanazinhas de palha, os posseiro, eu digo 
posseiro porque eles nunca foram donos da terra, os cidadãos que moravam em 
Águas Bela, o Coronel João Nunes, Capitão Flávio, esse povo tudo não gostavam do 
índio, agora o não gostar do índio só era por causa da terra, eles sabiam que o 
verdadeiro dono da terra era o índio, mas eles queriam se apossar, como eles viviam 
apossados, faziam seus criatórios dentro das terras, não pagava nada ao índio e tinha 
ocasiões que eles botavam fogo nas palhoças do índio e botavam os índios pra 
correr, era um massacre, o índio corria... (Seu Zeca, 69 anos, zelador da escola 
bilíngüe). 

Antigamente, nos nossos antepassados chegaram uns coronéis aqui, não foi mãe? 
Quando esses coronéis chegaram começaram a querer tomar as terras. Foi Coronel 
Salustiano e o Nicolau Siqueira, teve também Constantino. Esses daí, quando os 
índios ia pro ritual eles iam lá atacar com arma mesmo e queimavam as oca dos 
índios de antigamente. Tocavam fogo nas oca todinha e os índios que eles pegavam 
eles matavam e os índios começaram a se espalhar. Hoje em dia tem índio da nossa 
tribo que é espalhado. Nós temo família, índio que vive muito longe, afastado, desse 
tempo que correram por dentro do mato e ninguém sabe onde ele tá. Há uma semana 
atrás eu encontrei uma mulé em Recife, em Olinda dizendo que a mãe dela era índia 
e saiu corrida daqui. Isso tudo acontecia de antigamente, só que o mundo dá muitas 
voltas, né? Foi acontecendo muito isso, foi, foi... Só que hoje em dia eles não 
conseguem fazer isso mais com a gente (Jadilson, 20 anos, músico). 

É comum aparecer nos relatos o nome dos coronéis: Nicolau Cavalcanti de Siqueira 

(já mencionado aqui anteriormente); Constantino Rodrigues Lins de Albuquerque (assumiu o 

governo municipal em 5 de agosto de 1911, tendo permanecido no cargo até novembro de 

1913); Salustiano Cavalcanti de Siqueira (assumiu a administração de Águas Belas em 15 de 

novembro de 1916, permaneceu no cargo por três anos. Na década de 20, posicionou-se 

fortemente contra a mobilização desencadeada pelo Padre Alfredo Pinto Damaso e assistida 

pelo SPI em favor da regulamentação das terras indígenas dos Fulni-ô); João de Araújo Nunes 

(assume a prefeitura de Águas Belas em novembro de 1928 e permanece no cargo por dois 

anos) e Alfredo Duarte de Oliveira Silva (sucessor de João Nunes, assumiu a cadeira de 

prefeito por quatro anos).  
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Os nomes desses coronéis estão sempre associados a perseguições e disputas 

territoriais. Mesmo que os narradores não tenham vivenciado esses fatos ou convivido com 

tais pessoas, deve-se considerar que a experiência é transmitida de pessoa para pessoa, como 

exorta Walter Benjamin (1987), sendo esta uma das forças da narrativa. Segundo o autor, o 

narrador não só expõe experiência própria, mas também aquelas relatadas por outros e um 

dado a admitir é que ele retira da vivência o que conta (1987: 201). Isso significa que o relato 

do narrador está fortemente comprometido com o seu contexto sócio-histórico. Certamente, 

esses nomes guardados pelos Fulni-ô foram transmitidos por pais e avôs e não se diluem na 

memória porque representaram uma ameaça ao seu território. 

Diante da situação que vigorava em Águas Belas, envolvendo contendas e 

irregularidades, foi enviado à cidade o inspetor Antônio Martins Vianna Estigarribia, 

representante do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio (MAIC), indicado para atuar 

juntamente com o governo do estado de Pernambuco (na época administrado por Estácio 

Coimbra) na aplicação de medidas intervencionistas que solucionassem as questões pendentes 

entre índios e não-índios.  

Quando chegaram os primeiros funcionários do SPI, Jacobina e Estigarribia, foram 
os primeiros funcionários do Posto Indígena General Dantas Barreto, eles 
conseguiram que o governo de Pernambuco liberassem as terras do aldeamento dos 
índios carnijó, carnijós. O governo dizia que não existia mais índio, história dele. 
Mas os funcionário conversaram daqui, conversaram dali e conseguiram a liberação 
do extinto aldeamento de Ipanema (Cacique João de Pontes, 78 anos). 

Nas primeiras reuniões, trataram de discutir assuntos relativos ao reconhecimento das 

terras doadas aos Carnijó, em 1705, pelo Governo Imperial; à regularização fundiária do local 

e à reorganização do espaço citadino. Em 20 de setembro de 1928, dá-se cumprimento ao ato 

nº 637 de 20 de junho de 192846, no qual está estabelecido que as terras do aldeamento 

Ipanema foram concedidas aos Carnijó e que seus descendentes têm plenos direitos sobre 

estas. Estes concordaram com a doação de parte de suas terras para o patrimônio da cidade de 

Águas Belas, além do que já havia sido doado para o patrimônio de Nossa Senhora da 

Conceição, em 1832. Também foram entregues à municipalidade as áreas que continham 

fontes de água necessárias para abastecer a cidade47. O ato composto de vários artigos, além 

                                               
46 O ato foi assinado por Antônio Estigarribia, representante do Governo Federal; Rafael Xavier, representante 
do Governo Estadual; por Coronel Salustiano de Siqueira, político e representante dos ruralistas ocupantes das 
terras indígenas; Coronel João Nunes, na época prefeito do município. Além dos índios Fernando Luna e Manoel 
Sarapó. 
47 Veja o termo de doação na íntegra em anexo 8. O termo de doação de fontes corresponde ao parágrafo sexto 
do ato nº 637 e o termo de doação de terrenos em beneficio do crescimento de Águas Belas corresponde ao 
parágrafo décimo sexto do mesmo ato. 
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do termo de doação de parte da área indígena para a cidade, contém a regularização da 

situação dos posseiros, ocupantes de lotes. Ficou determinado que estes pagariam 

regularmente arrendamento de acordo com o número de lotes que ocupassem. 

Como foi referido anteriormente, a participação e a prática de mobilização do Padre 

Alfredo Pinto Damaso fora de suma importância para a reconstrução da identidade Fulni-ô. A 

partir de sua ação, instaurou-se a avaliação do órgão indigenista em Águas Belas cujas 

conseqüências foram o reconhecimento oficial dos Fulni-ô como índios e a reorganização de 

sua área indígena. A movimentação política que envolveu os Fulni-ô na direção da afirmação 

de sua identidade étnica e da recuperação de seus direitos serviu de espelho para outros 

grupos indígenas do Nordeste, 48 grupos que passaram a perseguir os mesmos caminhos dos 

Fulni-ô com a intenção de atingir idênticos objetivos. Como adverte Arruti, “os Fulni-ô 

chamam a atenção de uma série de comunidades, com as quais mantinham laços rituais para o 

SPI” (2004:239). 

No século XX, uma outra estrutura social e política, envolvendo os povos indígenas 

do Nordeste, passou a ser implementada. A partir da década de 1920, iniciou-se o processo de 

(re) construção da identidade indígena concernente ao Nordeste que se intensificou na década 

de 1970 e perdura até os dias atuais. Este seria, de acordo com João Pacheco de Oliveira, o 

segundo movimento de territorialização que se apresenta associado ao órgão indigenista 

oficial. Esse processo vivido pelos índios do Nordeste caminhou no sentido 

antiassimilacionista, opondo-se ao movimento assimilacionista empregado com vigor até o 

final do século XIX (2004: 26), como apresentei no primeiro capítulo desta dissertação. 

Os índios do Nordeste reivindicaram e reivindicam os direitos históricos que 

compreendem o seu reconhecimento como índios plenos e a posse das terras (aqueles que já 

conseguiram o reconhecimento e recuperação de suas terras mantém a ação política com 

intuito de proteger seus direitos). Diante desse quadro, o índio passa a aparecer como uma 

força em demanda de seus direitos;  

                                               
48 Para maiores detalhes sobre o fluxo de influência Fulni-ô no processo de recuperação da identidade étnica de 
outros grupos indígenas no Nordeste veja ARRUTI, José Maurício Andion. A árvore Pankararu: fluxos e 
metáforas da emergência étnica no sertão do São Francisco. In: PACHECO DE OLIVEIRA, João. (Org.). A 
viagem de volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Rio de Janeiro: Contra Capa, 
2004, pp 231-279. 
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Nas situações de emergência de grupos indígenas no Nordeste, a identidade 
genérica, “índios” está sempre associada aos “direitos” a que este rótulo faz 
referência e, em todas as situações já trabalhadas, a recuperação de uma identidade 
indígena (que é, simultaneamente, a produção de uma identidade Pankararu, Xocó, 
Potiguara, etc) esteve associada a descoberta da existência desses “direitos” 
(ARRUTI, 1997: 14). 

Os grupos indígenas intercambiaram informações, tomaram conhecimento sobre os 

processos de reconhecimento étnico (ainda hoje mantém essa prática) e como parte da 

mobilização política recorreram a órgãos confessionais e não-confessionais, fazendo parte do 

grupo não ligado à Igreja Católica: os intelectuais, os órgãos governamentais (SPI e em 

seguida a FUNAI) e mais recentemente, a partir da década de 1980, as entidades não 

governamentais. Esse movimento aparece nos trabalhos etnográficos sobre os índios do 

Nordeste com a denominação de etnogênese ou sociogênese dos índios do Nordeste.  

Como indiquei na introdução, o conceito de etnogênese foi desenvolvido e 

primeiramente trabalhado por cientistas sociais na década de sessenta nos Estados Unidos. O 

movimento social implementado pelos negros americanos orientou as pesquisas dos cientistas 

sociais norte-americanos que passaram a avaliar o potencial de mobilização das minorias 

negras a partir do conceito de etnogênese. O conceito (que tem a ver com constituição, 

consolidação de grupos) serviu para explicar a formação de um processo de autovalorização 

do negro, serviu para explicar os movimentos de reação e inquietude dos negros em relação às 

atitudes depreciativas e discriminatórias dos brancos.  

No caso do Brasil, o conceito de etnogênese é bastante aplicado às análises dos 

processos de emergência étnica indígena, mais especificamente ao movimento de 

reconstrução da identidade dos povos indígenas no Nordeste. Então, etnogênese é um termo 

assaz empregado para a compreensão do movimento étnico do Nordeste, iniciado a partir do 

século XX, quando aconteceram as emergências étnicas e quando as afirmações políticas e 

culturais das identidades foram perseguidas e salvaguardadas por órgãos governamentais e 

por grupos confessionais e não-confessionais, marcando uma oposição a conjuntura histórico-

social de silêncio étnico e perda de território muito disseminada até o século XIX. 

Poderia dizer, ainda, que etnogênese é um termo que se aplica ao movimento político 

de reconstrução da identidade indígena nordestina. Serve para designar o momento em que os 

grupos indígenas do Nordeste passam a solicitar o seu reconhecimento étnico como índios 

perante a sociedade e buscam recuperar os seus direitos. Vale dizer que, depois de 

reconhecidos etnicamente, a mobilização política será mantida com a intenção de proteger os 

direitos conquistados.  
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2.4 – A RELAÇÃO DO PADRE ALFREDO PINTO DAMASO COM O SPI 

No cenário nacional, em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 49

gerido a princípio por Cândido Rondon, 50 com a intenção de assegurar a posse e a 

reintegração dos territórios indígenas. Como foi mencionado acima, o SPI não atuou em prol 

dos índios do Nordeste logo após a sua criação, isto significa que o vazio institucional 

permaneceu por um certo período de tempo (DANTAS et al, 1992:452-453). Afinal, a meta 

do órgão indigenista era “atrair” e “pacificar” os índios apontados como “arredios” e definir 

as fronteiras de suas reservas. Dessa forma, o SPI que atuava de acordo com os interesses do 

Estado, acreditava que atenuaria os conflitos entre índios e não-índios em região de tensão e 

conseguiria “impor a ordem no caos sertanejo, disciplinar as relações sociais nos confins do 

país” (PERES, 2004:50), levando adiante o projeto de defesa de todo território nacional à 

medida que ia conhecendo-o e nacionalizando-o. Além disso, a estratégia de contato e 

conquista aplicada, pelo órgão tutor e controlador das populações indígenas, tinha a intenção 

de conseguir a contribuição e a participação dos índios no plano de progresso da nação. 

Considerando, certamente, que depois de assistidos e “civilizados” os índios tornar-se-iam 

mais próximos do modo de ser da nação podendo assim contribuir com o crescimento desta. 

Assim sendo, “nas povoações indígenas, os índios galgariam os degraus da evolução, sob a 

gerência do Estado, quando então integrariam os centros agrícolas. Esse tipo de unidade 

administrativa corresponderia a um patamar superior na trilha da inserção programada dos 

índios à sociedade nacional” (PERES, 2004:48). 

Os índios que estivessem envolvidos em contendas sobre questões fundiárias ou 

estivessem atrapalhando o processo de desenvolvimento do país deveriam ser postos em 

reservas, “disciplinados” e assistidos pelo SPI. Estes eram os índios que preocupavam o órgão 

indigenista em suas primeiras décadas de funcionamento. Portanto, o que acontecia com os 

                                               
49 No ato de sua criação foi nomeado Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais 
(SPILTN). Na ótica do Estado nenhum grupo da sociedade poderia estar fora de seu plano político de 
uniformização e modernização do território nacional. Por isso preocupou-se em criar um órgão administrativo 
que atuaria no interior do país como aparelho de controle, vigilância e aplicação de suas metas em grupos 
‘marginais’ e ocupantes de áreas que apresentavam sólidas possibilidades de valorização e conseqüentemente 
consideráveis dividendos para o país. A partir de então, o trabalho de atração dos índios para as reservas e dos 
pequenos trabalhadores rurais para os assentamentos foi intensificado. Em 1914, o SPILTN passa a 
responsabilizar-se, exclusivamente, pela questão indígena, sendo nomeado apenas por SPI. 
50 Na época da criação do SPI Rondon era militar, especificamente um tenente-coronel, de influência intelectual 
positivista, isto significa que ele era defensor de princípios morais e medidas que visavam acima de tudo o 
progresso da nação e que favoreciam o crescimento econômico e o desenvolvimento social da mesma. Tendo 
sido escolhido para ocupar o cargo de diretor do SPI por ser adepto dos interesses expansionistas do Estado 
Nacional e por estar trabalhando na construção de linhas telegráficas na região amazônica (juntamente com 
outros militares) o que favorecia o seu conhecimento sobre a parte norte do país. Mesmo quando deixou o cargo 
de diretor do SPI, já com a patente de General, continuou prestando assistência ao órgão. 
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índios de Águas Belas ou com outros grupos indígenas do Nordeste em relação à disputa por 

espaços e as movimentações em torno do estabelecimento de fronteiras políticas, empíricas 

(físicas) e simbólicas entre índios e não-índios não fazia parte do quadro de observação e de 

atuação da política indigenista. Os índios do Nordeste como um todo “não estando em regiões 

de fronteira agrícola, seriam os últimos incorporados de forma rotineira às tarefas de proteção

(...) Isto se deve, em grande medida, ao seu não-reconhecimento como índios” (SOUZA 

LIMA, 1992:164). 51

Como já salientei, o princípio de alteração desse quadro aconteceu quando o Padre 

Alfredo Pinto Damaso foi até o SPI e solicitou a sua visita a Águas Belas; chegando à sede do 

órgão foi recebido pela diretoria e pelos funcionários. Em sua concepção, trataram-no “como 

se fosse um velho amigo, ou antes, como um irmão entre irmãos, separados muito embora, 

pela diversidade de credos, mas vinculados pelo mesmo pensamento, pelo mesmo ideal – A 

salvação do índio” (DAMASO, 1931:6). Estes primeiros contatos marcaram o início de uma 

relação baseada na cumplicidade. 

Na carta intitulada Pelos Índios52, produzida em 2 de abril de 1931, Padre Alfredo 

Pinto Damaso procurou defender o SPI e seus funcionários das críticas lançadas pelo jornal A 

Noite do Rio de Janeiro. Nos poucos trechos citados pelo pároco em sua carta, tem-se que o 

jornal acusava o SPI de aplicar uma catequese Comtista, de explorar e escravizar os índios 

nos postos de proteção, concedendo aos mesmos um tratamento brutal semelhante àquele 

destinado aos animais. Além disso, o jornal carioca acusava o órgão indigenista de gastar 

inutilmente o dinheiro da nação. Padre Alfredo Pinto Damaso, demonstrando uma relação 

amistosa com o SPI, reagiu perante o conteúdo das críticas. Seus escritos teriam como 

objetivo servir de “conforto aos bondosos patrícios dedicados ao Serviço de Proteção aos 

Índios” (DAMASO, 1931: 4), sobretudo o General Rondon e seus funcionários, que foram 

vítimas de um “gesto humilhante dessa politicalha malsã e hypocrita que menoscabando de 

tudo e tudo destruindo vae certamente arruinando o paiz” 53 (DAMASO, 1931: 4). 

Primeiramente, deve-se esclarecer que Padre Alfredo Damaso não se colocou contra 

a afirmação de que o SPI era um órgão de postura intelectual positivista, pois ele não 

considerava esse fato um problema para o programa de assistência aos índios, pelo contrário, 

ele era favorável à idéia positivista e entendia-a como uma forma sadia de “encaminhar” os 

índios e “incorporá-los” à sociedade. Para o Padre Alfredo Pinto Damaso, o problema que 

                                               
51 Grifos do autor. 
52 Ver Carta no anexo 7. 
53 As palavras estão transcritas do mesmo modo como aparecem no texto original. 
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circundava o termo catequese Comtista estava representado na associação que foi feita entre o 

trabalho desempenhado pela catequese (que pertence ao universo religioso) e o serviço de 

proteção (que pertence ao universo leigo), considerando que a ação da catequese em relação 

aos índios está comprometida com os “ensinamentos do Evangelho, inoculando-lhes no 

coração os princípios salutares da Fé que salva e que redime” (Damaso, 1931:9), não se 

confundindo, assim, com a função de salvaguarda e amparo do órgão indigenista. Na sua 

ótica, os dois aparelhos pertencem a campos diferentes, apesar de que “diretor e sacerdote” 

podem trabalhar de mãos dadas em benefício dos índios. 

Mas será que o Padre Alfredo Pinto Damaso incomodou-se apenas com essa 

associação entre os dois universos, que confundia o trabalho do Serviço de Proteção ao Índio 

com catequese? O jornal expôs que o órgão tutor representava uma catequese leiga, 

subentende-se com isto que o trabalho de amparo ao índio estava empregando táticas de 

convencimento, de aproximação e estratégias amigáveis semelhantes àquelas aplicadas por 

missionários católicos do século passado com a intenção de atrair os índios (no caso do SPI, 

para os postos de proteção) e, em seguida, explorá-los. Essa idéia traria à superfície o passado 

marcado pelos descimentos e a conseqüente limitação dos territórios indígenas, a vivência dos 

índios nos antigos aldeamentos e a exploração de sua mão de obra. Assim sendo, o termo 

catequese leiga incorporaria, ao presente, fatos vinculados à violência e à desestruturação 

étnica do passado com os quais a Igreja também esteve envolvida e que, a partir do século 

XX, vem tentando justificar e reparar suas faltas. Para a Igreja, é mais interessante que seja 

salientada a sua função evangelizadora e mediadora em relação aos índios.  

Quanto ao próprio órgão indigenista assentado na forma de pensamento positivista 

com toda a sua ideologia sobre progresso da nação, com suas propostas (de assistência e 

“disciplinamento” dos índios) apresentadas como avançadas, não admitiria uma comparação 

com um modelo de contato, já bastante criticado, apontado como retrógrado e cruel, 

empregado na fase dos aldeamentos indígenas. 

Com relação à afirmação do jornal A Noite de que os índios nos postos de proteção 

eram tratados como animais, eram escravizados, o Padre Alfredo Pinto Damaso tomou como 

parâmetro o Posto Indígena Dantas Barreto de Águas Belas para rebater a crítica: 

Nos Postos?! Não! Porque quanto ao de Águas Belas, protesto com toda indignação. 
Escravizados, perseguidos, desmoralizados, espancados, expulsos de suas terras, 
roubados, victimas de todas as misérias dos usurários [...] tudo isso era verdade até 
pouco tempo, quando ainda não haviam recebido os índios o amparo do Serviço de 
Protecção (DAMASO, 1931: 7). 
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De acordo com o Padre Alfredo Pinto Damaso, sua impressão positiva em relação ao 

SPI foi construída a partir do momento que conheceu de perto os feitos do órgão em relação 

aos índios de outras regiões, quando teve seu pedido sobre a assistência aos índios de Águas 

Belas atendido e por ter acompanhado a implantação de alguns projetos do SPI na área 

indígena Carnijó. Enfim, o padre adquiriu uma profunda admiração ao trabalho do SPI, 

mobilizando-se contra os sinais que ele considerava de detratação e contra a possibilidade de 

extinção do órgão. Na sua perspectiva, o SPI era, naquele momento, o único meio capaz de 

garantir a “redenção dos índios” e de reparar os erros do passado. Portanto, como um defensor 

da causa indígena, tratou de reagir às vozes que se ergueram contra o SPI.  

O próximo capítulo será dedicado às histórias que compõem de modo recorrente a 

memória Fulni-ô. E o Padre Alfredo Pinto Damaso é um personagem bastante rememorado 

pelos índios, fazendo assim parte da história oral do grupo. Além das lembranças que cercam 

a relação do pároco com os Fulni-ô, abordarei outras histórias que também fazem parte da 

memória e são utilizadas como estratégia política na disputa por recursos. 
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ste capítulo é dedicado à análise de algumas histórias que fazem parte da memória 

Fulni-ô e que são apresentadas habitualmente pelo grupo, funcionando como 

instrumentos que atendem ao processo de afirmação da identidade e a mobilização 

étnica Fulni-ô. São histórias que auxiliam na delimitação e proteção do seu espaço 

social e físico, são narrativas que buscam salientar a identidade étnica e os direitos históricos 

do grupo sobre o território que ocupam. Mais precisamente, as histórias, guardadas na 

memória de velhos e adultos ativos, as quais irei me referir, dizem respeito ao mito do 

“aparecimento” da imagem de Nossa Senhora da Conceição para seus ascendentes; à 

participação destes na Guerra do Paraguai (ambas referentes ao século XIX) e à inserção e 

atuação do Padre Alfredo Pinto Damaso na vida dos Fulni-ô (esta história já pertence ao 

século XX). São histórias sempre reconstruídas e contadas pelos Fulni-ô sem pressão para 

pesquisadores e visitantes, bem como para não-índios de Águas Belas. 

Para tratar da relação entre memória e o objeto desse trabalho tomo como foco de 

análise alguns aspectos que fazem parte do estudo da memória. Para tanto, o suporte teórico 

que auxiliará na compreensão desses elementos estruturantes da memória advém das 

considerações de Maurice Halbwachs (1990) acerca do assunto, entre outros autores. 

O primeiro deles está relacionado ao caráter coletivo da memória. A memória 

coletiva está associada às lembranças impessoais evocadas e mantidas pelos membros de um 

grupo sobre o seu passado. É recheada de um forte teor de experiências vividas, 

idiossincrasias e formas de representações comuns que os membros do grupo põem em 

evidência sempre que são convocados para expor informações e defender interesses do grupo. 

Portanto, é significativo salientar que, aqui, serão apresentadas histórias e informações que se 

fazem presentes na memória coletiva Fulni-ô. A avaliação e a exploração da memória 

individual não atendem ao objeto desta dissertação.  

A segunda característica selecionada diz respeito ao fato da memória ser construída 

socialmente, ou seja, a partir das representações e fatos sociais mantidos pelo grupo. De 

acordo com Halbwachs (1990), as lembranças estão associadas às estruturas sociais mais 

amplas e por elas são condicionadas. 

Nesses termos, a memória é elaborada a partir das representações coletivas, seja ela 

coletiva ou individual. Até mesmo a memória individual que parece ser um fenômeno 

meramente particular é tomada pelo social e construída a partir das representações coletivas 

ou “quadros sociais da memória” (HALBWACHS, 1990).  

Desse modo, a memória individual: 

E
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não está inteiramente isolada e fechada. Um homem para evocar seu próprio 
passado, tem freqüentemente necessidade de fazer apelo às lembranças dos outros 
[...] Mais ainda, o funcionamento da memória individual não é possível sem esses 
instrumentos que são as palavras e as idéias que o indivíduo não inventou e que 
emprestou de seu meio (HALBWACHS, 1990: 54). 

Em outras palavras, o que está retido na memória, as lembranças de experiências 

passadas, mesmo aquelas que cercam o contexto da nossa vida pessoal, não se formam de 

modo isolado, isto é, mesmo as lembranças reconstruídas por apenas um indivíduo são 

organizadas mediante a força e a condução do social.  

Além de a memória ser socialmente construída, a memória coletiva está, sem 

suspensões, sendo sempre socializada dentro do grupo. As relações sociais intragrupais 

possibilitam a consolidação (no sentido da solidificação) e a divulgação das lembranças 

selecionadas como representativas do coletivo. É através da interação e das redes de 

sociabilidade que as memórias de fatos passados espalham-se e vivificam-se na sociedade. 

Myrian Sepúlveda dos Santos (2003) apresenta a idéia de que a “memória é adquirida à 

medida que o indivíduo toma como sua, as lembranças do grupo com o qual, se relaciona: há 

um processo de apropriação de representações coletivas por parte do indivíduo em interação 

com outros indivíduos” (SANTOS, 2003:4). Desse modo, pode-se dizer, sem equívoco, que 

para haver a aquisição de determinada experiência ou fato faz-se necessário que estes sejam 

transmitidos, isto é, sejam socializados internamente. 

Por fim, outra marca da memória que será considerada neste trabalho refere-se à 

seletividade. A memória é elaborada e manipulada em função de interesses do presente, ou 

seja, busca-se realçar lembranças ligadas a preocupações e intenções do presente.

Essa característica é apontada por Pollak (1989) e por Santos (2003), considerando, 

para tanto, que ambos beberam nas fontes teóricas de Halbwachs. Pode-se dizer que nem tudo 

fica registrado na memória, o grupo busca realçar e manter vivas as lembranças operacionais, 

ou seja, aquelas importantes para o momento presente. Contudo, mesmo que as recordações 

de experiências passadas não estejam sendo vivificadas por manter uma função no presente, 

são reconstruídas a partir de tensões, interesses, diretrizes, estruturas e modelos sociais do 

presente. Assim, “a lembrança é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda 

de dados emprestados do presente” (HALBWACHS, 1990:71). Utilizo essa observação para 

compreender a seleção de algumas histórias presentes na tradição oral dos Fulni-ô, 

constantemente narradas, e a relação destas com a situação étnica e territorial do grupo.  
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Aqui, será possível observar que os Fulni-ô reproduzem histórias que fazem parte da 

memória coletiva, transmitidas pela convivência com os mais velhos e compartilhadas pela 

maioria dos membros do grupo. Uma memória mantida em prol da identidade Fulni-ô, das 

demandas da comunidade, em benefício da luta pelo monopólio do espaço social, do 

estabelecimento de fronteiras físicas e sociais. Os índios podem acreditar que sua ação em 

relação à reconstrução de memórias passadas é bem pessoal. Todavia, estão servindo e 

atendendo aos interesses e ao direcionamento do seu grupo que se mantém coeso por vínculos 

sociais e étnicos. 

Os Fulni-ô não selecionaram personagens ou histórias para fazer parte de sua 

tradição oral sem qualquer ligação com as demandas étnicas do presente. O grupo apresenta 

personagens: colonial (como a Princesa Isabel), sobrenatural (como Nossa Senhora da 

Conceição) e um personagem recente, ativo e vivido por eles (como Padre Alfredo Pinto 

Damaso, que tanto se envolveu com o reconhecimento étnico e com a proteção do território 

Fulni-ô) para servir de suporte ao movimento de afirmação da identidade e de legitimação da 

presença física e social, constantemente afrontada naquele local. 

Nesse sentido, a memória coletiva utilizada como discurso assume um papel 

fundamental no processo de reconhecimento étnico e de solidificação da identidade. As 

lembranças do passado contadas pelo coletivo Fulni-ô não são escolhidas aleatoriamente, são 

selecionadas com a intenção de fazer a diferença, pois, como parte da realidade, estão 

inseridas “na relação de forças no campo das lutas pela delimitação legítima” (BOURDIEU, 

2004: 115). Desse modo, corroboram com a proteção do espaço, seja ele o espaço social ou o 

lugar de origem, ajudam a manter vivo o exercício dos direitos e salientam uma identidade 

diferenciada. 

3.1 – MEMÓRIA E TERRITÓRIO ÉTNICO 

A memória é acionada para auxiliar a afirmação da identidade, na medida em que 

existe enquanto elemento selecionado por um grupo, favorável à manutenção das fronteiras 

étnicas, assim como os símbolos e sinais de identificação étnica. Seguindo esse rumo, Pollak 

defende que a memória “ao definir o que é comum a um grupo e o que, o diferencia dos 

outros, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras sócio-culturais” 

(1989:3). Assim sendo, os Fulni-ô recorrem à memória para organizar o seu espaço social, 
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étnico e físico, assim como fazem uso do Toré e da sua língua (o Yathê) para defender sua 

condição étnica e seus direitos. 

Poderia dizer que a memória torna-se, nessa perspectiva, um mecanismo de 

categorização ou atua em “trabalho de categorização”, utilizando palavras de Bourdieu 

(2004). Deve-se considerar que o estabelecimento de diferenças, baseado numa visão de 

mundo específica, auxilia no processo de consolidação e manutenção de uma identidade 

diferenciada entre os grupos e na delimitação de espaços sociais e materiais; 

De fato, este trabalho de categorização, quer dizer, de explicitação e de 
classificação, faz-se sem interrupção, a cada momento da existência corrente, a 
propósito das lutas que opõem os agentes acerca do sentido do mundo social e da 
sua posição nesse mundo, da sua identidade social, por meio de todas as formas do 
bem dizer e do mal dizer, da bendição ou da maldição e da maledicência, elogios, 
congratulações, louvores, cumprimentos ou insultos, censuras, críticas, acusações, 
calunias, etc (BOURDIEU, 2004:142). 

Como exortou Bourdieu, o discurso, a palavra empregada por um grupo e 

impregnada de um ponto de vista peculiar, busca fazer valer a sua percepção sobre o universo 

social, usa artifícios de poder material ou simbólico para estabelecer limites. 

Consoante Sylvia Novaes (1998), em sua análise sobre os Bororo (MT), os membros 

desse grupo cantam e narram mitos guardados na memória com a intenção de demonstrar 

conhecimento e controle de todo o seu território. O canto seria ao mesmo tempo “memória e 

controle do território” (NOVAES, 1998: 250). Eles cultivam uma forte relação entre a 

paisagem física e a paisagem social, considerando que todas as fases da vida Bororo são 

ligadas a espaços específicos. Os acidentes geográficos, os clãs, os ciclos de vida e o que é ser 

Bororo confundem-se, indicando que a identidade e a paisagem entrelaçam-se; 

Nessa sociedade a paisagem é continuamente reconstruída e relembrada, durante as 
diferentes fases do ciclo de vida ou através de um canto do chefe da aldeia. Ela é 
tornada visível e audível nesses momentos, ela é significativa em cada uma das 
partes que a constituem. A paisagem faz parte da memória, ou melhor ela própria 
engendra a memória (ibid: 249). 

Assim, os Bororo apresentam constantemente cantos e mitos que estão retidos na 

memória e servem para expressar identidade e estabelecer o controle do território. Pode-se 

indicar que mudando a substância do que é rememorado, mas também empregando a memória 

coletiva, os Fulni-ô selecionam histórias que fazem parte da sua tradição oral e estão inscritas 

de modo singular em sua memória para que estas os auxiliem no estabelecimento e na 

manutenção de fronteiras físicas e sociais. São histórias capazes de proporcionar a visibilidade 
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do grupo no campo político e responder às ameaças, invasões e atuais dúvidas e discussões 

sobre o seu território étnico.  

Se assim vislumbrar o caso, diante do cenário de atualização da identidade étnica, a 

memória pode também ser vista como estratégia política, considerando que os fatos 

lembrados e relembrados não são escolhidos aleatoriamente ou gratuitamente, são assaz 

representativos.  

Os Fulni-ô estão revisitando as histórias do passado que os ajudam a estabelecer e 

orientar os limites do presente. Através dessas histórias, socializadas entre o grupo, eles 

podem expor aos de fora quem são, porque têm acesso àquele espaço físico, referente ao seu 

lugar de origem e qual o espaço definido para os não-índios. 

Consoante Halbwachs, 

Um homem ou vários homens somente adquirem direito de propriedade sobre uma 
terra ou uma coisa, a partir do momento em que a sociedade da qual são membros 
admite a existência de uma relação permanente entre eles e essa terra ou essa coisa. 
[...] Qualquer princípio que invoquemos para fundamentar o direito de propriedade, 
ele somente adquire algum valor se a memória coletiva intervir para garantir-lhe a 
aplicação. (1990: 145) 

De agora em diante, veremos como essas histórias, sustentadas pela oralidade, são 

processadas pela memória coletiva Fulni-ô, não esquecendo de que, algumas vezes, será 

necessário introduzir dados e informações da história oficial e documental. 

3.1.1 – Tempo Mítico: O Aparecimento de Nossa Senhora da Conceição 

Analisarei o funcionamento da memória em torno do mito do aparecimento da 

imagem de Nossa Senhora da Conceição entre os índios Fulni-ô, incluindo a relação da 

situação mítica com as reivindicações territoriais atuais. 

Os Fulni-ô, ao recorrerem à memória, começam a contar sua história a partir da 

doação de uma porção de sua Terra para Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Na 

verdade, os índios não doaram terra à Igreja, mas à Nossa Senhora da Conceição. A santa que 

lhes “apareceu” 54 próximo ao local onde foi construída a Igreja Matriz da cidade de Águas 

Belas, com formas humanas e com capacidade de locomoção, pois sempre que os índios 

levavam-na para junto de si ela retornava ao lugar de origem. As narrativas são uniformes, 

                                               
54 No relato de alguns índios a santa estava às margens de uma lagoa e na fala de outros ela aparecia sempre 
junto a uma árvore.  



71

não apresentam variações significativas. Não tardará a se observar que, apesar de muitos 

Fulni-ô questionarem o mito, conta-o sempre da mesma forma. A sua essência é essa: 

Aí, tinha uma Nossa Senhora, que era dos índios, da Conceição, que os índios 
acharam ela. Andavam caçando, matando uns preazinho no mato e ela tava no pé de 
um umbuzeiro. Aí trouxeram ela pra ser nossa, butaram ela aí e ela ia pra outro 
lugar. (Euclides Frederico, 90 anos, aposentado). 

Segundo Expedito Fulni-ô foi dito aos índios: “Efinixto txotosa Edjadwa” (olha ali 

pessoal aquilo é Deus). Portanto, eles doaram as terras a este Ser sobrenatural e sagrado, 

merecedor de proteção e de bens compatíveis com sua grandeza espiritual. A aparição está 

associada a um acontecimento divino, a um milagre e os índios tiveram uma grande sorte de 

se depararem com aquele Ser, por isso precisariam recompensá-lo com um bom presente – um 

espaço para construção de sua casa. 

O estudo dos mitos, desde muito tempo, vem despertando o interesse cientifico de 

antropólogos e demais cientistas sociais. Certamente é pelo fato do mito apresentar 

indiscutível relação com o real como aponta Lévi-Strauss (1993:182). Em outra obra o autor 

coloca de forma mais enfática essa relação: 

Longe de ser, como se tem afirmado muitas vezes, a obra de uma “função 
fabuladora” que dê as costas à realidade, os mitos e os ritos oferecem como valor 
principal, ter preservado, até a nossa época, de uma forma residual, modos de 
observação e de reflexão que foram (e continuam sem dúvida) exatamente adaptados 
a descobertas de um certo tipo: as que a natureza autoriza, a partir da organização e 
da exploração especulativas do mundo sensível em termos de sensível. (LÉVI-
STRAUSS, 1970a: 37) 

Como observa Sousa Filho (2001), em consonância com a análise de Lévi-Strauss 

sobre o mito, os mitos não podem ser interpretados como se fossem meras “fabulações 

ingênuas, sem relação com o social” (SOUSA FILHO, 2001: 86). Nesse sentido, “o mítico 

não é bestiário, ignorância, infantilidade, fabulação fantasiosa, é algo vivo e vivido com 

razões muito determinadas para existir” (ibid: 83). Em outras palavras, o fato de o mito estar 

associado a uma situação fantástica, ao sobrenatural, ao aparecimento de figuras encantadas e 

deuses não significa que é algo ilógico ou sem qualquer relação com o real. No caso dos 

Fulni-ô, por exemplo, o mito tem uma forte relação com os limites territoriais atuais, como 

indicarei logo a seguir. 

Pode-se entender o mito como uma forma de representação do passado. Conforme 

Lévi-Strauss, 
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Um mito diz respeito, sempre, a acontecimentos passados: “antes da criação do 
mundo” ou “durante os primeiros tempos”, em todo caso, “faz muito tempo”. Mas o 
valor intrínseco atribuído ao mito provém de que estes acontecimentos, que 
decorrem supostamente em um momento do tempo, formam também uma estrutura 
permanente. Esta se relaciona simultaneamente ao passado, ao presente e ao futuro 
(1970b: 229). 

Seguindo essa lógica, faz sentido ressaltar que os Fulni-ô, ao fazer referência ao seu 

tempo mítico, adotam termos como “no tempo dos índio veio”, “os índio de antigamente” 

(que segundo eles são os troncos mais velhos dos quais descendem) e associam esse momento 

passado à vida presente e aos direitos sobre as terras do local. Para todos os efeitos, 

atualmente, os Fulni-ô ensejam ter de volta toda a terra que consideram ter sido tomada, 

deixando de fora apenas o que eles doaram à Nossa Senhora da Conceição. Como adverte 

Célia (índia Fulni-ô), “os índios doaram um pedacinho que é o patrimônio pra Nossa 

Senhora”. Essa idéia é amplamente compartilhada na aldeia. 

Aí, viam aquilo ali, viam que os índios gostavam daquela santa, aí induziam. Por 
que vocês não dão... Nós não falávamos português, aí eles tentavam dizer: “por que 
vocês não dão a terra pra fazer a casinha dela, fazer a casinha da santa”. Ficavam 
acenando pra poder eles entender o que eles queriam que era isso fazer uma casinha. 
Aí começou, o índio pegou, doou a terra, construiu a igreja, pronto. Aí em seguida, 
foram se aproximando das terras, doando terras. Os coronéis vinham com suas 
famílias e suas famílias se formando mais, mais pessoas chegando. Enfim, aí 
começou Águas Belas. O início de Águas Belas foi essa igreja 
Tem uma parte de terra, exatamente. Agora eu não sei qual é. Foi o centro, eu acho, 
a praça. Tanto é que fizeram a demarcação. Os técnicos do INCRA, da FUNAI, do 
setor de Reforma Agrária fizeram um balanceamento, fizeram a somagem. E terra de 
Águas Belas mesmo só tem só o centro – da igreja até a prefeitura. Tudinho é terra 
de índio, ou seja, toda Águas Belas o que foi ficado de fora foi só o centro, só que os 
técnicos da prefeitura inventaram de fazer um patrimônio (Expedito Lino Torres, 25 
anos, professor da primeira fase do ensino fundamental no Xixiakla). 

Como se pode observar na fala de Célia e Expedito, o aparecimento da santa para os 

índios Fulni-ô faz parte da história que envolve a dimensão e o limite do seu território, bem 

como da história contada pelos índios sobre a fundação da cidade de Águas Belas, 

considerando que, após a doação de terras para a igreja, casas começaram a ser erguidas em 

seu entorno dando origem ao lugarejo. Assim sendo, o aparecimento de Nossa Senhora 

representa um mito que está ligado à versão histórica dos Fulni-ô acerca de seu território 

original e da fundação da cidade. O princípio da cidade de Águas Belas ocorreu a partir da 

expansão da vila sobre o território indígena. Como todo mito, ele “mostra como uma 

realidade veio à existência, seja ela a realidade total, o Cosmos, ou apenas um fragmento: uma 

ilha, uma espécie vegetal, uma instituição humana” (ELIADE, 1992: 86). 

A estrutura da história da santa, a partir da explicação Fulni-ô, segue a seguinte 

conformação: a) os “índio veio” ocupavam aquele espaço desde um tempo imemorial; b) ao 
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realizarem suas tarefas cotidianas, acharam a imagem de Nossa Senhora da Conceição; c) os 

brancos (os conquistadores)55 foram ao encontro dos índios e os convenceram a doar uma 

porção de terra para a edificação da casa da santa que lhes foi apresentada como um Ser de 

potencial sagrado, cuja existência não estava circunscrita ao universo material e pragmático; 

d) este espaço passou a ser a terra da santa; e) após a doação tem-se a expansão do 

povoamento sobre a terra da santa. Consoante a versão indígena, aos poucos o povoamento 

extrapola os limites da terra da santa e vai se estendendo sobre o território étnico. 

No primeiro capítulo, apresentei que João Rodrigues Cardoso, tido como fundador da 

povoação, instalou-se na região da atual Águas Belas próximo ao aldeamento indígena no 

século XVIII. E a doação de terra feita pelos índios ocorreu em 1832. Esses são fatos que 

assumem uma condição histórica, datada e, por sinal, documentada (no caso da doação de 

terra). Mas os Fulni-ô, pelo menos aqueles com os quais conversei, não narram esta história 

apresentando uma exatidão cronológica, assim como não fazem referência à existência do 

aldeamento missionário. A impressão transmitida pelos Fulni-ô é de que se encontravam ali 

desde um princípio não preciso; que foram contatados pelos não-índios após o aparecimento 

da santa e a partir desse momento passaram a ter seu território comprometido com a 

usurpação de suas terras pelos estrangeiros, perdendo conseqüentemente seu sossego e a 

totalidade de seu espaço. 

Seguindo essa lógica, nas reivindicações atuais sobre seus direitos territoriais, os 

Fulni-ô consideram que todo o município de Águas Belas pertence-lhes com exceção do 

centro, como mencionou o índio Expedito logo acima, pois os Fulni-ô de hoje não têm a 

intenção de desfazer um acordo firmado por seus antepassados. Os Fulni-ô não pretendem 

desfazer a doação da terra para santa feita no passado pelos seus ascendentes, em respeito à 

palavra destes. Para todos os efeitos, o patrimônio da santa, ou melhor, esse espaço que 

cederam para presentear Nossa Senhora da Conceição não faz parte de seu território atual, 

conseqüentemente os prédios comerciais e residenciais que se encontram nesse local não são 

alvos de reivindicação. Considerando essa restrição, os índios reivindicam todo o espaço que 

julgam no passado ter sido ocupado por seus ascendentes.  

Em suas falas, percebi que paralelamente à narração sobre a doação e sobre o espaço 

específico da santa os índios reclamavam, com muita veemência, o direito de posse sobre o 

município de Águas Belas: 

                                               
55 A figura do conquistador está sempre associada aos coronéis e aos fazendeiros. 
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Quem é que não quer requerer as coisas que era da gente, mas a gente procura as 
formas legais que é a justiça e o governo. E a gente realmente tá querendo que 
resolva, mas que resolva na paz. A gente quer que resolva a situação porque é... a 
gente quer requerer o que foi da gente no passado. 
(Pesquisadora): E o que era de vocês no passado?  
Seria a cidade de Águas Belas e com mais dois tantos de área que a gente tem. 
(Pesquisadora): Vocês acham que existe essa possibilidade? 
Existe, né, porque... Só que demora. Existe porque o direito é da gente. A gente 
entrega ao Ministério da Justiça pra evitar conflitos porque se a gente tem um órgão 
público pra representar, pra brigar, brigar no bom sentido. No sentido da justiça, a 
gente fica só esperando o resultado. Porque o povo da comunidade Fulni-ô jamais 
vão abrir mão desse direito que é da gente que nossos antepassados perderam. É 
porque eram inocente na época, hoje não. Hoje a gente não abre mão disso. A luta 
vai ser grande, mas a gente consegue (Everaldo Pereira Junior, 28 anos, Chefe do 
posto indígena Fulni-ô). 

A história da santa é um mito que faz parte da memória coletiva dos Fulni-ô e é 

apresentada pelos índios como uma história vivida por seus ascendentes. Através da história 

mítica, os Fulni-ô buscam expressar que descendem daqueles que encontraram a imagem, 

daqueles que estavam lá antes do aparecimento da santa, bem antes da chegada dos 

colonizadores portugueses, são frutos dos verdadeiros donos, por isso são os legítimos 

herdeiros daquela Terra. Isso lhes permite deduzir que o grupo tem um direito ancestral sobre 

o território.  

E ainda, não se pode esquecer que os índios também associam o mito do 

aparecimento da santa à fundação da cidade de Águas Belas, sendo, portanto, um mito que 

explica a origem da cidade.  

Além disso, os Fulni-ô, ao contarem a história do aparecimento da santa, associada 

ao tempo passado, estabelecem um vínculo com os Carnijó, fazem um apelo à “continuidade 

histórica do grupo” através da memória que acaba por reforçar a situação de “continuidade 

étnica” em relação aos Carnijó. Pode-se dizer que esse procedimento Fulni-ô é empregado 

para ratificar o seu pertencimento indígena e para ajudar a orientá-los no cotidiano diante das 

mobilizações étnicas do presente. 

Todavia, sabe-se que essa noção de continuidade de um grupo étnico, no sentido do 

grupo permanecer inalterado ao longo dos séculos e a tentativa de apresentar os membros do 

grupo como se fossem representantes diretos da unidade sócio-cultural passada são 

mecanismos aplicados não apenas pelos índios Fulni-ô, mas pela grande maioria dos grupos 

indígenas do Nordeste para lhes ajudar nesse processo de afirmação da identidade do grupo.  

O que se pode dizer é que se tem a continuidade histórica da presença indígena na 

região ou a continuidade da presença étnica, mas não grupos étnicos que se mantiveram 

inalterados, pois os grupos vão elegendo novos critérios de pertencimento e exclusão e 
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adquirindo novas configurações sociais. Deve-se ter por certo que os grupos étnicos não são 

modelos congelados no tempo, são formações sociais que passam por reelaborações, 

reestruturações sociais e culturais e por interferências de grupos externos, adquirindo assim a 

composição de uma sociedade ou grupo social marcado por novas conformações sociais. 

Diferentemente do que muito se pensou sobre esses grupos, as mudanças sócioculturais não 

significam a “perda” da condição étnica, ou seja, a “perda” da identidade étnica. Nesses 

termos, é relevante frisar que o fato de os Fulni-ô não apresentarem mais todo o aparato sócio-

cultural de seus ascendentes, os Carnijó, não significa, em hipótese alguma, que eles não 

sejam índios.  

Emília Godoi (1998) em sua pesquisa, com camponeses no sertão do Piauí, analisa a 

memória que circula um ancestral comum, ou seja, a “família do tronco veio de Vitorino” e o 

discurso genealógico do grupo, apresentando-os como meios empregados para sustentar os 

direitos sobre as terras do local; 

As narrações sobre “a origem da grande família” correspondem ao que a memória 
coletiva desses camponeses selecionou e que funciona como paradigma que dá 
origem aos seus direitos sobre aquelas terras e os situa na vida cotidiana. [...] Para 
esses camponeses que se definem como gente do mato ou gente do interior, é o 
trabalho técnico e simbólico sobre a natureza que vai ajudar na construção de uma 
identidade ancorada no pertencimento a um mesmo grupo – nação de gente do 
Vitorino -, ligado a um mesmo território (GODOI, 1998: 102). 

Os índios Fulni-ô apresentam relações parentais, laços consangüíneos e buscam 

enfocar a origem indígena e a cultura do grupo, mas não utilizam um discurso genealógico 

baseado na fundação do grupo a partir de uma única família, como no caso dos descendentes 

de Vitorino, porque esse é um fato que não aconteceu entre eles.  

Quando os Fulni-ô apresentam o mito que marca o passado comum do grupo étnico; 

que expressa uma relação entre ascendência e descendência e uma relação muito antiga com 

aquele lugar (associada aos tempos imemoriais, desde que seus ascendentes se instalaram 

naquele local por causa do Rio Ipanema) é como se buscassem afirmar que eles têm a 

primazia sobre o lugar porque são descendentes daqueles que ocuparam aquele espaço desde 

quando ele era ainda inabitado por não-índios. E que as gerações de Fulni-ô sucedem-se e 

mantém-se. Portanto, os Fulni-ô podem empregar outros meios diferentes daquele recurso 

apresentado pela família de Vitorino (que está relacionado ao discurso de que aqueles 

camponeses pertencem a um tronco comum), mas que também estão inscritos na memória do 

grupo (como o mito de aparecimento de Nossa Senhora e a participação dos Fulni-ô na Guerra 
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do Paraguai) com a intenção de atingir os mesmos objetivos: a afirmação da identidade, a 

definição dos limites territoriais e o direito de posse sobre o território.  

O mito do aparecimento da santa narrado pelos Fulni-ô não é um fato impar, isto é, 

não está presente apenas na história Fulni-ô, considerando que tramas narrativas parecidas são 

contadas por todo o Nordeste brasileiro. Muda-se o local, os personagens, os santos, mas a 

estrutura do fenômeno é mantida. De acordo com Cavignac, “várias lendas apresentam 

viagens de Nossa Senhora: depois de ser descoberta no mato e levada, volta ao seu lugar de 

origem onde é fundada uma capela; núcleo de uma futura cidade ou de um novo santuário” 

(1999: 48). 

A santa apresentada aos Fulni-ô, ou a qualquer grupo, em momentos de conquistas 

territoriais, de desbravamentos e em lugares desejados por outros aparece na forma de um 

Deus materializado, dando ao fato a dimensão de um evento mítico. Para Cavignac (1999), a 

santa pode ser encarada como “civilizadora”, como “interlocutora divina”. Nesse caso, entre 

os conquistadores e os índios Fulni-ô em favor do processo de expansão territorial. O lugar 

onde ela aparece repetidas vezes representa o espaço a ser transformado, construído e 

ocupado. 

Em sua pesquisa com os Tremembé (índios do Estado do Ceará), Valle (1993) 

deparou-se também com uma história de aparecimento da imagem da santa, inclusive a 

mesma santa apresentada aos Fulni-ô – Nossa Senhora da Conceição. Diante do fato, o autor 

abordou a história da santa envolvendo a categoria territorial Terra de Santo, os aspectos 

específicos do caso referentes aos limites e a doação de terras e o direito adquirido pelos 

índios após a doação. Os índios Tremembé contam que seus ascendentes encontraram a santa 

de ouro, a partir de então, foram convidados pela Rainha a fazer a permuta de imagens e pela 

aceitação da troca foram retribuídos com a construção da igreja e a doação da Terra. Na 

avaliação antropológica de Valle (1993), a santa seria a mediadora entre os índios e a 

Rainha/portugueses e como resultado da relação baseada na prestação e contraprestação entre 

os dois pólos (índios – rainha) os índios adquiriram o direito de ocupar a terra da santa que 

passaria a ser a terra dos índios. Por este motivo, o autor defende que o direito dos índios 

sobre a terra foi uma conseqüência da doação feita pela Rainha, portanto não é um direito 

imemorial ou ancestral (1993: 201).  

O que se pode conjeturar a partir de sua análise é que os Tremembé apóiam o seu 

direito à terra sobre o fato de a terem recebido, sob a forma de troca, das mãos da Rainha, não 

reivindicando o direito sob a alegação de que seus ascendentes já moravam lá desde um 
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tempo imemorial. Além disso, o direito não é imemorial porque foi construído mediante uma 

situação histórica específica, ligada ao fato “da existência anterior de um Aldeamento 

missionário na região de Almofala e depois, em 1857, da doação das suas terras aos índios da 

povoação” (1993: 205).  

No caso Fulni-ô, os índios fazem referência a um direito ancestral, eles se julgam 

donos do território em sua totalidade (essa totalidade abrange todo o município de Águas 

Belas, não se restringe à área das três aldeias56 e nem aos lotes da zona rural que lhes 

pertence), alegando que, no passado, aquele espaço já pertencia e era ocupado pelo “povo 

Fulni-ô”. Os Fulni-ô consideram a idéia de que eram os donos daquela Terra e foram eles 

quem deram uma porção de terra à santa, sendo, portanto, o único espaço que está fora do 

território étnico, que não é considerado terra de índio, podendo assim ser ocupado por não-

índios. 

Em meio às narrações referentes à história da santa não capturei o fato de os índios 

Fulni-ô terem recebido a Terra de outras mãos como na situação Tremembé, na qual os índios 

dizem ter direito à Terra da Santa porque esta foi repassada pela Rainha.57  

Além disso, no caso Tremembé, o fato do aparecimento da santa e a doação da Terra 

feita pela Rainha fazem parte de uma mesma situação histórica. Os índios encontraram a 

imagem e foram convidados a fazer uma troca de imagens, por isso seriam recompensados 

com a doação da Terra. Mas entre os Fulni-ô, a história do aparecimento da santa não inclui a 

atuação da Princesa Isabel, são histórias separadas. A referência que os próprios índios 

estabelecem entre a Princesa Isabel e sua Terra, entre o documento assinado pela Princesa 

Isabel e o direito de ocupar aquele território faz parte de outra história – da história que trata 

da participação dos Fulni-ô na Guerra do Paraguai.  

Será que essa terra doada pelos índios à Nossa Senhora da Conceição pode ser 

denominada Terra de Santo? Para Almeida (1988), Terra de Santo é um termo que serve para 

designar um dos sistemas de uso comum da terra, 58 se “refere à desagregação de extensos 

domínios territoriais pertencentes à Igreja [...]. Nessas extensões, a molde de outras 
                                               
56 A aldeia sede, a aldeia do Xixiakhlá e a aldeia do Ouricuri. 
57 Apesar de que no momento em que os Fulni-ô estão expondo a sua participação na Guerra do Paraguai 
indicam que receberam da Princesa Isabel uma concessão para ocupar a Terra. A primeira vista essa situação 
parece ambígua: uma Terra que era deles desde sempre ou uma Terra concedida por um personagem histórico. 
No tópico 3.1.2. tentarei explicar como essas duas histórias que envolvem o direito sobre a Terra podem ser 
apresentadas seqüencialmente.  
58 Almeida (1988) apresenta os seguintes sistemas que envolvem posse comum da terra: terra de preto; terra de 
santo; terra de herança; terra de ausente; terra de índio. Cada uma com sua especificidade, mas em todas vigora o 
princípio de que a terra é compartilhada por unidades sociais, seja por medidas legais ou por determinações 
consensuais. 
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aproximadas, passaram a prevalecer formas de ocupação comunal, mesmo após a Igreja ter 

entregue oficialmente estas terras à administração do Estado no final do século XIX” 

(ALMEIDA, 1988: 46). 

Nos termos apresentados por Almeida (1988), acredito que por dois motivos essa 

porção de terra doada pelos índios não pode ser considerada Terra de Santo. Primeiramente, a 

terra, nesse caso, não pertencia à Igreja, era administrada pela Igreja sob a forma de 

aldeamento missionário. Em 1832, quando os índios doaram a terra à Igreja, ela já pertencia 

ao aldeamento missionário e os índios eram tidos como os donatários legais daquele espaço. E 

após a doação, a terra que se tornou patrimônio da Igreja não adquiriu forma de usufruto 

comunal. A Igreja de Águas Belas passou a arrendar lotes e receber “contribuição” daqueles 

que construíam suas casas sobre seu terreno. Ainda hoje a Igreja tem direitos sobre o 

patrimônio da santa e recebe uma quantia em dinheiro pela ocupação. 

Mas afastando-me dos termos definidos por Almeida (1988) e seguindo por outro 

caminho, considero a terra doada pelos Fulni-ô à Nossa Senhora da Conceição como Terra de 

Santo, ou melhor, como Terra da Santa. Defendo que ela assume essa categoria territorial 

porque, a partir da doação, deixou de ser uma terra laica e de uso comum (no caso de uso 

comum dos índios) para tornar-se um espaço controlado pelo poder eclesiástico que assumiu a 

administração do local em nome de sua “legítima proprietária” – Nossa Senhora da 

Conceição. Então, se antes da doação a terra não pertencia à santidade católica após a 

concessão tornou-se um “bem da santa padroeira”. Além disso, deve ser apontada como 

Terra da Santa porque é com essa terminologia que os índios referem-se à porção de terra 

doada por seus ascendentes à Igreja. 

Hoje, índios adultos e jovens contam a mesma versão do mito apresentada pelos mais 

velhos, mas interpretando-a e contestando-a. Para muitos Fulni-ô, o aparecimento de Nossa 

Senhora da Conceição foi uma estratégia lançada pelos brancos para convencer os índios a 

cederem uma parte de sua Terra. Porém, apesar de duvidarem da veracidade do mito, 

geralmente, começam a contar a sua história a partir dele, pois ele continua ratificando a 

presença incontestável, continua a estabelecer uma relação com o passado autóctone. Como já 

assinalei, geração após geração de Fulni-ô deve estar ciente de que eles estão ali desde séculos 

e séculos atrás, esta é uma idéia constantemente reforçada. O que eles discorrem e questionam 

é que os “índio veio besta” (como mencionou seu Euclides – 90 anos) foram enganados; 

Eles viveram aqui séculos e mais séculos em paz, sem nenhum conflito, sem 
problema com outra civilização, quando eles encontraram a imagem de Nossa 
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Senhora da Conceição dentro de uma lagoa, né? Na pesca, onde eles caçavam e 
pescavam, que eles encontraram essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, eles 
ignoraram porque eles não conheciam outro ser, outra coisa a não ser aquilo deles. 
Mas, mesmo assim, né? Pegaram, levaram pra cabana, Os índios é... como é... 
inocentemente pegaram a imagem “Ah, o que é isso, tem rosto de gente, parece 
gente de forma diferente, mas não fala, não se mexe, vamos levar pra nossa cabana” 
aí leva pra cabana, mais ou menos... 
Quando eles encontraram aquela imagem, já era o esquema da Igreja Católica que já 
vinha montando esse esquema em outras comunidades, em outros grupos indígenas 
no Brasil, já tava o esquema montado e os índios não sabiam, então quando eles 
foram pegar aquela imagem, já estava certo, pra se marcar. Porque os brancos, eles 
sabiam que, se eles viessem, sabe? Assim, diretamente, né? Tinha que haver um 
conflito, como que os índios iam receber um povo que eles não conheciam, claro! 
Eles pensaram assim, então, usaram esse esquema, quando o branco... Pega a 
imagem, pegava a imagem e voltava pra o mesmo lugar, aí ficava lá, né? Aí os 
índios ficaram, sabe? Sem entender porque que aquela imagem saia da cabana e ia 
ficar pra o mesmo lugar. Então, tempos depois, dias depois apareceu um senhor, né? 
Inclusive da família Cardoso, foi um dos primeiros brancos a se contactar com os 
brancos, com índio, aliás, desculpe, chegou a avisar pra eles: “olhe, vocês não 
podem tirar a imagem, essa imagem que veio do céu, o nome dela é Nossa Senhora 
da Conceição, é a mãe de Deus, é... ela veio pra salvar vocês, pra ensinar vocês a ver 
Deus, a falar com Deus e que ela tem que ficar aqui nesse local, aonde vocês 
encontraram. Tem que formar uma casa pra ela, os próprios índios foram lá, né?” 
Acreditaram na conversa, respeitaram e pegaram e fizeram uma cabana pra ela lá. 
(Marilena Araújo de Sá, 48 anos, diretora e professora da escola bilíngüe). 

Poderia citar aqui outras narrativas que demonstram dúvidas em relação ao 

aparecimento da santa, mas essa é suficiente para os leitores perceberem que o mito é o 

mesmo, mas apresentado com outro olhar e com a força da plena desconfiança. Em resumo, 

muitos índios entendem o mito como uma farsa, entretanto não duvidam de que, num passado 

bem distante, seus antepassados encontravam-se ali. 

Apresentei a história da santa que serve como instrumento de definição e 

proclamação dos limites territoriais defendidos pelos Fulni-ô, pois o grupo considera-se dono 

de toda Águas Belas, dispensando apenas a área que seus ascendentes cederam para 

patrimoniar Nossa Senhora da Conceição. Além disso, a história da santa revela, de certo 

modo, um direito ancestral na medida em que apresenta em seu conteúdo a existência Fulni-ô 

no local antes do aparecimento da santa e antes da chegada dos desbravadores. Como afirmou 

a índia Marilena em sua fala denotando um passado longínquo, “eles viviam ali séculos e 

séculos em paz” até encontrarem a imagem de Nossa Senhora da Conceição. 

Todavia, a próxima história que apresentarei, também faz parte da tradição oral dos 

Fulni-ô, revela um direito adquirido no passado sobre a Terra como uma recompensa pela 

participação de seus ascendentes na Guerra do Paraguai. Na narração desse fato tem-se a 

associação do direito sobre o território à doação de terra feita pela Princesa Isabel, isto é, tem-

se que o direito territorial foi adquirido a partir de uma situação histórica bem definida, 

marcada por personagens, elementos e datas (personagem: a Princesa Isabel e a Guerra do 
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Paraguai) que ocupam uma posição precisa no arcabouço histórico nacional, o que vem pôr 

em questão a idéia de um direito imemorial ou ancestral. Então, como compreender essa 

aparente dubiedade apresentada na história oral Fulni-ô em relação ao seu direito territorial? 

Os Fulni-ô, quando estão conversando sobre a dimensão e o limite de seu território ou 

reivindicando seu direito territorial, defendem a noção de que têm direitos sobre o local 

porque foram os primeiros a chegar naquelas terras ou referem-se ao fato de terem recebido a 

Terra das mãos da Princesa Isabel e por isso têm direitos sobre ela? No próximo tópico, 

tentarei expor um caminho para esse cenário ambíguo. 

3.1.2 – A Participação dos Fulni-ô na Guerra do Paraguai 

O foco central desse tópico é o beneficio que os Fulni-ô dizem ter conseguido após a 

participação de seus ancestrais na Guerra do Paraguai. A atuação destes na batalha, segundo 

os Fulni-ô, trouxe como resultado para o grupo a assinatura de um documento pela Princesa 

Isabel que lhes serve de comprovação no momento de defenderem seu direito territorial. 

A partir de 1865 os índios dos aldeamentos de Pernambuco foram recrutados para 

participar como “Voluntários da Pátria” na Guerra do Paraguai, inclusive os Fulni-ô (quando 

ainda eram chamados de Carnijó). De acordo com a história oficial, “quando o governo 

imperial decretou o voluntariado, Apolinário Maranhão se dirigiu às Águas Belas e aí, aliciou, 

a força, os caboclos. Conseguiu, a custa de ardil, prender 72 homens 59, quando os Carnijó 

dançavam o Toré em frente à cadeia” (VASCONCELOS, 1962:126). Quando já estavam sob 

controle do Estado foram para o Rio de Janeiro e de lá encaminhados para o campo de 

batalha. 

Segundo Silva, (2005) esse recrutamento forçado de índios no Nordeste para 

participarem da Guerra do Paraguai foi resultado das baixas de soldados durante a mesma e da 

falta de alistamentos espontâneos de novos voluntários dispostos a ir para o combate. O 

recrutamento dos índios está presente de modo repetitivo na documentação da Diretoria dos 

Índios em Pernambuco, bem como está  

clara a truculência empregada pelos Diretores das Aldeias no alistamento forçado 
dos índios como Voluntários da Pátria. As justificativas sempre são a manutenção da 
ordem e da paz nas aldeias. A exemplo de punição para acusados ou envolvidos em 
assassinatos (SILVA, 2005: 53). 

                                               
59 Na história oral dos Fulni-ô o número de índios enviados para atuar na guerra varia entre 70 e 100 homens. 
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E a Guerra do Paraguai é um fato que está na história oral dos Fulni-ô, os índios não 

deixam de contar que seus antepassados estiveram presentes na batalha e derramaram sangue 

pela causa dos não-índios. 

A título de informação e contextualização, a Guerra do Paraguai foi um conflito 

organizado por Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai que, na época, era um Estado de 

bases políticas sólidas com estrutura ditatorial, de economia estável e auto-sustentada, não 

dependia de capital estrangeiro, investia recursos no desenvolvimento industrial interno e 

apresentava uma estrutura social justa voltada, sobretudo, para as camadas populares. Quando 

o Paraguai tornou-se independente do domínio espanhol, Gaspar Rodríguez de Francia 

assumiu o poder, inaugurando esse modelo de governo progressista na América Latina que foi 

seguido, após a sua morte, por Carlos Solano Lopes e depois por Francisco Solano Lopes. 

O governo promoveu a primeira grande reforma agrária da América Latina e deu-lhe 
infra-estrutura, fornecendo, além da terra, sementes, implementos agrícolas e gado 
aos camponeses. (...) Monopolizou, através do Estado, a exportação dos produtos 
excedentes, em prejuízo da burguesia mercantil, aplicando o lucro obtido em 
benefício do país. Além disso, empreendeu uma verdadeira revolução cultural, 
respeitando os costumes dos índios e eliminando o analfabetismo no Paraguai. 
(AQUINO et al, 1990: 170-171). 

Entretanto, o exemplo de independência e desenvolvimento paraguaio poderia 

contaminar os países circunvizinhos, o que seria uma ameaça para os interesses econômicos 

ingleses. A Inglaterra alimentava-se, enquanto potência, da dependência latino-americana, seu 

capital fortalecia-se a partir da exportação de produtos industrializados e da importação de 

matéria-prima a baixos preços. Com o propósito de destruir a estrutura econômica e política 

do Paraguai, a Inglaterra incentivou e investiu na formação da Tríplice Aliança (Brasil, 

Argentina e Uruguai). Quanto ao Brasil e a Argentina, ambos tinham desejos expansionistas, 

ou seja, visavam conquistar parte do território paraguaio. Assim sendo, aceitaram, de muito 

bom grado, o apoio inglês, forçando inclusive o Uruguai a compor a trama contra o Paraguai. 

A guerra durou cinco anos (1865 – 1870), findado com a total e esmagadora derrota 

paraguaia. 

De fato, esses dados não estão presentes na memória dos Fulni-ô, eles não falam 

sobre a atuação e a permanência dos índios na guerra, mas sempre que são chamados a falar 

de sua história rememoram que seus antepassados foram para a guerra. É um acontecimento 

recorrentemente contado que atua nesse contexto de mobilização política como uma forma de 

assegurar os direitos acordados sobre o seu território. O que relatam é que os índios foram 

levados para lutar na Guerra do Paraguai e, ao voltarem da contenda, receberam um 
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documento assinado pela Princesa Isabel que lhes garantia o direito de posse sobre a Terra, 

por isso, têm sobre o território direito inalienável. 

As terras todinhas era do índio, tá escrito no Museu Nacional e foi a Princesa Isabel 
que doou... eu não sei quan... eu não sei direito quantos hectares, mas alguém deve 
saber, Marilene deve saber. Aí, os brancos foram se apossando, fazendo fazenda, 
fazenda, fazenda ao redor. No Museu Nacional, tem no livro que essa terra foi dada 
pela Princesa Isabel através do sangue, assim porque o índio foram pra guerra, aí 
muitos índio... muitos índio morreram, aí voltou poucos índios, aí, em troca desses 
índio, aí ela doou. E essa terra foi assinada com uma pena que ela tinha que era de 
ouro, aí a história foi assim (Célia, dona de casa). 

Esse fato esta inclusive contido no “Hino da Tribo Fulni-ô” de autoria do índio Almir 

Torres60:  

Quando a Pátria precisou 
Disse aos Fulni-ô: ‘Ide filhos, lutai!’ 
Conquistamos nossa terra 
Lutando na Guerra do Paraguai. 

Do ponto de vista documental oficial, é sabido que as terras dos aldeamentos 

indígenas da Capitania de Pernambuco foram concedidas em 1705, pela Rainha de Gram 

Bertanha, infanta de Portugal.61 Todavia, essa troca de personagens e eventos em se tratando 

de memória é perfeitamente explicável. Consoante Michael Pollak, ao afirmar que, quando os 

acontecimentos, personagens ou lugares, estão fora do espaço-tempo da vida de uma pessoa 

ou de uma coletividade “podem obviamente dizer respeito a acontecimentos, personagens e 

lugares reais, empiricamente fundados em fatos concretos” (1992:3). Mas também pode 

apresentar “uma confusão de acontecimentos”, a projeção de um fato em outro evento. Isto 

aconteceria, segundo o autor, por uma transferência gerada a partir da memória dos pais, ou 

seja, uma transferência por herança. 

A Guerra do Paraguai adquiriu, ao longo dos anos, proporções marcantes, como 

comprovam vários depoimentos dos indígenas. Não apenas por eles terem sido enganados a 

priori, isto é, por terem sido pegos de surpresa, pois estavam ali para a apresentação do Toré e 

por terem sido levados à força para lutar por uma causa que não era sua e que talvez sequer a 

compreendiam, de fato, mas também, por eles terem servido àqueles que lhes perseguiam, 

lhes encurralavam como animais com o beneplácito das autoridades. 

À medida que ouvia as histórias Fulni-ô surgiam alguns questionamentos. Se os 

índios transmitem a idéia de que estavam ali desde um princípio impreciso, por isso aquela 

                                               
60 Veja o hino na íntegra no anexo 9. 
61 Como foi apresentado no capítulo 1, mais precisamente, no tópico 1.2 – O território Carnijó no século XVIII. 
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Terra deve ser incontestavelmente considerada deles, como foi exposto durante a história da 

santa, porque indicam também que a Terra é deles por terem recebido das mãos da Princesa 

Isabel como uma forma de recompensa pela participação heróica na Guerra do Paraguai? Qual 

das duas histórias os índios utilizam para expor e requerer o direito de legítimos proprietários 

daquele território?  

A primeira história referente ao direito por ancestralidade coloca em discussão e 

avaliação a doação feita pela Princesa Isabel. Muitos Fulni-ô inquietam-se diante do termo 

“doação de terras”. Na visão dos índios, eles se encontram naquelas terras desde antes da 

chegada dos desbravadores, já foram eles que doaram terra à santa, por isso contestam essa 

doação da Princesa Isabel. Seguindo essa lógica encaminhada pelos próprios índios, se eles 

cederam uma pequena parte de seu território à Igreja em 1832, como poderiam ter recebido 

suas terras em forma de doação após a Guerra do Paraguai?  

Para os Fulni-ô, a Princesa Isabel não lhes deu a Terra, apenas assinou um 

documento, garantindo-lhes o direito legal sobre aquele espaço que, para todos os efeitos, já 

era deles. É como se os índios indicassem que a Princesa apenas legalizou a ocupação deles 

na sua própria Terra.  

Existem aqueles que não questionam o termo doação de terra, simplesmente expõem 

que a Terra foi dada pela Princesa após a chegada dos índios da Guerra do Paraguai, 

mencionado também a existência de um documento assinado, como no caso da índia Célia. 

Mas o fato de manterem o termo doação de terra em seu discurso, sem levantar críticas, sem 

inquiri-lo não significa que estejam negando ou desconsiderando seu direito ancestral. E 

mesmo os índios que questionam o fato da doação de terra feita pela Princesa Isabel, o 

mantém em sua história porque ele está vinculado à assinatura de um documento. Afinal, a 

presença de algo material, de um “objeto de existência concreta” – no caso o documento de 

doação - pode ser entendido e empregado como instrumento comprobatório do direito de 

posse sobre o território.  

Fui percebendo que, no fundo, quando os Fulni-ô dizem que receberam a Terra da 

Princesa Isabel não é, de fato, a terra o elemento a que eles se referem, mas um documento 

assinado (até com pena de ouro) que lhes garante o direito sobre seu próprio território. Na 

verdade, para os Fulni-ô a Princesa Isabel não lhes deu a Terra. 

Para todos os efeitos, os Fulni-ô defendem que estão ali desde um tempo imemorial, 

julgam ter direitos sobre aquela Terra por uma questão de ancestralidade e alegam esse fato 

no momento da mobilização política em favor de seus direitos. Essa idéia do direito ancestral 

é muito forte entre eles. Mas, também recorrem à história sobre o documento assinado pela 
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Princesa Isabel, pois a presença desse documento salientado pelos índios serve como 

instrumento concreto para as suas reivindicações e solicitações formais acerca do direito 

territorial ou como forma de asseverar tal direito durante as falas e conversas informais. 

Enquanto a doação da Princesa Isabel pode ser comprovada por um documento 

regular que eles julgam existir, o direito imemorial não pode ser confirmado através de um 

documento. Os não-índios podem duvidar da ancestralidade defendida pelos Fulni-ô, mas não 

podem questionar um título que lhes dá o direito à propriedade rubricado pela própria 

Princesa Isabel.  

Assim, percebi que as duas histórias têm igual importância no campo da mobilização 

étnica em favor do direito territorial. A história referente à doação de terra feita pela Princesa 

Isabel é utilizada para subsidiar e fortalecer as reivindicações ligadas ao direito territorial. Isso 

porque, na visão dos Fulni-ô, sua “contínua presença” no local, que lhes assegura a condição 

de legítimos donatários, é ignorada pelos não-índios. 

Seguem abaixo alguns trechos de entrevistas nos quais os índios expressam sua visão 

contestatória e irônica em relação à questão da doação: 

Na época da Guerra do Paraguai foi uma faixa de cem índios e voltou quatro ou 
cinco. Os que ficaram passaram uma média de 11 anos sem ir no Ouricuri por falta 
de gente provavelmente, é o que contava meus avôs. Quando os cinco voltaram, a 
Princesa assinou uma carta régia doando terra aos índios. Isso é o que contam, 
porque ela doou terra que não era dela. Doou uma légua em quadra de um lugar que 
eles já moravam. Ela perguntou a eles se eles queriam terra ou dinheiro. Um deles 
disse que preferia terra que nunca se acabava (João de Pontes, 78 anos, Cacique 
Fulni-ô). 

O que eu tenho em mente foi que a terra já era da gente, porque nós habitávamos 
nela, nessa terra aqui. Depois da Guerra do Paraguai que nós voltemos a Princesa 
determinou. Só pra se promover ela. Ela se promoveu a si mesmo. Ela determinou e 
concretizou. Elaborou um documento dizendo: “Tome o que já é seu, isso aqui é seu 
e pronto.” Inclusive numa capacitação foi citado isso. “Você tem orgulho por ter a 
terra porque ela deu?” Eu falei: ela nunca deu nada a ninguém. A terra já era nossa 
já, apenas ela quis se promover no Império da época, tentou se promover de alguma 
forma. “Tome essa terra é de vocês”. Mas não deixa de ser uma arma forte porque a 
gente pode lutar em cima disso pra demarcação de nossas terras. Enfim (Expedito 
Lino Torres, 25 anos, professor da primeira fase do ensino fundamental no 
Xixiakla). 

Em resumo, mesmo os Fulni-ô que não concordam que as terras foram doadas, 

admitem que o termo de doação (ou a carta régia) assinado, no caso por uma personagem 

colonial de alta reputação e importância na memória histórica nacional, é um instrumento 

comprobatório de seus direitos, e pode ser utilizado como arma no discurso elaborado para 

enfrentar os não-índios na defesa de seu território.  
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A presença de documentos utilizados como meio de regularização, definição de 

limites, confirmação de direitos também é comum na história oral de outros grupos indígenas. 

Valle (1993) chamou a atenção para o fato de os Tremembé tratarem da existência de um 

documento empregado para ratificar a doação de terra feita pela Rainha aos índios, um 

documento “que não se tem acesso, mas que juram existir” (1993: 205). Esse tipo de material 

recorrido serve para apoiar as mobilizações em torno das reivindicações territoriais e para 

proteger o espaço étnico. 

Há que se frisar que a mobilização dos Fulni-ô não se trata de uma ação para 

resguardar um espaço físico qualquer, não é meramente uma luta reivindicando direitos sobre 

terra. Tem a ver com a proteção dos direitos históricos sobre um território étnico, tem a ver 

com a mobilização em defesa de um território que é a própria expressão da identidade, tem a 

ver com o desejo de permanecer num espaço carregado de marcas simbólicas do universo 

social e religioso. Além disso, a ação do grupo está associada ao intuito de permanecer num 

lugar que os liga aos antepassados, mantendo a sua integridade em respeito à existência e 

resistência dos “índio veio”. Não podendo esquecer que o território tem grande significado 

econômico e social para o grupo, pois é lá que vivem e de lá que retiram seu sustento. A 

mobilização étnica é permanente, os Fulni-ô não abrem mão de recursos que possam lhes 

ajudar a vivificar sua identidade e a proteger a integridade de seu território. Através da 

memória ou por meio da exposição de signos e símbolos étnicos (como a língua, o ritual 

religioso e o Toré), reforçam sua identidade e ao mesmo tempo estabelecem e defendem suas 

fronteiras étnicas e físicas.  

3.2 – PADRE ALFREDO PINTO DAMASO: O “DIGNÍSSIMO HOMEM DE DEUS” 

No princípio da pesquisa, não tinha noção quão significativo havia sido o Padre 

Alfredo Pinto Damaso para os Fulni-ô, mas durante o Trabalho de Campo na comunidade 

indígena fui percebendo que ele é um personagem marcante, tanto na história quanto na 

memória Fulni-ô, devido a sua participação no movimento de afirmação da identidade étnica 

do grupo.  

Consoante Pollak (1992), os personagens, assim como os acontecimentos e os 

lugares, são elementos constitutivos da memória. Pode-se falar em “personagens realmente 

encontradas no decorrer da vida, de personagens freqüentadas por tabela, indiretamente, mas 
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que, por assim dizer, se transformam quase que em conhecidas, e ainda de personagens que 

não pertencem necessariamente ao espaço-tempo da pessoa” (POLLAK, 1992: 2). Aqueles 

que conheceram Padre Alfredo Pinto Damaso estão sempre o rememorando. Muitos Fulni-ô 

não o conheceram por ele não está incluído no seu espaço-tempo, mas mantêm vivas as 

histórias repassadas por seus pais e avôs acerca desse personagem. A impressão que se tem ao 

tratar do Padre Alfredo Pinto Damaso com os Fulni-ô é que o pároco não será esquecido 

porque ergueu a sua voz em defesa do grupo e de seu território étnico. 

Certamente os personagens que passam a fazer parte da estrutura coletiva de 

pensamento apresentaram fazeres, defenderam posições, destacaram-se e ocuparam lugares e, 

por isso, tornaram-se presentes na memória do grupo. É importante frisar que o que os tornam 

memoráveis, o que faz com que certas pessoas não se apaguem da memória coletiva ou não 

sejam silenciadas é o fato de terem agido, terem articulado movimentos, terem estabelecido 

mudanças sociais significativas.  

Padre Alfredo é uma figura sempre relembrada e um personagem positivo para os 

Fulni-ô devido a sua mobilização em defesa dos direitos do grupo. Entretanto, não se guarda 

na memória apenas a lembrança de figuras associadas a feitos positivos. Há personagens que 

podem ter praticado ações negativas na visão do grupo, podem ter implementado mudanças 

não desejadas em sua organização social e, portanto, se tornaram inesquecíveis. Nessa 

situação, encaixa-se a presença dos coronéis em Águas Belas e sua atuação em relação aos 

índios no século XX, estes são figuras que ocupam espaço na memória Fulni-ô de forma 

marcante e negativa. 

Como já foi visto no capítulo anterior, referente ao processo de reconhecimento, 

aquela população indígena, pobre, do sertão nordestino, tinha uma relação bastante 

complicada e amarga com a sociedade regional (hoje, a relação ainda não é das melhores), 

sendo estigmatizada pela sua condição étnica, perseguida por suas práticas ritualísticas e por 

serem proprietários de uma parte considerável das terras do município. Por isso, os índios 

entenderam a mobilização de Padre Alfredo Pinto Damaso como uma “tábua de salvação”. 

Os Fulni-ô contam que o Padre Alfredo Pinto Damaso foi apresentado aos índios 

pelo Bispo62, juntamente com outros padres, que haviam ido à aldeia fazer uma visita, 

chegando lá foram recebidos com um Toré. Em seguida, sabendo das necessidades e dos 

                                               
62 De acordo com o Plano de Ação Pastoral Paroquial de 1999, elaborado por Padre José Luiz, o Bispo da época 
era Dom João Tavares de Moura, o primeiro da diocese de Garanhuns. 
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problemas que a comunidade enfrentava, o Bispo pediu ao Cacique Sarapó63 que escolhesse 

um entre aqueles padres para atuar em defesa do grupo. Abaixo, podem ser lidos depoimentos 

dos índios, apresentando a chegada de Padre Alfredo: 

Aí chegou um Bispo mais uns seis padres, aí oferecero o Toré, a brincadeira dos 
índio veio, dos mais vei. Vou fazer um Toré, nosso ritual daqui. Fizeram na porta da 
igreja (Euclides Frederico, 90 anos, aposentado). 

Padre Alfredo em começo, chegou um grupo de padre e padre Alfredo não gostava 
bem de índio, é quando o Bispo chegou pra o cacique, cacique Sarapó. Ele disse: 
Sarapó, você vai escolher um padre que você aceite para trabalhar por vocês em 
qualquer necessidade que vocês tiverem, aí os padres foram passando em fila, 
quando foi passando padre Alfredo, ele se levantou e se abraçou com o padre, 
quando ele se abraçou com o padre, era o padre Alfredo, um padre que não tava 
gostando de índio, mas, no momento que ele se abraçou com ele, ele esmoreceu e se 
entregou de corpo e alma ao cacique Sarapó. Então, desse inst... desse abraço pra cá 
que eles tiveram... Mas foi a, o abraço mais maior do mundo pra o índio, foi esse 
abraço desse cacique com o padre Alfredo. O maior abraço eu digo, porque se não 
foi, não apareceu outro cidadão pra trabalhar igual a padre Alfredo a bem do índio, 
então a maior estrela foi ele, não é? É por isso que eu digo que a maior estrela foi 
ele. De lá pra cá, vem assumindo o posto, os chefes do posto, né? Mandado pela 
FUNAI, com pessoas do ‘SPI’ mas que, já pegou as áreas todas divididas, quer dizer 
que o principal foi o padre. (Seu Zeca, 69 anos, zelador da escola bilíngüe). 

É significativo pontuar que, para os Fulni-ô, de forma inesquecível, essa mobilização 

étnica (que trouxe como resultado a demarcação do território, uma certa autonomia e a 

liberdade de apresentar-se como índio) foi incentivada por Padre Alfredo Damaso. Os índios 

proclamam, em alto e bom som, que foi o pároco que saiu de Águas Belas para ir ao Rio de 

Janeiro resolver os assuntos indígenas e chegando lá descobriu os direitos deles.  

Hoje, o pároco é ovacionado na aldeia Fulni-ô por ter se pronunciado em defesa dos 

índios e em favor da resolução de seus problemas sociais. É apontado como o “pai”, “uma 

grande pessoa”, “o mito”, “o amigo que morria pelos índios”, o Klaychiua-lhá (digníssimo 

homem de Deus); 

Hum. Era proibido até nóis ir pro ritual Ouricuri, que o coronel Salustiano não 
aceitava. O índio que fosse pra o ritual Ouricuri, outro dia era preso, iam prender, 
né? Mas, apareceu esse grande padre, o padre Alfredo que era quase índio, vivia 
mais a gente, ainda lembro, esse ainda lembro, (Pajé Cláudio Pereira Júnior, 66 
anos). 

Nas narrativas, pude observar que, apesar das críticas à igreja ou a outros padres que 

passaram por Águas Belas, jamais se fala de Pe Alfredo Pinto Dâmaso de modo pejorativo; 

O padre Alfredo foi o pai da gente. Foi quem deu tudo a gente, né. Ele foi quem deu 
o nosso apoio aqui. Graças a Deus, Graças a Deus, foi ele. Foi, foi, foi tudo... Vamos 
dizer: os padres, os padres desmantelaram um pouco a gente, mas apareceu esse 
padre, né? Doado pelo Bispo e ele ficou aqui trabalhando por todos nós, né? E, e... é 

                                               
63 O cacique Manoel Sarapó era avó do atual cacique Fulni-ô João de Pontes (o atual cacique é filho do filho 
mais velho de Sarapó). Atuou juntamente com o Pajé Basílio Pereira de Sá, tio do atual Pajé Cláudio Pereira 
Junior. As funções de cacique e pajé entre os Fulni-ô são hereditárias.  
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por isso que a gente estamos aqui. O posto e a igreja é um grande marco pra nós. 
Nosso apoio aqui em Águas Belas, pra nós ficar aqui sem o branco botar a gente pra 
correr (Abdon dos Santos, 55 anos, Compositor de Cafurna e músico da aldeia). 

Analisando a fala de Abdon, pode-se supor que os padres aos quais faz referência são 

aqueles vinculados às missões religiosas, ligados ao primeiro processo de territorialização 

(PACHECO DE OLIVEIRA, 2004) que foi marcado pela pressão “assimilacionista” do 

Estado responsável pela mistura étnica e pela destruição dos territórios indígenas. E quando 

Abdon coloca o posto e a igreja como estruturas que representam um marco, ele parece estar 

ciente de que há por trás desse arcabouço físico um campo simbólico de mobilização em prol 

da atualização da identidade Fulni-ô e da proteção de seu território, um campo que se ergue 

para consolidar as fronteiras físicas e étnicas entre os índios e os não-índios de Águas Belas.  

Se seguir a lógica apresentada na memória Fulni-ô pode-se analisar a (re) construção 

da identidade e a etnicidade do grupo, tomando o Padre Alfredo Pinto Damaso como um 

divisor de águas, isso porque as histórias dos índios referentes ao período que antecede a sua 

inserção e atuação na paróquia de Águas Belas (em 1920) são relacionadas à perseguição 

cerrada, à submissão, ao quase desaparecimento, ao “tempo das noites furtadas”. O tempo das 

noites furtadas corresponde ao período em que os Fulni-ô não podiam realizar seus rituais 

devido à perseguição dos não-índios e, por isso, saiam na calada da noite para a mata com 

intenção de praticar os ritos sagrados: 

É... invadiam os índios, quando os índios iam fazer o retiro lá... pra o Ouricuri pra 
praticar um ritual mais reservado entre eles mesmos, os brancos foram lá e atearam 
fogo em tudo, né? Queimaram tudo, né? Então... os índios ficaram com medo. 
Na calada da noite, o pajé dizia: “dia tal nós vamos fazer o ritual lá na nossa área, na 
nossa área religiosa” e aí mandava um mensageiro até onde pudesse ir, inclusive 
tavam espalhados por aí, por Alagoas, Bom Conselho espalhados por aí 
sobrevivendo em outras fazendas e no mato, no mato por aí. Às vezes, trabalhando 
pros fazendeiro, aí o mensageiro saia, né? É... com antecedência avisando dia tal, dia 
tal, vai haver um ritual, né? Aí, a noite eles vinham praticavam, né? E... antes de 
acabar de amanhecer, sabe? Apagavam os fogo, pro branco nem saber que tiveram 
lá, pra não deixar vestígios e cada um ia embora para onde estava se sobrevivendo, 
sabe? E, aí passaram muitos anos desse jeito, aí depois de muitos anos... e isso pra 
mim não era tão longo, não. (Cícero, 49 anos, técnico agrícola). 

Essa fase equivale ao tempo das “trevas”, circunscrito à escuridão, ao quase 

apagamento. As narrativas relativas aos momentos que sucedem a sua participação na vida 

dos Carnijó são recheadas de boas novas. Nesses termos, os índios relatam que receberam a 

visita do representante do SPI, acompanhado de Padre Alfredo Pinto Damaso. A partir daí, 

conseguiram o reconhecimento de suas terras, tiveram um posto indígena instalado dentro de 

sua área, não precisavam mais estar “correndo com as casas na cabeça” (considerando que 

suas casas eram feitas de palha de Ouricuri e qualquer ameaça era motivo para eles fugirem). 
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Isso não significa que a população não-índia de Águas Belas passou a ter uma relação 

amistosa com os índios, até porque a limpeza étnica continua sendo desejada por parte dos 

não-índios aguabelenses. Contudo, os Fulni-ô passaram a ter seu território definido. A 

sociedade regional, aceitando ou não, teve que ponderar os ataques e respeitar os espaços 

estabelecidos.  

O leitor pode imaginar que estou sendo talvez muito entusiasta ao tomar o Padre 

Alfredo Pinto Damaso como um marco divisório na vida dos índios Fulni-ô. Mas estou 

expondo a forma como os índios o apresentam. É evidente que hoje as perseguições, o 

preconceito e as disputas territoriais continuam. É verdade que a existência atual dos Fulni-ô 

não é tão tranqüila; basta uma ligeira visita para ouvir uma série de lamurias, reivindicações e 

reclamações. Assim como é claro que antes do Padre Alfredo Pinto Damaso, a vida dos Fulni-

ô não era marcada apenas por acontecimentos trágicos e funestos. Na medida do possível a 

relativização deve ser feita; entretanto, o que os índios deixam transparecer é que, após a 

chegada do pároco na aldeia, vantajosas medidas e decisões foram tomadas em benefício do 

grupo64. 

Nesses termos, o padre pode ser visto como o estrangeiro que se tornou muito 

próximo dos Fulni-ô. Mediante Simmel, o estrangeiro é aquele que tem o potencial de 

introduzir “qualidades que não se originaram nem poderiam se originar no próprio grupo” 

(1983:182); é aquele que apresenta, simultaneamente, a posição de proximidade e distância. 

Distância por não fazer parte do grupo desde sempre, e proximidade por estar, a partir de um 

dado momento, inserido no grupo promovendo mudanças nele. 

Para o autor supracitado, pelo fato de ser um indivíduo de fora, o estrangeiro pode 

assumir uma postura objetiva dentro do grupo. No entanto, essa objetividade presente em seu 

comportamento nada tem a ver com neutralidade e afastamento, mas com o fato dele não estar 

preso às normas, valores, redes de relações sociais internas e compromissos vigentes no 

interior do grupo. De certo modo, a posição de distância favorece a proximidade e o 

envolvimento. Portanto, “objetividade não envolve simplesmente passividade e afastamento; é 

                                               
64 Um exemplo de um fato, considerado pelos índios, bastante positivo que aconteceu em período histórico 
anterior a chegada do Padre Alfredo Pinto Damaso está relacionado ao documento referente à doação de terra 
feita pela Princesa Isabel, pois como indiquei, ele é utilizado como instrumento comprobatório de direito 
territorial. Assim sendo, pode ser empregado para apontar que as histórias que antecedem a inserção e a atuação 
do padre entre os Fulni-ô não são apenas negativas. Já o aparecimento da Santa no século XIX (hoje, um fato 
analisado criticamente por muitos Fulni-ô, principalmente os mais jovens), anterior a participação dos Fulni-ô na 
Guerra do Paraguai, está associado à doação de terras para a igreja e a conseqüente formação e ocupação da 
sociedade não-índia em Águas Belas. O que indica o comprometimento de seu território, pois uma cidade foi 
edificada no centro dele. Para os Fulni-ô as terras doadas a Santa foram usurpadas pelos homens “civilizados” 
que começaram a construir suas casas e com essa ação lhes prejudicaram. 
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uma estrutura particular composta de distância e proximidade, indiferença e envolvimento. 

[...] Objetividade não significa de maneira alguma não-participação, mas um tipo específico e 

positivo de participação” (ibid: 184). 

Ao chegar em Águas Belas, Padre Alfredo Pinto Damaso poderia ter assumido uma 

posição neutra, agindo como um mediador entre os índios e os não-índios do local, pois ao 

que parece foi com essa intenção que foi enviado para cidade. Mas, como pôde ser observado 

(no capítulo dois) em trechos do Livro de Tombo e da carta enviada ao Jornal A Noite (em 

defesa do SPI) o pároco assumiu publicamente a posição de aliado dos índios. Isso é o que 

também está registrado na memória Fulni-ô, os índios deixam transparecer que Alfredo 

Damaso se comportou de modo parcial, agindo em favor dos mesmos. 

Seguindo a compreensão de Simmel sobre o estrangeiro, o fato de o Padre Alfredo 

não ser da cidade e não estar amarrado às relações e regras sociais locais deu-lhe a liberdade 

de avaliar situações, emitir opiniões e defender uma posição a respeito da condição de vida e 

da situação fundiária dos Fulni-ô, enfrentando inclusive os potentados da cidade. Fora de 

Águas Belas, o pároco assumiu a postura de intermediário entre os índios e o órgão 

indigenista (SPI). E como mencionou Dantas, et al, o Padre Alfredo “inaugurou uma prática 

de mobilização por parte de religiosos” (1992: 453). 

A estátua do Padre Alfredo Pinto Damaso está posta no centro da aldeia Fulni-ô 

como forma de homenagear uma figura que consideram ilustre por seus feitos no campo da 

construção da etnicidade do grupo. Portanto, a própria estátua no centro da aldeia representa a 

posição que o pároco assume na vida dos Fulni-ô, um personagem que, na visão dos índios, 

demonstrou fôlego para pronunciar-se em defesa do grupo65. 

***

É comum observar um grupo salientando sua identidade diferenciada a partir do 

enaltecimento do parentesco com ancestrais autóctones; através do sentimento de 

pertencimento. E também por meio de símbolos, signos étnicos e formas de representações 

étnicas. No caso dos Fulni-ô, além da memória, os sinais culturais diacríticos e as 

manifestações simbólicas são empregados como instrumentos que servem para confirmar a 

condição étnica do grupo. Esses são aspectos que tratarei no próximo capítulo, justamente, 

por serem utilizados no movimento de afirmação da identidade e no processo de mobilização 

étnica Fulni-ô. 

                                               
65 Veja foto do busto de Padre Alfredo Pinto Damaso no centro da aldeia, em anexo 3 na seção de fotos. 
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este capítulo tenho como intento apresentar como o conteúdo cultural diacrítico (a 

língua – Yathê, o Toré, a exortação da existência de uma religião secreta e os 

discursos sobre a “superioridade” étnica Fulni-ô) é encenado, empregado e 

valorizado no cotidiano Fulni-ô. Como o campo simbólico serve para nutrir o processo 

político presente na relação interétnica entre índios Fulni-ô e não-índios ou entre índios Fulni-

ô e índios de outras etnias do Nordeste.  

O leitor poderá perceber que as representações sociais elaboradas e compartilhadas 

entre os Fulni-ô e mostradas para não-membros do grupo, bem como o comportamento Fulni-

ô, expressam a sua realidade étnica e são pautados em discursos notadamente salientadores da 

diferença. Mas além de marcar a alteridade, os discursos, os símbolos, as representações, os 

traços culturais diacríticos, são aplicados também para atender às demandas políticas.  

Os índios apegam-se a discursos ligados à existência de elementos culturais 

diacríticos para que estes venham lhes servir de suporte a afirmação de que são índios (Por 

exemplo, numa conversa, índios Fulni-ô podem não dançar o Toré ou falar em Yathê diante 

do “outro”, mas fazem questão de dizer que os possuem em pleno vigor). Os Fulni-ô 

apresentam narrativas orais de cunho étnico em relação ao presente, assim como fazem uso da 

memória (como apresentei no capítulo anterior) para defender a identidade. Expõem 

publicamente signos e insígnias próprios de seu contexto sóciocultural, com o mesmo 

objetivo. Os índios Fulni-ô, através dos traços diacríticos, ou seja, dos elementos, símbolos e 

signos culturais peculiares, buscam proclamar para os de fora do grupo quem são, buscam 

mostrar que são verdadeiramente índios. Enfim, marcam sua vida com manifestações culturais 

e simbólicas que foram fundamentais para o processo de reconhecimento étnico oficial e 

ainda são empregadas cotidianamente, corroborando com a afirmação e a defesa da 

identidade, com a mobilização étnica Fulni-ô e tornando-se assim substrato importante para a 

manutenção de seus direitos históricos. 

Por meio da situação Fulni-ô será possível perceber que a cultura se faz presente no 

movimento de etnicidade, por isso não pode ser rechaçada. Os atores buscam na cultura 

elementos para marcar a diversidade e para atender seus anseios étnico-políticos. Todavia, a 

matéria cultural deve ser compreendida nesse jogo com muita cautela. Não se pode achar que 

tão somente os elementos culturais formam a essência da etnicidade como pensa o senso 

comum (incluindo índios e não-índios) e até representantes de órgãos governamentais ligados 

às questões indígenas, no Brasil. No caso da sociedade brasileira afirmar-se como diferente, 

compondo um grupo étnico, é possuir elementos culturais diferentes daqueles apresentados 

pela sociedade envolvente. Na sociedade, as presenças de elementos visivelmente 

N
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dessemelhantes são peças chaves para poder se considerar a alteridade étnica, como 

apresentarei adiante. De fato, essa é uma visão insuficiente de como se forma e se define um 

grupo étnico. 

Dessa forma, também pensa Batista, fazendo certamente uma releitura da teoria 

clássica de Barth: 

Através da cultura, o grupo étnico seleciona o que é operativo para servir de 
contraste, embora não se possa definir o grupo étnico a partir de sua cultura, pois 
esta não é uma quantidade fixa de algo; pelo contrário, a cultura é passível de ser 
investida de novos significados (BATISTA; 2005: 71). 

É bastante comum encontrar nos trabalhos sobre etnicidade no Brasil a abordagem 

interacionista de Barth na qual está em foco a análise de fronteiras étnicas marcadoras de uma 

separação entre categorias étnicas: “nós” e “eles” que se encontram em processo de interação. 

Pode-se vislumbrar sua idéia nos textos de Manuela Carneiro da Cunha (1986), Roberto 

Cardoso de Oliveira (1976) e na maioria das atuais pesquisas acadêmicas sobre etnicidade. 

Faz sentido considerar que os elementos culturais exibidos, quando as fronteiras 

entre o grupo do “nós” (os Fulni-ô) e o grupo dos “outros” (não-índios ou índios de outras 

etnias) estão instituídas, servem para dar visibilidade à identidade, salientar a diferença. E a 

identidade se consolida a partir da interação, do contato entre dois grupos distintos. Vale 

acrescentar que, no contexto social interno, essa constante demonstração e defesa de 

elementos culturais diferenciadores não são necessários, pois os membros do grupo são 

convictos de sua condição étnica. É na relação com o outro que surge a necessidade de se 

afirmar como diferente. 

Na introdução deste trabalho, lembrei que no campo da etnicidade os grupos 

definem-se, organizam-se e mantêm-se separadamente devido ao estabelecimento das 

fronteiras étnicas, sendo estas de natureza social, construídas pela conservação e exacerbação 

de identidades étnicas. Para tanto, segui a análise de Barth (1998). Na ótica do autor, a 

formação de um grupo étnico está associada ao emprego de identidades étnicas, cuja 

aplicação permite aos seus membros identificarem-se e serem identificados como elementos 

de uma categoria étnica distinta daquela(s) com a (s) qual (ais) interagem. Os grupos étnicos 

devem ser avaliados como “tipos de organizações sociais” (BARTH, 1998: 193) e não como 

tipos de culturas que devem ser julgados por seus traços culturais. Para Barth (1998), a auto-

identificação e a identificação por outros devem ser encaradas como as condições mais 

importantes empregadas, por membros de grupos étnicos, para auxiliar na declaração de que 

são realmente pertencentes a esse grupo. Portanto, a atenção da análise sobre grupos étnicos, 
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deve concentrar-se em torno da organização das fronteiras étnicas, ou seja, nesse jogo de 

auto-atribuição e atribuição por outros, nos limites de inclusão e exclusão do espaço sócio-

étnico através da identidade e não na substância cultural apresentada pelo grupo.  

Contudo, o autor não deixa de fazer referência à utilização de traços culturais por 

parte de atores sociais, indicando-os como “sinais e emblemas de diferença” (1998: 194). Os 

conteúdos culturais selecionados pelos membros de um grupo étnico são significantes, 

assumem a forma de padrões relevantes para aquela identidade específica. E são 

operacionalizados em momentos oportunos. 

Não se deve esquecer que a identificação étnica deve ser vista como condição 

primária para se reconhecer e distinguir grupos étnicos, enquanto o substrato cultural 

apresentado por grupos étnicos deve ser encarado como critério que ajuda a salientar a 

diferença, como elemento que compõe a etnicidade, como elemento que faz parte da 

identidade e se faz presente nos momentos de demonstração da identidade. Mas não 

determina a pertença, pois, quem possui tal propriedade, é a identidade. Atraindo essa 

perspectiva teórica para meu campo empírico, poderia dizer que um não-índio pode aprender 

a falar Yathê, mas a aprendizagem desse elemento cultural não o tornará um índio Fulni-ô. 

Assim como possuem, atualmente, muitos índios Fulni-ô dentro do grupo que não falam a 

língua Yathê e não sabem dançar Toré e nem por isso deixaram de ser índios Fulni-ô. 

De fato, julgo ser correta a postura teórica de Barth. Não se pode tomar um grupo 

étnico definindo-o através de traços culturais diacríticos ou acreditar que a cultura é 

determinante em sua formação. A sua organização e manutenção dependerão da 

autodefinição, de uma identidade específica assumida interna e externamente sob a pretensão 

do grupo ser reconhecido como tal formação étnica.  

Todavia, da mesma forma que se deve chamar a atenção para o fato de que os 

elementos culturais fazem parte da identidade, mas não determinam a condição étnica de um 

grupo, não se pode desconsiderar ou minimizar a presença e a importância das formas 

culturais e simbólicas em relação a etnicidade e em relação à organização social interna dos 

grupos, pois estes conteúdos assumem uma condição norteadora na vida dos membros da 

sociedade, ou seja, a visão de mundo destes e a forma de se comportarem são banhadas e 

encaminhadas pela cultura. Assim como não podem ser retirados do universo compreensivo 

da etnicidade sem deixar prejuízos. Deixar de lado os traços culturais (com toda sua estrutura 

simbólica), salientados por atores contrários nas relações interétnicas, equivale ignorar o 

sentido e o significado étnico e social que carregam consigo e que são manifestos nas 

representações sociais e nos discursos enfáticos da distinção.  
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Valle (1993, 2004) também segue esse caminho em seu estudo sobre etnicidade entre 

os Tremembé (CE), defendendo que  

A etnicidade depende de um conjunto de sinais e traços diacríticos, elementos 
culturais, representações sociais, insígnias, símbolos étnicos e categorias de discurso 
para que se condense e consiga se reproduzir (...) a diferenciação étnica e a 
construção da etnicidade se concretizam por meio de uma gama enorme de 
possibilidades de estruturação e disposição de elementos culturais e simbólicos 
(VALLE, 2004: 305) 

Deve-se considerar de forma expressiva que os traços diacríticos selecionados e 

exibidos ajudam a marcar a diferença e no caso dos Fulni-ô e de outros grupos étnicos podem 

ser usados como instrumentos de comprovação da indianidade. Para o estudo e compreensão 

da etnicidade dos Fulni-ô, é importante admitir a presença dos fatos culturais entrelaçados ao 

campo político. Nesse sentido, entender-se-á que as práticas rituais, os traços culturais, as 

lembranças do passado que permitem o estabelecimento da alteridade fazem parte da 

etnicidade e acabam por lhe conferir eficácia política. Mas, além disso, também é interessante 

perceber a riqueza propriamente simbólica e a importância social dos elementos culturais, 

apresentar o valor simbólico que estes assumem dentro do grupo, ou seja, expor a grandeza 

simbólica destes elementos livre do campo político. 

4.1 – YATHÊ: UMA LÍNGUA ÚNICA 

É sabido, pois é divulgado em trabalhos científicos, em palestras ministradas pelos 

próprios Fulni-ô, em jornais e outros meios midiáticos, que esse grupo étnico é o único do 

Nordeste a possuir língua própria. Os Fulni-ô falam Yathê cuja palavra significa “nossa fala”, 

“nossa língua”. São índios bilíngües, falam o português e o Yathê. 

Desde longas datas, o Yathê e a religião Fulni-ô chamam a atenção de pesquisadores. 

Mário Melo pronunciou o seguinte: “é admirável como este grupo, que está em contato com 

os civilizados, na obrigação de falar o português, ainda conserva seu idioma. Tanto mais 

admirável quanto a tribo tem recebido grande contingente etnográfico estranho, com o 

cruzamento com mulatos e brancos, que não conhecem e não falam o iate” (MELO, 1929: 

200). 

Curt Nimuendaju, ao fazer uma viagem ao Nordeste para visitar os grupos Xukuru 

(PE) e Fulni-ô, fez a seguinte colocação, em uma carta datada de 1934, sobre os Fulni-ô: 
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Os Fulni-ô de Águas Belas representam um phenomeno de deculturação muito 
estranho, e raro entre índios. Perderam por completo toda sua cultura material e tudo 
quanto diz respeito a sua antiga cultura social, mas conservaram com admirável 
tenacidade dois elementos da cultura espiritual: a língua (isolada) e a religião66. 

Ambos colocaram-se atônitos, sem compreender como os Fulni-ô mantiveram a sua 

língua até aquele momento, até o momento em que cada um estava realizando sua pesquisa. E 

hoje, os índios continuam falando entre si em Yathê. Vale registrar que dispenso a noção de 

aculturação incorporada ao pensamento destes autores, considerando apenas o fato de eles 

terem salientado a presença da língua e a prática desta entre os Fulni-ô. 

Além de sua importância cultural e simbólica, o Yathê atua na alteridade étnica e 

possui funções políticas. É uma das “manifestações culturais que servem como bandeiras 

étnicas e garantem [...] a condição indígena” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1993: VII) perante 

a sociedade. Essa função de elemento mantenedor da condição étnica e definidor da 

identidade (outrossim, assumida pelo Toré e pela afirmação de que existem rituais secretos) 

deve-se ao fato de persistir na sociedade a associação, em termos de equivalência, entre as 

marcas da diferença (sinais diacríticos) e a identidade étnica. Deve-se a crença de que para ser 

índio precisa-se ser diferente culturalmente dos demais membros do meio envolvente. E os 

Fulni-ô (e certamente os demais índios do Nordeste), como sujeitos desse contexto social, 

capturam, acreditam e põem em prática a idéia de que são índios porque portam elementos 

diacríticos. Aplicam esse discurso ideológico e fazem questão de comprovar com a prática 

sob a intenção de serem reconhecidos como índios e, conseqüentemente, terem seus direitos 

garantidos. Portanto, consomem, como o senso comum de um modo geral, a ideologia étnica 

presente na sociedade. 

Para todos os efeitos, as representações, as idéias, toda manifestação simbólica 

presente na sociedade, incluindo as formas de pensamento e as normas do Estado, a respeito 

de grupos étnicos estão assentadas no fato de que para os membros de um grupo serem 

considerados índios precisam falar uma língua específica, apresentar rituais próprios, seguir 

uma forma de religião distinta. Índios devem apresentar todos esses sinais de identificação ou 

qualquer um deles com muita intensidade. A pesquisa de campo me fez perceber quanto os 

Fulni-ô são guiados por essa força ideológica. Por meio desse padrão genérico vigente na 

sociedade brasileira os Fulni-ô pensam-se, enxergando-se do mesmo modo que os não-índios 

percebem os índios e acreditando que sua formação enquanto grupo étnico e sua identidade se 

devem aos traços diacríticos. Adotam o critério estabelecido pela sociedade (grupo étnico = a 

                                               
66Trecho da carta de Nimuendaju. Carta de Curt Nimuendaju, Recife 12/10/1934, para Heloísa Alberto Torres, 
Diretora do Museu Nacional. Fundação Gilberto Freyre, GF/CR 140. 
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elemento cultural distinto) reproduzindo-o.67 Tentam salientar os seus sinais diacríticos para 

provar a sociedade que são índios. Reproduzem o discurso étnico ideológico da sociedade 

para que o mesmo favoreça a afirmação de sua identidade em situações de relação interética. 

Assim sendo, são índios porque falam yathê, dançam Toré e possuem uma religião secreta. 

Esse fato ajudou o grupo no processo de reconhecimento oficial e na reconquista de suas 

terras tradicionais e continua ajudando nas atuais mobilizações étnicas dos Fulni-ô. 

Durante as entrevistas semidirecionadas, sempre perguntava: o que é ser índio para 

você? E as respostas estavam sempre associadas ao modelo genérico de índio exposto na 

sociedade, estavam ligadas às presenças dos traços culturais diacríticos vistos como 

instrumentos de tradição e os índios não deixavam de considerar que a manutenção da 

identidade dependia da presença dos costumes.  

Ser índio é garantir sua identidade na cultura, na idioma, na forma de vida, na forma 
de respeito ao que diz a leis tradicional. É não negar sua identidade. Ser índio eu 
acho que é isso: segurar sua cultura, é brilhar com que a pessoa é índio. Eu digo 
olha: a gente só é, só vale o que tem e se você não vale é porque você não tem. 
Então, pra ter tem que se valorizar, né? Pra garantir ser índio é segurar a idioma que 
dali o restante praticamente é solucionado (Joventino, 51 anos professor de yathê e 
agricultor). 

Se o índio perder os costumes com especialidade Fulni-ô, né? Se perder, pronto! 
Porque a senhora sabe que o padre deixou a batina, deixou de ser padre, né? O 
oficial, o tenente, o coronel mesmo, um capitão, um sargento, uma polícia deixou a 
farda, deixou de ser polícia, né? Aí, eu continuo com os costumes com meus índios, 
boto eles tudinho no costume e a gente se encontramos, né? É a tribo que mantem os 
costumes é a tribo Fulni-ô (Pajé Cláudio Pereira Junior, 66anos). 

Nos dois depoimentos, pode-se perceber como os entrevistados associam os 

elementos culturais à sua condição étnica. A presença dos seus costumes, e aí estão incluídos 

a língua, o Toré e a religião, é tida como fundamental para continuarem sendo índios. Mas, 

como indicou, Manuela Carneiro da Cunha, “origem e tradição são, porém, elaborações 

ideológicas que podem ser verdadeiras ou falsas, sem que com isso se altere o fundamento da 

identidade” (1986: 117). E ainda, o grupo étnico não pode ser identificado em relação à 

cultura, pois os “traços culturais poderão variar no tempo e no espaço, como de fato variam, 

sem que isso afete a identidade do grupo” (ibid: 116). O que a autora pretende dizer com essa 

afirmação é que a cultura é dinâmica, está em constante processo de transformação e não é 

passível de ser utilizada como instrumento de definição de uma determinada identidade étnica 

que é algo durável, pelo menos até o momento em que o grupo queira continuar identificando-

                                               
67 Deve-se ter em mente que o fato dos Fulni-ô falarem Yathê não os torna índios e não os torna mais índios que 
os outros índios do Nordeste. Assim como, o fato de membros do grupo não falarem Yathê não significa que não 
são índios Fulni-ô. 
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se de acordo com aquela condição étnica. Futuramente pode ser que os Fulni-ô deixem de 

falar Yathê68 e por esse motivo não se pode dizer que não serão mais índios. Só poderão 

deixar de ser assim tratados a partir do momento que não queiram mais ser identificados como 

índios Fulni-ô. Assim sendo, os traços culturais devem ser percebidos como elementos que 

fazem parte da organização étnica e são apresentados por ela, estipulando uma diferenciação, 

são elementos importantes por sua estrutura simbólica, mas não são determinantes de um 

grupo étnico. No entanto, nem a sociedade envolvente e nem os Fulni-ô entendem a situação 

étnica dessa forma. 

Contudo, deve-se considerar que justamente pelos traços culturais diacríticos serem 

compreendidos e associados aos grupos étnicos dessa forma pela sociedade em geral (ou seja, 

só é um grupo étnico se possuir elementos culturais diacríticos) é que essas formas culturais 

passaram a assumir uma condição política muito importante no movimento da etnicidade no 

Nordeste. Os elementos culturais e as manifestações simbólicas (além da memória como 

apresentei no capítulo anterior) passaram a nutrir significativamente as mobilizações políticas 

dos Fulni-ô, servindo como instrumento político de comprovação, exibição e defesa da 

identidade étnica dos Fulni-ô. Bem como de outros grupos étnicos do Nordeste.  

Os Fulni-ô vêm percebendo, ao longo dos anos, quanto os órgãos governamentais e a 

sociedade de um modo geral valorizam os traços culturais como símbolos de identidade; por 

isso, eles buscam sempre dar visibilidade aos seus conteúdos culturais, sobretudo, a sua língua 

que não é falada por nenhum outro grupo do Brasil. Também, ressaltam sempre o fato de 

serem os únicos índios falantes de uma língua própria no Nordeste, o que os faz sentirem-se 

próximos dos índios amazônicos. Os elementos de sua cultura passam como instrumentos 

importantes e favoráveis ao reconhecimento externo e a obtenção de conquistas e benefícios 

materiais. 

O Yathê é nossa arma que nós temos aqui em nossa aldeia, aqui no meio 

Fulni-ô é nossa arma que não há ninguém que possa com nós por causa de nosso 

Yathê. O Yathê é que nem que a gente seja dessa qualidade assim. É a identidade 

forte que a gente temos pra o branco e pra Deus. Eu digo que é uma arma que a 

gente tem. O branco, o governo não tem a possibilidade de fazer o que quer, porque 

sabe que aqui existe o índio (Abdon dos Santos, 55 anos, Compositor de Cafurna e 

músico da aldeia). 

Os Fulni-ô apreendem esse modelo de compreensão ideológica acerca da etnicidade 

(só será grupo étnico se tiver elemento cultural diferenciado) e o devolvem para sociedade por 
                                               
68 E esta é uma preocupação atual, é tanto que os índios implantaram uma escola bilíngüe dentro da aldeia. 
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meio de discursos e práticas, buscando inibi-la e até impedi-la de duvidar de que ali existem 

índios. Vale dizer que cabe à ideologia apropriar-se da prática simbólica para “ocultar a 

gênese histórico-social da realidade fazendo com que a Ordem das sociedades humanas 

apareça como natural, necessária, inevitável e independente da ação humana” (SOUSA 

FILHO, 2001: 39). Nesses termos, como está estabelecido socialmente, por força ideológica, 

que, para ser um grupo étnico, não é suficiente seus membros identificarem-se como tal; os 

Fulni-ô adotam o padrão de indianidade da sociedade, construindo constantemente sua auto-

imagem a partir desse critério de admissibilidade e aceitabilidade entendido como natural 

(assim como indica os depoimentos), estando, assim, em consonância com a idéia do “outro”. 

É mais importante provar que são índios através dessa construção ideológica sobre 

etnicidade e representarem-se socialmente através dessa forma de se compreender e de se 

comportar como membros de um grupo étnico (porque são caminhos que fazem com que eles 

se sintam índios e lhes permite garantir a manutenção de seus direitos históricos) do que 

simplesmente empregar, mesmo que seja com todo vigor, o mecanismo da auto-identificação. 

Mesmo a auto-atribuição sendo uma verdade capaz de garantir a condição étnica, ela não é 

interessante, não traz consideráveis benefícios ao grupo.  

Existe entre os Fulni-ô a prática da auto-identificação como índios, o orgulho étnico. 

Contudo, esses critérios não são suficientes ou considerados adequados, por grande parte dos 

membros da sociedade envolvente, para torná-los reconhecidos como índios perante a 

sociedade ou estabelecer a distinção do “nós” diante dos “outros”. E os índios têm plena 

consciência desse fato. Como foi dito, isso ocorre porque existe uma forte tendência no meio 

social brasileiro, em ocultar ou negar identidades étnicas não manifestas através de sinais 

culturais diacríticos bem notáveis. A auto-atribuição, portanto, torna-se um mecanismo de 

identificação pouco valorizado, minimamente acionado pelos Fulni-ô em comparação a 

critérios bem mais apreciados por serem, justamente, aceitos como meios coerentes para a 

compreensão da concepção de um grupo étnico e a consolidação da identidade, sendo estes 

critérios: a origem, a tradição, os costumes, os símbolos, os signos e as histórias de natureza 

étnica.  

Como os Fulni-ô são membros dessa sociedade, a sua representação social acerca da 

etnicidade busca reproduzir a ideologia étnica corrente nela. Entende-se, para tanto, 

representação social como “uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, 

com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um 

conjunto social” (JODELET, 2001: 22). Mediante essa compreensão de Jodelet (2001) sobre 

representação social, pode-se indicar que os Fulni-ô estão aplicando e compartilhando 
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discursos e práticas definidos e aceitos pela sociedade de forma geral. Se índios são aqueles 

que moram nos recônditos das matas ou são aqueles que apresentam traços culturais bem 

distintos daqueles presentes na cultura do “outro”, então os Fulni-ô irão se esforçar para, 

assim, se representar, preservando elementos culturais diacríticos, encaixando-se nas medidas 

socialmente padronizadas acerca do que é ser índio.  

É por esse caminho que a cultura vai alimentando as manifestações políticas da 

etnicidade. E sua importância ultrapassa o nível simbólico e atinge o campo político. É por 

esse caminho (não esquecendo da aplicação da memória) que se dá a afirmação da identidade 

Fulni-ô. Os traços culturais dessemelhantes, além de sua importância e significado simbólico, 

acabaram ganhando uma vitalidade política. 

4.1.1 – Yathê: Símbolo da “Superioridade Étnica” 

O Yathê é entendido pelos Fulni-ô como marca da diferença, como instrumento de 

defesa capaz de ajudá-los a enfrentar os não-índios quando estes duvidam de sua condição 

indígena e também é visto como instrumento de “comprovação” de sua “superioridade 

étnica”. Movidos por essa ideologia étnica (índio = cultura distinta), apresentam sua língua 

como signo indicador de “superioridade” em relação aos outros índios do Nordeste, 

admitindo o fato das demais etnias não falarem uma língua distinta do português, aspecto esse 

bem salientado entre eles. 

É claro que a gente é mais índio do que os outros, porque os outros índios se pinta 
pra dizer que é índio. Aí, eu acho que não deve ser nem índio, não deveria ter nem o 
nosso estilete, não podia ter nem um direito do Fulni-ô, né? É o que eu acho, no meu 
entender, porque pintar você pinta, se melar a senhora se mela, fura a orelha. Ah! 
Não interessa, o branco também. Olha a senhora com dois brincos. Mesmo assim 
são os outros índios, mas aqui não, aqui não existe isso. O sinal é a fala, é o ritual 
que nós usamos o ano completo (Pajé Cláudio Pereira Junior, 66anos). 

É comum encontrar entre os Fulni-ô impressões, depoimentos e opiniões iguais a 

essa do pajé. E através das palavras da índia Fulni-ô Marilena Araújo de Sá, proferidas numa 

palestra realizada no Museu do Recife, pode-se perceber como os Fulni-ô associam a ausência 

da língua à discriminação e à perda da importância étnica do grupo que não a possui69: 

                                               
69 A palestra intitulada “O Índio Hoje” foi ministrada no Museu do Recife no dia 22 de outubro de 1996. 
Marilena Araújo de Sá, a ministrante, repassou-me uma síntese de sua fala na forma de apostila avulsa, cujo 
título é: Yaathe é a resistência dos Fulni-ô. E este trecho citado acima faz parte desse material escrito. 
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Aqueles que preservam seus costumes são os que detêm uma identidade. E aqueles 
que os perderam são freqüentemente discriminados tanto pelos ‘índios puros’ quanto 
por aqueles que se consideram brancos. Todos os índios do Nordeste perderam seus 
idiomas nativos, com exceção dos Fulni-ô de Águas Belas, que não só mantém seus 
traços culturais como preservam viva a sua identidade, que é a língua Yaathe (SÁ, 
1996: 1). 

Na primeira visita a Águas Belas, em janeiro de 2004, ao entrar na aldeia Fulni-ô 

durante os primeiros dias, enquanto caminhava sob a intenção de combinar as entrevistas, 

encontrava grupos de índios Fulni-ô contando uma história que envolvia os índios Pankararu 

(PE). Nunca tinha acesso ao fato completo, mas parecia algo muito engraçado, sempre 

contado com assaz entusiasmo, reunindo índios aparentemente atentos àquela narrativa. 

Diante da situação com a qual me deparava tinha uma certeza: deveria saber a essência 

daquela história, pois a sua aparência chamava atenção e suscitava curiosidade. Então, 

perguntei a um dos entrevistados e depois a outro para saber o que estava acontecendo na 

aldeia, que viagem para Recife foi essa que envolveu Fulni-ô e Pankararu. 

O que aconteceu foi o seguinte: entre os Pankararu, um índio dissidente (conhecido 

por Zé índio, na época, responsável por uma facção dentro do grupo) organizou um ataque a 

representantes da FUNAI na área indígena Pankararu, utilizando galhos de urtiga70. Isto 

porque esse índio e outros índios do grupo queriam a liberação rápida e prioritária de alguns 

projetos. Dias depois, foram chamados a Recife. Certamente, imaginaram que iam responder 

pelo seu ato diante, apenas, de representantes e administradores da FUNAI. Mas, puro 

engano. A FUNAI contratou seis carros (do tipo BESTA) para ir buscar os Fulni-ô em Águas 

Belas e deu-lhes uma diária de dois mil reais para passarem o dia em Recife com o objetivo 

de enfrentarem os índios Pankararu.  

Chegando lá, os Fulni-ô foram colocados em plenária, liderados pelo pajé cuja verve 

foi empregada para pressionar os Pankararu e inquiri-los sobre sua condição indígena. 

Primeiramente, o líder Fulni-ô afirmou que eles não eram índios, prontamente foi rebatido 

pelos membros do outro grupo. Mesmo assim, continuou empregando tal acusação, para 

tanto, baseou-se no fato dos Pankararu não terem uma língua assim como os Fulni-ô. E lançou 

o desafio, “se são índios conversem no idioma de vocês”. Como não tinham outra língua, não 

podiam fazer a demonstração. A partir daí, o pajé chamou um outro índio Fulni-ô para 

conversarem, publicamente, em alto e bom som, em Yathê. 

                                               
70 Urtiga é o nome genérico empregado para designar várias plantas que provocam, ao entrar em contato com a 
pele, irritações e inflamações. A planta mais comum é a Urtica dioica. O termo vem do latim uere cujo 
significado é arder. 
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Para o índio Fulni-ô Davi Lino (22 anos), os índios da outra etnia “sentiram que os 

Fulni-ô não estavam ali pra brincadeira”. A intenção do grupo era “aliviar a barra da FUNAI” 

e adquirir a “prioridade na liberação dos projetos”. Mas, acredito que com essa cena tinha-se 

ainda por objetivo mostrarem-se, para a outra etnia e para o órgão federal, como os índios 

mais fortes do Nordeste; como índios de fato, porque falam uma língua e respeitam costumes 

antigos. Esses elementos para os Fulni-ô justificam sua maior influência dentro da FUNAI, 

dando-lhes altivez no momento de cobrar do órgão uma atenção especial em relação às outras 

etnias do Nordeste.  

Esse fato da “supremacia étnica” que os Fulni-ô julgam possuir também foi 

mencionado por Reesink, que expôs o seguinte: “os Fulni-ô se escudam no ritual e na sua 

língua para se auto-afirmar como o bastião de resistência indígena do Nordeste e se 

consideram, em função disso, algo superior aos outros povos da região” (2000:366). 

É significativo salientar que, ao falar em Yathê, o pajé não estava pretendendo 

apenas comunicar-se com o outro índio Fulni-ô ou simplesmente transmitir a idéia de que o 

outro Fulni-ô o compreendia. Por trás daquela encenação, havia um jogo de forças simbólicas 

no qual empregaram a língua para impressionar e, conseqüentemente, fixar a noção de 

“superioridade étnica”. O Yathê, a língua Fulni-ô, acaba assumindo uma posição 

estigmatizadora, na medida em que se torna um meio empregado para discriminar e negar a 

existência de outras etnias. Por essa via, só porque os outros grupos étnicos não têm uma 

língua própria não são índios de fato para os Fulni-ô e conseqüentemente devem ficar em 

segundo plano em relação à liberação dos projetos e demais demandas encaminhados ao 

órgão indigenista oficial. 

Em verdade, é importante compreender a existência e o emprego do Yathê pelos 

Fulni-ô como uma forma de linguagem salientada nas relações interétnicas e não como uma 

língua indígena apenas, pensando de acordo com Bourdieu que prega o seguinte: “a língua 

não é somente um instrumento de comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um 

instrumento de poder. Não procuramos somente ser compreendidos, mas também obedecidos, 

acreditados, respeitados, reconhecidos” (1983: 160 - 161).  
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4.1.2 – Yathê: Porta-Jóias de Segredos 

Foi apresentado que o Yathê torna-se um instrumento forte entre os Fulni-ô por sua 

função política, favorecendo o reconhecimento como índios perante a sociedade, é usado para 

demonstrar a “superioridade étnica” Fulni-ô e agora será indicado que o Yathê atua como um 

porta-jóias do segredo religioso e de opiniões, impressões, comentários sobre os próprios 

Fulni-ô ou de informações ou comentários acerca de não-índios que não pretendem revelar 

diante destes. 

Como é indicado em diversos depoimentos o Yathê é considerado uma arma de 

proteção, certamente, por dois motivos: auxilia no discurso político favorável a construção da 

etnicidade Fulni-ô, atuando como um símbolo fortalecedor de sua condição étnica. Como foi 

apontado, os Fulni-ô estão sempre reforçando e expressando a idéia de que a continuidade 

étnica do grupo depende da língua e da religião. O outro motivo pelo qual o Yathê é 

considerado uma arma é porque ele ajuda a proteger como um escudo seus principais 

segredos religiosos ou laicos, intenções e decisões cuja essência não deve ser compreendida 

pelos não-índios. A explicação do Pajé Cláudio consegue unir os dois motivos que justificam 

a associação do Yathê com uma arma: 

O Yathê é a minha arma. É por isso que eu me orgulho dessa tribo porque tem os 
costumes, tem o costume ritual e tem o Yathê que é a nossa fala. Porque na presença 
do branco, dos outros índios mesmo, eles não sabem o que a gente tamos 
falando,né? A língua é importante, é coisa grande pra gente. Quer dizer que eu acho 
não teve a língua, a fala diferente do branco, eu acho que não é índio não. (Pajé 
Cláudio Pereira Junior, 66anos). 

É complicado apartar o Yathê da religião Fulni-ô, pois os saberes, os valores, a visão 

de mundo, as crenças e rituais inscritos no universo sagrado Fulni-ô são compartilhados e 

difundidos apenas entre eles e, sobretudo, através de sua língua.  

Então, o segredo religioso é a grande jóia que precisa ser mantida dentro de um porta-

jóias, no caso a língua. Quando os Fulni-ô estão na aldeia grande (aldeia de cima), na cidade ou 

qualquer outro lugar na presença de não-índios tratam de assuntos ligados aos seus rituais e suas 

crenças em Yathê e quando estão na aldeia Ouricuri (ou aldeia de baixo) as práticas ritualísticas 

são acompanhadas por palavras proferidas em Yathê. Assim sendo, um elemento reforça e 

protege o outro. Quando os índios praticam os rituais e discorrem sobre conteúdos de natureza 

sagrada na língua impedem, conseqüentemente, o fenecimento da mesma e garantem o seu 
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reforço freqüentemente.71 E o Yathê, por sua vez, cumpre sua função de guardar o segredo 

religioso e expressá-lo apenas no âmbito do compreensível internamente. 

Para alguns índios, o Yathê só existe por causa da religião, para outros o segredo das 

crenças e dos rituais persiste ainda por causa da língua. Todavia, não é interessante procurar a 

relevância de um dos elementos em relação ao outro, mas explorar a idéia de que ambos 

ancoram-se mutuamente. Nesses termos, as práticas religiosas ajudam a reforçar a língua e 

esta se transforma no esconderijo do universo sagrado Fulni-ô. 

Considerando essa forte relação entre a língua e a religião Fulni-ô, pode-se 

compreender o ciúme dos índios em relação ao Yathê. Recentemente, a índia Marilena Araújo 

de Sá, diretora e professora da Escola Bilíngüe Antônio José Moreira, elaborou uma cartilha 

para os alunos. Certamente a professora, como uma índia Fulni-ô, sabia que o material de 

ensino não representava nem um perigo aos segredos religiosos Fulni-ô, portanto divulgou e 

comercializou a cartilha, tornando-se um produto de fácil acesso. A bem da verdade, o seu 

conteúdo é assaz elementar, destinado apenas a crianças em fases iniciais de aprendizado. 

Trata-se de um ensinamento através da silabação das palavras e contém também pequenos 

textos e algumas figuras com seus respectivos nomes. Como já foi mencionado, é algo 

rudimentar, um não-índio autodidata não poderá aprender a falar Yathê através desse material. 

Mesmo assim, sua divulgação recebeu críticas severas das autoridades e de velhos índios 

Fulni-ô. Para o Pajé Cláudio, quem deve ensinar o Yathê é o pai e a mãe, sendo suficiente 

falá-lo e desnecessário escrevê-lo. Quanto ao Cacique João de Pontes, esse foi peremptório 

em suas palavras: “Eu não gosto que se venda cartilha com nossa língua para o branco. O 

branco pode usar isso contra nós. Isso é um perigo”. 

Uma cena vivida por mim também serve para exemplificar o ciúme Fulni-ô em 

relação a sua língua. Em uma de minhas visitas aos Fulni-ô, fui à casa de um casal de índios 

com os quais estabeleci, ao longo da pesquisa de campo, laços de afinidade. Devido a essa 

relação de simpatia, não posso pisar no chão da aldeia sem deixar de visitá-los. Então, lá 

estava junto com eles assistindo à televisão. Eles falaram algo em Yathê e poucos momentos 

depois comentei que a televisão estava “pegando bem”, ou seja, estava com uma boa imagem. 

Ambos olharam-se, em seguida fitaram-me com ar de surpresa. E o índio espantado 

perguntou-me se eu estava traindo-os. Rapidamente quis saber o porquê da pergunta. Ele 

respondeu-me que haviam falado em Yathê sobre a imagem da televisão, minutos antes de 

mim. Fui tentar explicar que foi mera coincidência. Afinal, todos nós estávamos calados, 

                                               
71 Vale salientar que não estou desconsiderando as conversas cotidianas, não ligadas a religião, realizadas em 
Yathê, pois estas também ajudam a reforçar a língua do grupo e a impedir o seu desaparecimento. 
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olhando para televisão e um caminho que encontrei para puxar uma conversa foi aquele. E por 

causa de um mesmo pensamento proferido simultaneamente, a prosa adquiriu um tom pesado, 

não pela natureza do comentário a respeito da TV, mas porque ele transmitia a impressão de 

que eu estava compreendendo a língua Fulni-ô. Por fim, recebi uma advertência. Com outras 

palavras, o índio disse-me que, em hipótese alguma, podia aprender o Yathê e nem tentar 

compreender suas conversas. 

O Yathê assume a função de cofre em relação ao mistério religioso, garantindo a 

proteção do segredo e é o elemento não praticado e desconhecido por aqueles que não são 

Fulni-ô, portanto representa a distintividade. Além disso, através da língua, os Fulni-ô podem 

demonstrar autenticidade e se sobrepor aos discursos, banhados pela dúvida de sua condição 

étnica, produzidos pela sociedade envolvente e dominante. Por isso, não querem ensinar o 

Yathê, é suficiente dizer que tem uma língua e até falar perante estranhos, mas não instruir 

estranhos. Como a língua, a religião também é um campo que os não-Fulni-ô não têm acesso, 

como será descrito a seguir.  

4.2 – SOBRE A VIDA RELIGIOSA FULNI-Ô 

Os Fulni-ô orgulham-se de sua fidelidade e respeito às práticas rituais religiosas, 

mantidas sob total sigilo. A manutenção de suas atividades religiosas e o mistério que as 

envolve funcionam para esse grupo como instrumento de resistência à dominação dos não-

índios. Na lógica dos Fulni-ô, a religião representa a sua identidade, ajuda a garantir a 

tenacidade étnica do grupo. E é um aspecto na vida Fulni-ô cuja forma e essência são 

desconhecidas para os não-índios (assim como a língua), um ponto considerado livre da 

interferência destes. A experiência religiosa é apresentada como algo muito particular que 

resistiu às intromissões externas e conservou-se no âmbito do segredo.72

No aspecto religioso, os Fulni-ô mantêm seriamente os costumes de seus ancestrais. 
A Igreja Católica, com toda sua força para impor uma fé aos índios, não obteve 
sucesso no sentido de distorcer os valores espirituais nativos, ou de desviar o povo 
Fulni-ô do caminho de sua religiosidade. A essência e a grandeza dos troncos 
falaram mais forte. Estes mistérios não se explicam facilmente, são os marcos 
sagrados da existência e resistência cultural de um povo (SÁ, 1996: 3)73. 

                                               
72 Faz-se necessário mencionar que os fulni-ô julgam-se também católicos, cultuam divindades e praticam ritos 
católicos. É tanto que no mês de Fevereiro realizam na aldeia uma grande festa em homenagem a Nossa Senhora 
da Conceição, sua padroeira. Aproveitam o evento para realizar casamentos e batizados. Mas, não costumam ir à 
missa na cidade e não realizam, com freqüência, missas na capela da aldeia.  
73 Essa informação faz parte de uma síntese da palestra apresentada pela índia Marilena Araújo de Sá, em 22 de 
outubro de 1996, no Museu do Recife. 
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Além disso, é significativo salientar que os Fulni-ô associam as decisões, 

ordenações, organizações sociais e políticas internas a sua vida religiosa. Por exemplo, a 

seleção do cacique ou pajé feita dentro daquela família específica (quando não se tem um 

filho pronto para assumir o cargo, este é ocupado por um irmão) acontece em momento de 

ritual religioso. O índio Expedito explicou que o cacique e o pajé não são escolhidos por 

votação, são indicados por forças sobrenaturais, por isso não podem ser retirados do poder, 

mesmo que façam coisas erradas o grupo deverá suportar. Outro exemplo, quando os Fulni-ô 

vão para a aldeia do Ouricuri praticar sua religião discutem também sobre os principais 

problemas e contendas internas, visando atingir brevemente, a resolução da questão. Como 

expôs o pajé Cláudio, o ritual Ouricuri74 “ajuda a resolver as intrigas”, pois, se há 

desentendimentos, o momento cria condições para a solução das inimizades. O Cacique João 

de Pontes disse: “a vida da tribo, propriamente dito, vem da religião, da doutrina. A doutrina 

ensina muito” Isso pode significar que muitas decisões importantes para a vida social do 

grupo são tomadas quando eles estão em contado com a realidade sobrenatural. 

A religião Fulni-ô não é posta em prática apenas durante o período de reclusão ritual 

(realizado de setembro a novembro), precisamente durante a fase do ritual ouricuriano. O ano 

todo acontecem encontros mesmo que sejam mais espaçados, tanto na aldeia do Ouricuri 

como na aldeia grande, devido ao simples desejo de entrar em contato com o universo 

sobrenatural de seu sistema religioso ou devido às deliberações e situações que precisam ser 

orientadas pelo poder metafísico. 

O Ouricuri é um ritual, este é um fato já estabelecido, possivelmente formado por um 

conjunto de ritos (como em todo sistema religioso) cuja estrutura ajuda a orientar o universo 

sagrado do dado sistema. Admitindo o conceito de Durkheim, “os ritos são regras de conduta 

que prescrevem como o homem deve comportar-se com as coisas sagradas” (1996:24). No 

caso Fulni-ô, não se sabe, ou melhor, sabe-se muito pouco sobre as práticas rituais 

norteadoras do campo sagrado; sobre as normas aplicadas em forma de rito indicadoras de 

procedimentos coerentes para tratar o sagrado e ensinar a se comportar diante deste. A 

organização ritual Fulni-ô e seu sistema de crença são guardados em sigilo. 

                                               
74 O ritual religioso ouricuriano acontece na aldeia Ouricuri, como foi exposto na introdução. Tanto a aldeia 
quanto o ritual receberam essa denominação em função dos ritos realizarem-se, no passado, no entorno de uma 
velha palmeira de Ouricuri (Syaguis schizophylla). O local para realização do evento religioso foi transferido, 
por ser de fácil acesso a curiosos, para um setor mais afastado no qual se pratica atualmente as atividades 
religiosas. E o Ouricuri sagrado foi substituído por um Juazeiro (Zizyphus joazeiro martius) que recebeu 
igualmente a patente de árvore sacra. Talvez, essa mudança de setor da área religiosa tenha acontecido a mais ou 
menos 80 anos atrás, pois um dos índios entrevistados (Seu Zeca – hoje com 70 anos) disse que quando pequeno 
já participava do ritual no atual local. 



107

Como aponta Reesink, em relação ao Ouricuri, “é neste ritual principal que se mantém 

um conjunto de vocábulos secretos aqueles que designam objetos, atos, entidades e atores rituais” 

(2000:364). Todavia, é significativo pontuar que o sistema religioso Fulni-ô ultrapassa as 

fronteiras físicas da aldeia ouricuriana e me parece que os Fulni-ô não possuem apenas o Ouricuri 

como ritual (e o Toré), suas práticas rituais não se restringem aos ritos ouricurianos e nem ao 

Toré. Ocorrem encontros religiosos fora da aldeia do Ouricuri, isto é, no âmbito privado de 

algumas casas na aldeia grande, certamente nas residências de pessoas “importantes” dentro do 

grupo, talvez membros do conselho75 (isto quando eles não estão na fase de reclusão ritual na 

aldeia do Ouricuri). Os encontros realizados na aldeia grande acontecem durante um período 

específico do dia, mais precisamente, entre cinco e sete horas da noite. 

Pode ser que as atividades religiosas ocorridas com certa constância de modo 

particular na aldeia grande (também conhecida por aldeia sede ou aldeia de cima) apresentem 

alguns ritos semelhantes àqueles praticados durante o ritual Ouricuri, ou seja, pode ser que 

alguns ritos ouricurianos sejam realizados também na aldeia grande ou talvez na aldeia grande 

seja posto em exercício um ritual com outra denominação, composto de ritos completamente 

diferentes, até mais discretos (já para não chamar a atenção de não-índios devido à 

proximidade da aldeia grande com a cidade). Além dessas suposições, não sinto segurança 

para afirmar que o ritual praticado no âmbito doméstico da aldeia grande possa ser 

denominado igualmente de Ouricuri, pode ser que sim e pode ser que não. 

Entretanto, na aldeia grande também acontecem atividades religiosas e ritos. Três 

motivos promoveram essa conclusão. Certa vez, após haver terminado a entrevista com uma 

família Fulni-ô, continuamos a conversa, já era tardinha quando me despedi de todos. A mãe 

insistiu para um de seus filhos deixar-me na “porta da aldeia”, expliquei que não precisava, 

pois conhecia o caminho, não estava tão tarde e afinal o local não oferecia perigo, mas todas 

as justificativas foram em vão. Então, fui acompanhada por um índio Fulni-ô até a saída da 

aldeia. O fato passou-se sem que eu estabelecesse relação com o sistema religioso do grupo. 

Outro dia, durante uma visita com outra família, o índio sugeriu a realização de uma 

entrevista com seu tio. Assim sendo, foi verificar se ele estava em casa para, em seguida, 

mandar-me até lá, com a intenção de combinar os trâmites para realização do encontro (o 

local, o horário, sobre a essência do trabalho). Poucos minutos depois, chegou o rapaz 

                                               
75 Talvez exista um conselho de anciões, não posso afirmar veementemente, pois ao perguntar sobre a sua 
presença alguns negavam, outros confirmavam a sua existência, mas diziam que não poderiam entrar em 
detalhes e logo cortavam o assunto. Outro disse que entre os Fulni-ô, ajudando o pajé e o cacique, têm “pessoas 
especiais” ou “personalidades”. 
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acompanhado de seu tio o qual explicou que iríamos tratar a entrevista ali mesmo, eu não 

poderia ir até a sua casa naquela hora. Durante a entrevista o índio disse: 

Eu ia ficar preocupado porque você ia bater na minha casa. Vamos dizer, se eu não 
tivesse em casa. Como João Paulo propôs: “eu mando ela vir aqui em casa”, naquela 
hora. Eu falei não. Ele sabe, ele tem consciência porque não poderia ir em casa, 
entendeu? Mas a influência é tão grande que deu um desvio. Ele ia mandar você vir 
aqui em casa, só que no fundo ele sabe que não pode mandar você ir lá em casa. 
(Expedito Lino Torres, 25 anos, professor da primeira fase do ensino fundamental 
no Xixiakhlá). 

Diante da situação, perguntei-lhe se, em momento algum, poderia visitar a sua casa, 

onde mora juntamente com os pais, respondeu-me que sim, mas não em qualquer horário. 

Entre cinco horas da tarde e sete horas da noite a visita de não-índios não é bem vista na 

aldeia, quando acontecem de entrar ficam sob cuidado. A partir dessa afirmação, pode-se 

inferir que existem ritos de natureza secreta na aldeia grande, assim como existem na aldeia 

do Ouricuri. Então, associando o segundo acontecimento com o primeiro, pude compreender 

porque Dona Maria insistiu para que eu fosse acompanhada pelo seu filho até a saída da 

aldeia. Ora, eu poderia desistir de deixar a aldeia e resolver adentrar noutra casa onde 

estivesse acontecendo naquele exato momento a prática de um ritual e, de repente, eu veria o 

evento. 

O terceiro motivo que me levou a considerar que na aldeia grande existe a prática de 

rituais é o fato de índio casado com não-índio não poder residir com seu cônjuge no centro da 

aldeia ou nas ruas principais que, certamente, são as ruas onde moram pessoas especiais e 

onde acontecem rituais. Portanto, devem procurar as ruas periféricas da aldeia para fazer sua 

casa. Por isso, os seus filhos, ou seja, os “índios misturados” são chamados de Grogojó que 

significa Jerimum (abóbora). Vale explicar que essa associação, entre filhos de índios com 

não-índios ao Jerimum, se deve ao fato de o cultivo dessa planta acontecer sempre nas 

redondezas das principais plantações, isto é, o jerimum é cultivado fora do milho, do feijão, 

da batata-doce e da macaxeira que são plantados de modo consorciado 76. Mas, voltando ao 

assunto, se é estabelecido que os não-índios devem ficar fora da aldeia grande é porque algum 

ritual deve acontecer por lá. Nesse caso, os seus filhos nascem na redondeza como um 

jerimum, mas não seriam eles que iriam atrapalhar o movimento religioso interno, pois não 

são vistos como um entrave à manutenção do segredo e das práticas rituais, até porque eles 

                                               
76 No Nordeste os agricultores costumam plantar o jerimum perto das cercas, ou seja, das armações de varas e 
arames farpados que servem para estabelecer limites físicos em sua propriedade. Os pés de jerimuns nascem, e 
desenvolvem-se sobre as cercas, não entrando no centro das plantações principais. O agricultor planta justamente 
nas laterais para que não prejudiquem o desenvolvimento das plantas principais. Essa explicação foi dada por 
Luiza Gomes Quirino (minha mãe) filha de agricultores. 
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têm acesso ao segredo e à religião, mas seria a parte não-índia, ou seja, o pai ou a mãe não-

índio. 

O sistema religioso Fulni-ô é uma prática eminentemente coletiva na qual todos do 

grupo aderem e respeitam e, desde pequenos são encaminhados e iniciados na religião. 

Segundo a índia Marilena Araújo de Sá, desde tenra idade assume-se “compromissos com as 

tendências rituais”, por isso o grupo não corre o risco de algum índio revelar o segredo 

religioso. Tal procedimento encaixa-se no conceito de Durkheim sobre religião, entendendo-a 

como “um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, 

separadas proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada 

igreja, todos aqueles que a elas aderem” (DURKHEIM, 1996: 32). Quando o autor faz 

referência à igreja está chamando a atenção para a presença do coletivo na religião. Considero 

essa idéia da religião como uma forma de organização coletiva e sagrada e aplico à 

compreensão das atividades religiosas Fulni-ô. 

Os filhos de índios com não-índios também participam da religião desde que lhes 

sejam ensinados, pela parte indígena, os modos corretos de se comportar dentro dela. Vale 

salientar que os índios “misturados” só poderão participar da religião se tiverem sido 

ingressos, quando pequenos, através do pai ou da mãe índios. Depois de crescidos não se 

permite que eles compartilhem os rituais, pois podem “dar trabalho” ou “trazer problemas”, 

certamente em relação à violação do pacto de silêncio e porque não compreenderão e não se 

adaptarão as práticas religiosas77. 

Durante a entrevista com o índio Abdon, ele fez questão de ressaltar a originalidade 

da religião Fulni-ô, apontando-a como algo assaz diferente do que é praticado pelos outros 

índios do Nordeste, chamando assim a atenção para a alteridade, para separação em relação a 

outras etnias. Indicou, ainda, as atividades religiosas dos outros grupos como um fato sem 

valor devido sua associação ao Xangô e à ingestão de bebidas alcoólicas. Além disso, apontou 

que esses outros sistemas religiosos não eram acompanhados por uma língua própria, isso 

empobrecia a prática. No caso deles, a situação é diferente, assim justificou: “o Yathê ajuda a 

fortalecer a tradição religiosa e a proteger o segredo”. Aqui, percebe-se não só um esforço 

para apresentar um elemento que ajudará a salientar a diferença, a marcar a singularidade, 

mas uma postura etnocêntrica usando como suporte a religião. 

                                               
77 Nos trabalhos de Mário Melo (1929) e Estevão Pinto (1956) tem-se que os descendentes de Fulni-ô não 
podiam participar dos rituais religiosos. Não foi possível descobrir a partir de quando os filhos de índios Fulni-ô 
com não membros do grupo passaram a ser admitidos dentro da religião. 
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Os Fulni-ô buscam manter seu campo religioso (incluindo suas crenças, seus ritos, 

suas devoções, etc. praticados na aldeia de cima ou na aldeia de baixo) envolto de mistério. 

Estabelece-se, nesse campo, um regime de relação entre sagrado e segredo que dificulta um 

maior esclarecimento sobre a experiência religiosa do grupo, ou seja, o próprio objeto não se 

abre à investigação, guarda-se em esconderijo dificultando a sua avaliação. 

Segundo Miguel Foti, “trata-se de um objeto ironicamente rebelde às formas usuais, 

ou mais tradicionais, ou mais prestigiadas de investigação e conhecimento. Estas requerem 

um tipo de cooperação dos dados que exigiria transformar o sagrado em informação, o que os 

Fulni-ô não autorizam” (2000:75). Realmente não se pode saber como os Fulni-ô relacionam-

se com o sobrenatural, qual é de fato a sua forma de tratar o incognoscível universo sagrado. 

Como indicou Reesink, ao abordar o segredo dos índios Kiriri (BA) em relação ao seu campo 

sagrado, “o significado religioso do ritual fica prejudicado pela barreira imposta aos não 

índios e a conseqüente falta de exegese nativa” (2000:362). 

Contudo, a existência de um possível segredo não impede a discussão de fatos 

relativos à vida religiosa do grupo. Algumas inferências, livres de hesitações, podem ser feitas 

sem ser prejudicadas pelo mistério norteador do segredo. Como por exemplo, o fato de 

acontecer ritual oculto e desviado da presença de não-índios também na aldeia grande no 

período em que não estão em retiro espiritual.78 Um outro dado, os ritos do Ouricuri não 

acontecem apenas em período de reclusão ritual, em qualquer momento, quando o pajé 

convoca os Fulni-ô para comparecerem a aldeia do Ouricuri, eles prontamente fazem-se 

presentes. Deve-se lembrar, ainda, a questão da apresentação e defesa da singularidade 

religiosa Fulni-ô, por parte desses índios, atrelada ao discurso de superioridade - um aspecto 

importante para ser analisado. Enfim, além dessas, outras questões ligadas à religião podem 

ser apresentadas, livres de incertezas, trazendo informações e gerando, igualmente, 

conclusões. 

O não descobrimento desse segredo não pode gerar um desapontamento. Mesmo 

porque o antropólogo já parte para campo sabendo das limitações desse objeto, certamente 

tem noção de que os índios não irão facilitar, em nenhum momento, as especulações acerca 

dos mistérios de sua religião. Não poderá insistir em algo que não terá aprofundamento. 

Portanto, ao invés de pretender descobrir o inviolável, é importante tentar compreender, 

dentro do possível ou do revelável, como e em que medida a vida religiosa do grupo, com sua 

natureza simbólica, orienta a organização social e política. Também, é interessante investigar 

                                               
78 Vale dizer que não encontrei essa dedução em outros trabalhos etnográficos sobre os Fulni-ô quando os 
autores estavam abordando assuntos sobre a religião do grupo.  
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o que os Fulni-ô pretendem conseguir afirmando para não-índios que há um segredo religioso. 

Qual a função desse discurso perante a sociedade?  

Pode ser que com essa idéia de segredo, os Fulni-ô queiram resistir à dominação dos 

não-índios, apresentando a estes um campo sobre o qual eles não têm controle, além de ser 

um sinal diacrítico empregado para diferenciação. Posso expor, ainda, que o fato de alegar a 

existência de um segredo religioso, chamando a atenção de não-índios e de índios de outras 

etnias, é uma forma política de dizer que o grupo se enquadra no modelo padrão de 

indianidade, é uma forma de mostrar que o grupo é diferente culturalmente e, por isso, seus 

membros devem ser considerados índios, seguindo, assim, aquela ideologia étnica da 

sociedade. 

Grünewald (1993), ao falar do segredo que envolve os saberes sagrados dos Atikum 

(PE), chegou a advertir que  

O segredo nem sempre esconde algo, ele pode simplesmente existir por existir, 
sendo, sua eficácia, justamente esta: fornecer um mistério em torno da tribo, sobre o 
qual, independente do seu conteúdo, provê uma base para uma separação do tipo 
nós/eles. Além disso, o segredo pode ser visto também como uma forma de oposição 
à dominação, sendo, assim, um movimento contra-hegemônico (GRÜNEWALD, 
1993: 72 – 73). 

Outro autor condescendente com essa idéia é Reesink (2000), para este antropólogo o 

segredo existe para separar “os participantes do saber específico e os externos sem 

conhecimento”. Este seria, portanto, “o segredo do sagrado: ter um segredo para segregar e 

unir, de forma que o conteúdo poderia, em última instância, ser um vazio” (REESINK, 2000: 

391).  

Portanto, o segredo pode ser visto com um outro olhar, ou seja, pelo viés político da 

etnicidade, extrapolando o campo meramente religioso e o ar de mistério que o circula. Com 

isso, não estou indicando que não há atividades religiosas, ritos e crenças entre os Fulni-ô ou 

que esses aspectos não preenchem de modo significativo a vida social do grupo. O que 

pretendo dizer é que a existência do segredo pode ser questionada.

E quanto ao campo religioso dos Fulni-ô e suas manifestações religiosas de fácil 

acesso, podem ser apresentadas, na medida do possível, e associadas à organização e ao 

comportamento sócio-político exposto pelo grupo, sem o pesquisador precisar prender-se ao 

segredo propriamente dito, até porque os atores não dão espaço para a investigação. Vale 

lembrar que o campo religioso não se limita ao segredo.  
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4.2.1 – Os Momentos Antecedentes e o Dia de Abertura do Ritual Ouricuri 

Como foi apontado no início dessa sessão sobre a vida religiosa dos Fulni-ô, o 

Ouricuri é um ritual de potencial extremante significativo para a vida social do grupo. Sua 

abertura acontece sempre no primeiro domingo de setembro. Todavia a preparação para o 

início do ritual ocorre durante o mês de agosto. Os índios começam a reformar as casas da 

aldeia do Ouricuri e a levar, sobretudo nas últimas semanas, utensílios domésticos (panelas, 

fogão, colchões, redes, mesa, roupas de cama, etc) e vestimentas. Muitos deles não têm 

condições financeiras para manter duas casas igualmente montadas com os mesmos 

apetrechos, portanto levam os objetos no início do período de reclusão ritual, trazendo de 

volta quando o encontro termina. Deve-se considerar que os Fulni-ô casados sempre têm duas 

residências (uma na aldeia grande e outra na aldeia do Ouricuri). Nessa fase, é muito comum, 

ao visitar os Fulni-ô, deparar-se com veículos simples ou de carga, seja de pequeno ou grande 

porte, e animais de tração fazendo mudanças no rumo do Ouricuri. Também, nesse período, 

os índios buscam cuidar mais de sua aparência física e confeccionar novas roupas para o 

evento. 

Os índios aparentam muita empolgação e alegria, uma euforia semelhante à nossa em 

relação às festas de final de ano (Natal e Ano Novo) que, para eles, inclusive passam 

praticamente despercebidas. Parecem movidos por um espírito de renovação. 

É visível a preparação material para o início do ritual. No entanto, possivelmente 

ocorre também uma preparação simbólica para esse período de vivência coletiva por parte da 

maioria dos índios Fulni-ô na aldeia ouricuriana.79 Essa fase de três meses de morada efetiva 

na aldeia Ouricuri em prol do ritual Ouricuri deve ser planejada, desejada e ensaiada 

anteriormente. Aplico tal colocação porque Expedito Fulni-ô explicou que o Ouricuri (o 

ritual) organiza-se em dois trimestres: o primeiro, de janeiro a março; e o segundo, de 

setembro a novembro. Para o primeiro momento, os encontros estão restritos a dias semanais 

(um dia ou dois dias) na aldeia ouricuriana, por isso durante esse período eles não precisam 

estar lá efetivamente. E no segundo momento devido à intensidade das práticas rituais a 

estada faz-se necessária. Além desses dois trimestres, pode-se dizer que de março a setembro 

quando o pajé convoca os índios devem comparecer à aldeia do Ouricuri. Tal explanação foi 

                                               
79 Algumas famílias Fulni-ô ou índios Fulni-ô isoladamente que não moram em Águas Belas, mas em outros 
municípios de Pernambuco ou até mesmo em outros estados e lá trabalham não ficam no ritual durante todo o 
período, ou seja, não podem estar nessa vivência coletiva durante toda fase do ritual, vão apenas para primeira 
semana ou primeira quinzena de setembro. Todavia, não deixam de ir e se podem voltam no final para o 
encerramento. 
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confirmada pelo pajé Cláudio e pela índia Marilena Araújo. Essas fases, antecedentes ao 

período de morada na aldeia do Ouricuri nas quais se praticam também cerimônias 

ouricurianas, podem ser preparatórias para o ritual em seu momento de auge, marcado pela 

fase interina de morada, considerando que são três meses de convívio social e prática ritual 

contínuos na aldeia ouricuriana. 

Quanto ao dia de abertura do ritual Ouricuri (primeiro domingo de setembro), este, 

desde muito cedo, apresenta intenso movimento, tanto de índios quanto de não-índios. São 

muitos os não-índios que deixam a cidade de Águas Belas ou vêm de outras cidades para 

visitar a aldeia do Ouricuri atraídos pela mística do lugar ou para assistir à missa realizada 

sempre na parte da manhã. 

Antes da missa, os não-índios caminham pela aldeia, visitam casas de índios 

conhecidos e fazem promessas diante do Juazeiro, respeitando, é claro, a distância estipulada 

pelos índios em relação à árvore. Muitas vezes inclusive, os visitantes pedem aos índios para 

prenderem suas fitas de promessas no Juazeiro, isso faz com que ele fique bem colorido, todo 

enfeitado pelas fitas dos devotos promitentes. Como foi dito, os não-índios não podem 

aproximar-se do Juazeiro (tampouco as mulheres Fulni-ô e os índios de outras etnias, com 

exceção dos Kariri-Xokó (AL)), por isso os Fulni-ô colocam uma corda com alguns metros de 

distância do mesmo e ainda alguns índios assumem a função de vigilantes, revezando-se para 

proteger o espaço da árvore sagrada, pois acreditam que uma simples recomendação para não 

se chegar perto do local poderia não evitar curiosos ou insistentes de ultrapassarem os limites 

permitidos80. De fato, as precauções (cordas e vigias) não são necessárias porque os índios, de 

um modo geral, não saem de perto do local, não existe possibilidade de uma aproximação. 

Esses meios são empregados para impor respeito e para aumentar o ar de mistério que ronda 

aquele terreiro. 

Com o início da missa, os não-índios são atraídos para o centro da aldeia onde 

permanecem durante toda a cerimônia. Sempre há a presença de mais de um padre, às vezes 

até do bispo, além do pároco de Águas Belas. O ato solene procede seguindo, mais ou menos, 

o mesmo processo de uma missa comum; a diferença está no fato de haver o sermão proferido 

em Yathê por algum índio e nas músicas cantadas em Yathê (são cantigas católicas que foram 

traduzidas para o Yathê pelo índio Abdon dos Santos). Durante a missa (que presenciei), o 

padre falou sutilmente sobre a complexa relação interétnica estabelecida entre índios Fulni-ô e 

                                               
80 Veja foto da barreira montada para proteger o Juazeiro no anexo 3, na seção de fotos. 
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não-índios de Águas Belas, os organizadores índios disseram que este é um ato habitual nessa 

missa. 

Se os visitantes tiverem amigos índios e caso tenham sido convidados, depois de 

terminada a missa, poderão almoçar ou lanchar na casa deles. E, logo em seguida, deverão 

deixar a aldeia do Ouricuri. Quando os visitantes partem do local, inicia-se, de fato, o ritual 

ouricuriano.  

Os Fulni-ô deixam transparecer que a empolgação, que toda a preparação (seja ela 

material ou simbólica) e ansiedade antecedentes ao evento não são movidas pela existência da 

festa de abertura na qual se tem a presença de não-índios e nem pela missa, mas pela grandeza 

ritual e pela sacralidade do evento particular cujo princípio ocorre na parte da tarde com a 

saída dos visitantes. Durante o ritual Ouricuri, poderão viver intensamente as suas tradições, 

por isso demonstram tanto êxtase e deslumbramento ao tratar do assunto e da sua data inicial. 

Muitos índios sentem-se incomodados com a presença dos visitantes e com a 

realização da missa. Segundo Expedito Fulni-ô, os jovens já fizeram um abaixo-assinado para 

acabar com a missa no Ouricuri. Certamente, para esses o espaço ouricuriano não comporta 

divindades, práticas rituais e cultos católicos, sendo um lugar, por formação, específico da sua 

religião.  

De acordo com os índios, a missa é executada para os “brancos”. De fato pude 

confirmar essa informação. Pode-se notar uma restrita presença indígena durante a missa, 

porque a maioria dos índios está em suas casas; caminhando nas ruas da aldeia; envolvidos 

com a distribuição de carnes doadas pela FUNAI81; cuidando da aparência pessoal ou alheia, 

por exemplo, cortando cabelo, fazendo barba; observando a movimentação dos visitantes; 

vendendo artesanatos ou comidas, água, balas e doces; no caso das mulheres, ainda podem ser 

vistas envolvidas com os afazeres domésticos e muitos homens podem ser vistos também 

                                               
81 Todos os anos a FUNAI faz a doação de alguns bois para serem mortos e a carne distribuída no primeiro dia 
do ritual Ouricuri. Em 2004 (quando fui pela primeira vez à abertura) foram doados 14 bois, em 2005 foram 
doados 9 bois. Pode parecer muito, mas quando se termina de fazer a distribuição da carne por família (nesse 
caso a quantidade de carne varia de acordo com o número de membros que tem a família ou o prestígio que a 
família tem dentro do grupo) cada uma fica com meio quilo, um ou dois quilos, tem famílias que nem recebem 
porque quando vão buscar sua porção a carne já tem acabado. Junta-se um amontoado de índios de fronte a uma 
ou duas garagens, dando origem a um grande tumulto e jogo de empurra para ver se conseguem uma “barbela” 
de carne. A quantidade de bois é insuficiente para garantir, pelo menos, uma única refeição de forma justa para 
todas as famílias Fulni-ô reunidas na aldeia do Ouricuri (afinal são em média 4.000 índios reunidos). Quando uns 
recebem e muitos não, pode ser porque não chegaram a tempo de obter seu pedaço, considerando a pouca 
quantia de carne, mas também existe a questão de privilégios e preferências, corroborando assim com o aumento 
das disputas faccionais. E as lideranças sabem disso, assim como os demais índios. Mesmo assim a FUNAI não 
pode deixar de cumprir com esse compromisso, mesmo pouco o órgão deverá continuar dando os bois aos Fulni-
ô, porque eles não admitem a suspensão da doação. 
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conversando ou deitados na “casa dos homens”82. No primeiro ano que participei da abertura, 

nem o pajé, nem o cacique e nem o chefe do posto estavam presentes na missa. No segundo 

ano, o pajé discursou em Yathê brevemente e falou algumas palavras em português, dando 

boas-vindas, mas não permaneceu na cerimônia83. 

Mas se a missa não é importante por que as lideranças da aldeia não suspendem o 

evento? Ela não é interessante para os índios do ponto de vista religioso. Entretanto, se 

analisarmos pelo viés social, político e econômico veremos que a sua permanência faz 

sentido. A missa existe como um mecanismo de atração, trazendo, para a aldeia do Ouricuri, 

regionais que vêm por motivos diversos: movidos pela mística do espaço, por curiosidade, por 

interesses comerciais, por interesses políticos (no caso de políticos e candidatos a cargos 

públicos), entre outros. Quando estive na aldeia do Ouricuri, pude observar a presença do 

prefeito, ex-prefeito, vereadores, juiz, comerciantes de Águas Belas e representantes da 

FUNAI. Tanto do lado indígena quanto da parte dos não-índios aquele encontro ultrapassa o 

significado religioso e visa atender os interesses político-econômicos e territoriais dos dois 

lados. Sem falar que é uma boa oportunidade, salientando aqui o objeto desse trabalho, para 

os índios fazerem uma demonstração de afirmação da identidade Fulni-ô e de mobilizarem-se 

etnicamente através de conversas informais e discursos formais em prol de seus direitos. 

Na aldeia do Ouricuri, outras regras entre índios e não-índios são estabelecidas, 

tomando como base o complicado convívio social de ambos no cotidiano. Se na cidade os 

Fulni-ô são marginalizados e perseguidos, não podendo exercer plenamente seus direitos e o 

controle sobre seu território (afinal, boa parte está ocupada ilegalmente ou arrendada), se 

caminham pelas ruas com o peso da discriminação sobre as costas, no Ouricuri se sentem à 

vontade para discriminar e controlar. Os índios limitam onde e até quando os não-índios 

podem circular pela aldeia, lhes concedem um espaço específico, ou seja, liberam o terreiro 

para assistirem à missa, aceitam-lhes na sua casa (ou não) e se passarem do horário de 

permanência estipulado na aldeia serão expulsos. Lá, os índios ensejam demonstrar um 

controle físico e simbólico, reproduzindo e respondendo ao tratamento que recebem quando 

circulam por Águas Belas. 

                                               
82 Já abordei sobre a “casa dos homens” na introdução. São galpões abertos localizados bem próximo ao Juazeiro 
sagrado na aldeia do Ouricuri, destinados apenas aos homens, lá eles dormem e também realizam práticas rituais. 
As mulheres índias aprendem desde muito cedo que não podem entrar naquele espaço, pois é reservado 
exclusivamente para os homens, caso insistam serão punidas e amaldiçoadas. 
83 Veja fotos referentes ao comportamento dos índios durante a manhã de abertura do ritual Ouricuri, as fotos são 
exemplos do que fazem enquanto os visitantes circulam ou enquanto a missa acontece. Em anexo 3, na seção de 
fotos. 
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Não se pode esquecer que existem rachaduras internas e ligações externas. Por 

exemplo, a presença do administrador da FUNAI na abertura do Ouricuri pode representar 

alianças, com liberação de projetos particulares, fomentando o faccionalismo e as disputas 

internas. 

4.2.2 – O Ritual Ouricuri 

Foram abordados aspectos gerais da religião Fulni-ô, incluindo uma exposição sobre 

os ritos secretos, todavia merecem ser transmitidas algumas informações acerca do que se 

sabe até hoje sobre ritual ouricuriano. 

Algumas informações sobre o aspecto sagrado são proferidas espontaneamente. 

Todavia não são aprofundadas ou justificadas porque estão associadas ao segredo ouricuriano. 

Por exemplo, os índios não fazem questão de dizer, mesmo não entrando em detalhes, que: a) 

quando está bem próximo do início do ritual Ouricuri sempre morre um Fulni-ô, assim 

informaram. Comprovei o fato nas duas vezes que visitei o grupo, quando fui assistir à 

abertura do ritual. É tanto que, na cidade de Águas Belas, esse fato é bastante comentado por 

não-índios. E na aldeia, antes do Ouricuri, os índios dizem por brincadeira: “quem irá morrer 

esse ano?”, “será a vez de quem?” Coincidência ou não, os índios expõem o fato num tom de 

mistério. b) quando morre o cacique ou o pajé, o próximo é indicado por uma força 

sobrenatural durante o ritual Ouricuri. c) as mulheres não podem, em hipótese alguma, se 

aproximar do Juazeiro sagrado. Os Fulni-ô afirmam esse dado hoje, assim como mencionaram 

para pesquisadores no passado, só não é explicado em momento algum o motivo desse 

procedimento. Já disse Mario Melo, “as mulheres vão ocupar os mucambos e neles ficam com 

os filhos, proibidas de aproximar-se do juazeiro, a cuja sombra se reúnem os graduados para 

as suas deliberações e para as práticas religiosas” (1929:198). 

Além dessas informações supracitadas, os índios disseram-me durante as entrevistas 

que, no período do ritual Ouricuri, acontecem casamentos e batizados (talvez esses batizados 

os quais se referem sejam rituais de iniciação) ao modo Fulni-ô. A partir desse dado não 

aprofundado, pode-se deduzir que os Fulni-ô possuem ritos de iniciação e casamento. E as 

mulheres não precisam realizar o casamento dos “brancos”, pois aquela cerimônia privada 

feita durante o ritual tem plena validade entre eles. Mas, se a noiva quiser convidar não-índios 

e fazer uma festa ao modo católico terá que se casar na aldeia grande, porque na aldeia do 

Ouricuri não se permite a realização da cerimônia no estilo de não-índios e a presenças deste.  
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Em Melo (1929), tem-se que, durante o ritual, comemora-se também a puberdade. O 

antropólogo Reesink (s/d), baseando-se em Pinto (1956)84, indicou que o Ouricuri Fulni-ô 

pode representar “um ritual de fertilidade e reprodução geral da sociedade e da natureza” 

(REESINK, s/d: 5), isto é, não está ligado apenas à fertilidade e reprodução vegetal, pois “há 

indícios de que o Ouricuri também inclui a nominação e iniciação dos meninos e o 

casamento” (Idem). Então, a informação dos índios a respeito de haver durante o ritual 

Ouricuri casamentos e batizados ajuda a confirmar essa hipótese dos autores. 

Vale dizer, ainda, que a aldeia do Ouricuri é comparada pelos índios a uma igreja, 

por isso não praticam sexo lá dentro, não bebem e evitam discussões. 

As práticas religiosas vividas na aldeia do Ouricuri já foram alvo de obsessão de 

pesquisadores. Mas, como foi dito anteriormente não é interessante prender-se (numa 

tentativa de querer descobrir) àquilo que se diz existir e está guardado em absoluto sigilo. 

Realmente, os Fulni-ô atiçam a curiosidade de qualquer um, quando dizem, convictamente, 

que existe um segredo, quando envolvem suas práticas rituais e suas crenças numa aura de 

mistério, defendendo que as essências e processos destes jamais podem ser revelados para não 

colocar em risco a “existência dos Fulni-ô” e de “toda humanidade”.

Em 1934, Curt Nimuendaju expôs em uma carta que a chave para descobrir o 

segredo Fulni-ô “estava nas mãos de um pequeno resto da tribu Wakona que habita junto de 

Collegio, no Estado de Alagoas”, porque membros dos dois grupos participavam dos rituais 

um do outro. E como os Wakona celebravam o Ouricuri mais publicamente podia se assistir e 

quem sabe até fazer algumas descobertas sobre o segredo Fulni-ô, quem estivesse interessado 

em saber algo mais sobre esse mistério, pois os Wakona podiam reproduzir alguns atos ou 

manifestações semelhantes aos dos Fulni-ô. Atualmente, os índios encontrados nessa 

localidade são os Kariri-Xokó e continuam compondo a única etnia que participa dos ritos 

secretos do Ouricuri Fulni-ô, por causa de uma relação parental no passado, por isso passaram 

a fazer parte de um dos clãs Fulni-ô – o periquito85 (PINTO, 1956: 66). 

Na década de 50 do século passado, Estevão Pinto (1956) buscou desenvolver um 

estudo mais aprofundado sobre as atividades rituais Fulni-ô. Suas investigações e conclusões, 

sobre o mistério religioso ouricuriano, ganharam uma impressão negativa entre os Fulni-ô até 

os dias de hoje. Os índios procuram afirmar que o autor supracitado falhou em suas 

                                               
84 Estevão Pinto defendeu que o ritual está associado ao ciclo reprodutivo vegetal, a regeneração da terra (1956: 
159), representando a renovação da vida. 
85 De acordo com Estevão Pinto são cinco clãs: fumo, pato, porco, periquito e peixe. 
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avaliações, suas informações não correspondem à realidade, estão muito aquém dos fatos 

reais e buscam despistar seus dados publicados. Assim disse o índio: 

Um escritor, sei lá, Estevão Pinto, ele veio aqui passou um tempo. Aí, eu acho que 
ele viu, eu acho que ele elaborou a teoria dele e passou pro livro. Ele viu, agora só 
que na prática muito fora. Quando a gente vê o livro, a gente vê e fica até chateado 
dele que contou mentira. Ele criou a própria teoria dele. Você já ouviu falar? 
(Expedito Lino Torres, 25 anos, professor da primeira fase do ensino fundamental 
no Xixiaklá). 

Há algo contraditório no ar. Consoante os índios, partes do segredo sequer foram 

reveladas, Estevão Pinto contou apenas fantasia, em outros momentos o autor foi longe 

demais, ainda hoje não é bem visto e, por causa de suas interpretações, os cuidados e a 

vigilâncias em relação aos assuntos religiosos foram redobrados.  

Mas o que de fato continha o trabalho de Estevão Pinto? O autor expôs a organização 

ritual do Ouricuri, descrevendo partes das principais cerimônias, a performance dos 

dançarinos escolhidos em cada sipe, ou seja, em cada clã (fumo, pato, porco, periquito e 

peixe)86 para participar dos ritos e como estes estavam trajados, como se comportavam os 

observadores durante o ritual, qual a função do evento. Entre outras informações, Estevão 

Pinto deixou dito que os dançarinos utilizavam a Jurema87; a festa tratava de “ritos e símbolos 

de renovação”, de regeneração da terra e que “as primeiras noites dos ritos ouricurianos são 

dedicadas, sucessivamente, aos deuses protetores e benfazejos de cada uma das sipes” 

(PINTO, 1956: 167). 

De fato, esse foi um dos poucos pesquisadores que se empenhou em explorar o 

assunto, buscando fornecer o máximo de detalhes. Outros autores como: Mario Melo (1929), 

Sanelva de Vasconcelos (1962), Ulisses Lins de Albuquerque (1989) apenas tangenciaram a 

questão, igualmente, a trabalhos mais recentes como os produzidos por: Nascimento (1998), 

Secundino (2000), Coutinho Jr e Melo (2000), Peres (2000), Foti (2000), Neves Dantas 

(2002), cuja prioridade são questões étnico-políticas, fundiárias, discussão sobre história e 

memória do grupo. Esta dissertação, por exemplo, faz referência a aspectos religiosos da vida 

Fulni-ô sob a intenção de apresentar esse fato como algo que preenche a vida social Fulni-ô e 

como um mecanismo que auxilia o processo de afirmação da identidade do grupo, como um 

                                               
86 Para Pinto, a organização do trabalho ritual está associada à divisão clânica do grupo.  
87 A Jurema (Mimosa nigra) é uma planta que dá origem a uma bebida feita a base de álcool, servindo como um 
leve enteógeno. Assume uma condição central nos rituais religiosos ou nos meros encontros sociais dos índios do 
Nordeste. Sua função é permitir aos índios (no caso, aos agentes religiosos) entrarem em contato com o universo 
sobrenatural. Reesink (2000) ressaltou que os índios entram em estado de transe, promovido pela ingestão da 
Jurema, comunicam-se com seres sagrados, recebem conselhos e determinações importantes para a vida do 
grupo. Para maiores detalhes veja os seguintes trabalhos de Reesink: O Segredo do Sagrado: o Toré entre os 
índios no Nordeste (2000) e A Jurema, enteógeno e ritual na história dos povos indígenas no Nordeste (s/d). 
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instrumento empregado num momento de mobilização étnica em defesa dos seus direitos, mas 

não se aprofunda na estrutura da religião Fulni-ô. 

Mas, de um modo geral, os antropólogos estão sendo sempre associados a Estevão 

Pinto. Como indicou Foti (2000), são “profissionais do time de Estevão Pinto”, são pessoas 

cuja presença representa “o perigo da publicidade”. Estão na aldeia para especular e falar do 

segredo. Os índios têm receio e preocupam-se diante do “tom científico nos escritos que falam 

das coisas do Ouricuri” (FOTI, 2000:75). É como se os Fulni-ô não suportassem a autoridade 

científica do pesquisador, não só por usar em seus escritos termos que fogem do seu 

conhecimento habitual, mas também por fazer inferências acerca de seu ritual secreto e de sua 

religião, nem sempre corretas na visão Fulni-ô, aceitas como legítimas porque foram ditas por 

um especialista.  

As informações são ditas por alguém que usa a autoridade científica para dizer que 

sabe, quando, de fato, não sabe, porque não dispõe da essência do objeto. Como colocou o 

índio, em seu depoimento citado logo acima, o antropólogo (no caso Estevão Pinto) “criou 

sua própria teoria” e ela passou por verdade. Mas os índios justificam, eles não ofereceram 

informações para que o pesquisador se aprofundasse nos assuntos religiosos e sequer abriram 

espaço para a realização da investigação. Então, como se pode confiar nas explicações dadas 

sobre a natureza das coisas sagradas se quem se empenhou para produzi-las não teve acesso 

aos ritos, aos cultos, crenças Fulni-ô e demais aspectos de sua religião? Assim pensam em 

relação à “teoria” de Estevão Pinto e sobre o trabalho de qualquer antropólogo que ouse 

aprofundar-se nos assuntos religiosos e as atividades do ritual Ouricuri. Essa pode ser também 

uma saída encontrada para despistar as conclusões tiradas sobre o assunto. 

4.3 – O TORÉ FULNI-Ô: “UM PRESENTE PARA DEUS” 

O Toré, enquanto fenômeno social e como prática ritual, não se restringe aos Fulni-ô, 

pois se tornou amplamente difundido entre os povos indígenas do Nordeste desde que passou 

a ser encarado pelo órgão indigenista oficial (SPI e depois a FUNAI) como um importante 

elemento cultural indicador de indianidade, ou seja, indicador de um modo de ser específico 

dos índios do Nordeste. 

Os Fulni-ô defendem que o Toré está entre eles desde tempos bem remotos, é um 

ritual construído legitimamente por eles, cuja marca autóctone, cuja performance artística e 

religiosa não podem ser plagiadas.  
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Considerando uma perspectiva extrapolítica, numa narrativa um índio contou que, 

quando Deus andava no mundo, assumiu a forma de gente, aproximando-se de um grupo de 

índios nus e começou a falar com eles em Yathê. Ao fim da conversa, disse-lhes que no outro 

dia retornaria. Esses índios ficaram preocupados, pois se aquela pessoa era realmente Deus, 

eles precisariam aprontar-lhe uma boa surpresa. Assim, formaram o Toré para recebê-lo no 

dia seguinte. 

Aí, foi daí que eles formaram a primeira coisa deles. Daí formou a coisa que até hoje 
existe e é de fundamental importância pra gente que é o Toré. Foi através daí. Então, 
ele tem como prioridade pra gente, prioridade é o Toré, entendeu? Por esse motivo, 
com base nisso, ser Fulni-ô é demais, é muito importante. É um privilégio que 
nenhuma outra nação do mundo pode ter. (João Paulo Ribeiro, 18 anos, estudante). 

Dessa forma, o Toré é entendido como um presente que os Fulni-ô prepararam para 

Deus. Na visão do grupo, nenhuma outra comunidade étnica possui o legitimo Toré, pois eles 

foram escolhidos para receber a visita de Deus e tiveram a idéia de presenteá-lo com esse 

ritual. Nessa lógica, hoje continuam homenageando Deus com o presente dos antepassados. 

Essa prática ritual serve para promover entre eles uma unidade interna, no plano 

religioso; um envolvimento emocional; uma ligação com o universo sobrenatural; é 

responsável por uma ordenação intra-étnica, uma vez que, durante o Toré privado, recebem 

conselhos de entidades divinas; é um meio pelo qual podem demonstrar sua “veneração e 

busca de inspiração em relação a elementos da natureza, como por exemplo, os animais, as 

estrelas, as plantas, os rios” (NASCIMENTO, 1998: 90). Sem falar em sua função política 

como elemento diacrítico comprovador de indianidade. 

Para alguns grupos, o Toré é definido como uma brincadeira, como trabalho de índio, 

como religião. Para os Fulni-ô, o Toré é uma dança tradicional que está relacionada ao 

universo sagrado. Ora o Toré é praticado em meio a um ritual religioso secreto, ora é 

realizado em apresentações públicas. Contudo, mesmo durante as apresentações públicas, o 

Toré é praticado e observado pelos índios com respeito por ter uma ligação com o sagrado. 

Não concordo com Estevão Pinto quando o autor afirma que o Toré público não tem “nenhum 

caráter religioso” (1956: 136), pois os índios admitiram que o Toré realizado durante o ritual 

Ouricuri é diferente do Toré público, mas ambos têm relação com coisas sagradas. Ambos são 

formas de oração, como descreveu o índio Abdon: 

É o momento de pedir a Deus, orar a Deus, que nem o branco ora na igreja, que nem 
o crente ora na igreja. No momento que a gente ta pedindo a Deus a chuva, pedindo 
a Deus a paz, entendeu? E é esse momento... às vezes quando vem um branco 
“grande”, das altas categorias, pode ser até a senhora mesmo que chega a pedir o 
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Toré, a gente podemos fazer, né? Aí nessa hora, a gente pede a Deus pela senhora. 
Que é uma dança religiosa (Abdon dos Santos, 55 anos, Compositor de Cafurna e 
músico da aldeia). 

Como se percebe, no Toré público também há a relação com entidade sobrenatural, 

não esquecendo de considerar a função política dessa manifestação, pois existe o forte intento 

de afirmar a identidade étnica perante não-índios, de defender a condição e os direitos étnicos 

a partir da demonstração de um sinal indicador da indianidade.  

Pode ser, ainda, que os elementos (músicas, passos, instrumentos musicais, 

participantes) presentes no Toré público, mesmo com suas diferenças, sejam empregados para 

homenagear as práticas do Toré sagrado e secreto e, por isso, seja também reverenciado (não 

nas mesmas proporções, mas também respeitado) e seja esse o motivo pelo qual não são 

admitidas brincadeiras com relação à versão pública do Toré. E pode ser que a diferença entre 

Toré público e privado concentre-se na música, no bailado e na finalidade do rito88. 

Durante o Toré, observadores índios olham atentamente e os dançarinos concentram-

se para não errar os passos, não conversam entre si e nem sorriem. Quando praticam a cafurna 

e o samba de coco (estas são outras danças apresentadas pelo grupo) os índios divertem-se, 

brincam e participam conjuntamente. Não existe separação entre observadores, dançarinos e 

tocadores e a balburdia coletiva é permitida. 

O Toré público é apresentado durante a festa de Nossa Senhora da Conceição 

realizada na aldeia, também para alguma celebridade que venha visitar os Fulni-ô, a pedido 

das autoridades internas o grupo de dançarinos faz a apresentação. Romério Zeferino 

Nascimento (1998)89 enfatizou a presença do Toré tradicional ou o Toré dos velhos e o Toré 

apresentado por diversos grupos dentro da aldeia, formados por participantes de faixa etária 

variada (composto por crianças ou por adultos). Ambos fazem apresentações públicas, mas o 

segundo grupo (de crianças e adultos) destina-se a fazer uma demonstração mais artística 

(incluindo roupas, pinturas e adereços de expressão indígena); além dos cânticos do Toré, 

cantam outras músicas inclusive criadas por eles e músicas de outros gêneros, como o samba 

de coco e a cafurna e costumam apresentar-se fora da aldeia e até de Águas Belas. Enquanto o 

grupo dos velhos dançarinos de Toré faz apresentações dentro da aldeia, em momentos bem 

importantes, mesmo abertos ao público. 

O Toré praticado por outros grupos do Nordeste foi tratado nas declarações dadas 

pelos Fulni-ô como uma tentativa de reproduzir o Toré Fulni-ô, como uma imitação falha e 

                                               
88 Consoante Grünewald, entre os Atikum-Umã (PE), existem também dois Torés: um praticado publicamente e 
de forma periódica e o outro privado e realizado de modo não recorrente (1993:67). 
89 Romério Zeferino Nascimento tratou de chamar o Toré de Tolê, pois é assim que alguns Fulni-ô denomina-o. 
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sem valor. Por exemplo, o índio Abdon considera “uma armada feia que não vale nada”. O 

Toré dos outros grupos foi apresentado como um movimento que se mistura com elementos 

de outras práticas religiosas, uma efervescência que admite e adota “coisas que não prestam”, 

é uma tradição envolvida com xangô, “uma dança inventada de qualquer modo”. E ainda foi 

possível ouvir avaliações do tipo: os outros índios “não sabem dançar, pulam e é como se 

fosse uma coisa bastante monótona”. 

Os Fulni-ô encaram seu Toré como um “símbolo de pureza” e originalidade. E assim 

também foi visto e divulgado pelo órgão oficial indigenista. O antigo inspetor do SPI, 

Raimundo Dantas Carneiro, ao conceder entrevista a Grünewald (1993) fez-lhe entender que 

se os Atikum-Umã (PE), e inclusive grupos de outras áreas, estavam mobilizando-se 

etnicamente, se queriam sua reserva indígena reconhecida teriam que apresentar o Toré ou um 

ritual religioso não praticado pelos regionais, igualmente aos Fulni-ô. Teriam que apresentar o 

Toré “baseado no modelo Fulni-ô” (1993:67), ou seja, o “verdadeiro Toré”. Através da prática 

do Toré, os índios estariam inseridos num “regime de índio”90, pautado em tradições 

indígenas. A partir de então, caberia, aos grupos étnicos reconhecidos legalmente, dar 

relevância e visibilidade a este sinal diacrítico que compõe o padrão de indianidade para 

poder ser aceito socialmente como índios.  

Em outras palavras, para mostrar-se índios e serem aceitos como tal teriam que 

assumir o ritual Toré. Esse foi o quadro que representou a etnogênese dos grupos indígenas do 

Nordeste, tomando os Fulni-ô como o grupo que compunha a “comissão de frente” do 

processo, não só porque foram os primeiros a serem reconhecidos legalmente, mas também 

porque o órgão oficial adotou a manifestação religiosa e cultural Fulni-ô como padrão. 

De acordo com Reesink (2000), os índios Xucucu-Kariri (AL) defendem que, de 

fato, foram eles os responsáveis pelo Toré dançado pelos Fulni-ô, “o Toré da Cafurna (lugar 

do ritual secreto) passou deles para os Fulni-ô, que o dançam em sua honra” (REESINK, 

2000: 363). Considerando-se donos do ritual, os Xucuru-Kariri “revelam uma atração do 

modelo de ‘indianidade’ dos Fulni-ô, um espelho exemplar para os menos afortunados” (ibid: 

366), admitindo, para tanto, as vantagens políticas que os Fulni-ô vêm conseguindo junto ao 

órgão indigenista, justamente por possuir uma língua própria e um ritual entendido como 

original. Mas essa pretensão ritual Xucuru-Kariri não é reconhecida pelos Fulni-ô. 

                                               
90Expressão colhida por Grünewald (1993, 2004, 2005) em sua pesquisa com os Atikum-Umã e apresentada em 

diversos trabalhos seus. 



123

No entanto, não é interessante procurar saber e discutir qual é o Toré mais “legitimo” 

do Nordeste. O fato importante a ser considerado é que o Toré assumiu uma postura de “foco 

privilegiado de poder, fornecedor de elementos ideológicos de unidade e de diferenciação e, 

portanto, fonte de legitimação de objetivos políticos” (BRASILEIRO, 1999: 208). Como 

apontei anteriormente, o Toré tornou-se um elemento solicitado pelo órgão federal indigenista 

para comprovar a indianidade e dar demonstração de alteridade. Se aquelas populações rurais 

de agricultores pobres ou populações urbanas marginalizadas que buscavam ser consideradas 

como grupos indígenas estivessem dispostas a apresentar e manter um elemento cultural, no 

caso o Toré, apontado como indicador da unidade social e como um sinal de distintividade, 

poderiam aguardar pelo processo de reconhecimento oficial, quando este fosse liberado, 

poderiam considerar-se índios. 

Como exortou Reesink (2000), para um projeto de indianidade vigorar com 

intensidade e para se efetuar a mobilização étnica, “há a necessidade de pôr em analogia, de 

modo mais preeminente, o que é ‘nosso’ em relação o que é ‘deles’: nós somos e temos, eles 

são e têm” (REESINK, 2000: 385). Nesse sentido, o ritual Toré assumiu essa carga do “nós” 

indígena, tornando-se fator de legitimação étnica, o ritual passou a representar o caminho para 

o reconhecimento oficial da condição indígena e conseqüentemente a recuperação e 

manutenção dos direitos legítimos de diversos povos indígenas do Nordeste sobre o território. 

Por isso, nos estudos sobre o Toré existe uma forte tendência em considerar sua 

relevância política no processo de etnicidade. No entanto, existem outras dimensões a serem 

consideradas que podem não estar associadas à política, também fornecedoras de significados 

a esse ritual. De fato, o evento (no caso o Toré) possui uma plasticidade capaz de envolver os 

campos: cultural, simbólico, musical e até psicológico, com condições de ser avaliado por 

disciplinas diferentes que inclusive poderão trabalhar conjuntamente. 

***

Neste capítulo, tentei mostrar como os traços culturais diacríticos e os valores 

simbólicos aparecem no contexto social dos Fulni-ô, como ajudam a preencher o campo 

social do grupo e ao mesmo tempo como servem de suporte para o campo político, na medida 

em que aparecem na composição e entre as determinações do padrão de indianidade. 

Como já foi tratado, os elementos culturais que compõem a “tradição indígena” 

Fulni-ô (o Yathê, a presença de ritual religioso, o Toré) foram de suma importância para o 

processo de reconhecimento oficial do grupo, considerando que a entidade governamental, 
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responsável pela legitimação da condição étnica, ao entrar em contato com esses índios no 

início da década de vinte do século passado, facilitou o desenrolar do projeto de identificação 

por ver neles sinais de alteridade em relação à sociedade envolvente. Inclusive passou a 

solicitar de outros grupos indígenas do Nordeste, também reivindicantes do reconhecimento, 

um comportamento étnico-cultural parecido com aquele apresentado pelos Fulni-ô, cujas 

práticas foram tomadas como parâmetro indicador da condição indígena no Nordeste. 

Os Fulni-ô buscam consolidar o grupo do “nós” através da exposição da cultura. 

Entram nas “lutas a respeito da identidade étnica [...], nas lutas das classificações, lutas pelo 

monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor a 

definição legítima das divisões do mundo social” (BOURDIEU, 2004: 113), utilizando esse 

modelo de autocategorização socialmente padronizado do qual se pode dizer que é um modo 

de ser indígena regularmente aceito pela sociedade. 

É mister afirmar que a sociedade (incluindo nesse contexto, organizações 

governamentais, os não-índios de um modo geral e os índios) continua movida pela 

“ideologia da indianidade”, ou seja, admitindo as organizações étnicas pela existência de 

marcas culturais externas cuja função finda sendo autenticar a condição étnica. Nesse sentido, 

a afirmação da identidade étnica não passa pela questão da auto-identificação e da 

identificação por outros, mas pela exposição de uma cultura distinta. É como se os índios 

tivessem que apresentar um conteúdo cultural diferenciado para ter o direito de pronunciar-se 

como membro de um grupo étnico. 

A afirmação da identidade e as conseqüentes conquistas e direitos estabelecidos na 

legislação brasileira dependem da adoção desse modelo. Por isso, os símbolos e signos 

étnicos, os ritos e demais práticas culturais passaram a servir de comprovação da indianidade 

e passaram a ser empregados nas demandas e lutas políticas organizadas em prol dos direitos 

históricos, ou seja, o direito de serem reconhecidos como índios e de recuperarem seu 

território étnico. 

Essa postura é cobrada dos Fulni-ô e ao mesmo tempo os próprios Fulni-ô usam esse 

padrão de indianidade para excluir e negar a identidade dos outros índios do Nordeste. 

Tal estrutura política da etnicidade nordestina chamou e chama bastante atenção de 

antropólogos preocupados em avaliar a situação étnica do Nordeste. É extremamente importante 

buscar compreender como os traços culturais são operacionalizados politicamente, como são 

utilizados para garantir a legitimidade do grupo em relação ao órgão tutor e à sociedade.  

Contudo, é importante considerar que, além de satisfazerem uma situação política na 

etnicidade, os aspectos rituais, os traços culturais, as insígnias e demais marcas étnicas possuem, 
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outrossim, uma riqueza simbólica, uma força real que orienta e permite o funcionamento da 

ordem social e da estrutura moral interna do grupo, como foi mostrado em relação ao Yathê e o 

segredo, à religião Fulni-ô e a ordem social e política interna do grupo, à percepção do Toré como 

um presente destinado a Deus, etc. A língua Fulni-ô (o Yathê), o Toré e o segredo religioso são 

executados politicamente pelos membros do grupo, desempenham uma função política perante a 

sociedade, pois são empregados estrategicamente para responder e atender aos padrões de 

etnicidade definidos pela sociedade, mas não se pode rechaçar a importância simbólica desses 

elementos para a organização de uma visão de mundo específica. 
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esta dissertação, examinei a história, a memória e as principais manifestações 

culturais e simbólicas vividas e encenadas pelos Fulni-ô porque percebi que são 

artifícios muito utilizados pelos índios como estratégia de visibilidade, servem de 

suporte à mobilização étnica. Estão sendo sempre empregados no contínuo jogo da afirmação 

da identidade. São, portanto, importantes e funcionais para o processo de etnicidade. Os 

Fulni-ô, ao utilizarem a memória e os símbolos e signos culturais, ensejam, igualmente, 

sublinhar os limites de suas fronteiras sociais, avultar a identidade étnica perante os não-

índios e diante de índios de outros grupos. Todos esses elementos fazem parte do movimento 

contínuo de afirmação política e cultural da identidade, corroboram com o processo de 

reconhecimento público e, conseqüentemente, com a defesa de seu território.  

Assim, foi visto que a memória socialmente construída indica a relação dos Fulni-ô 

com seu território, garantindo o direito de propriedade,91 por isso, os índios vivificam sinais 

de uma história que expressa continuidade. O discurso da continuidade histórica do grupo 

favorece essa “relação permanente” entre eles e a autoctonia, entre eles e o lugar que ocupam. 

Através das histórias sobre o mito do aparecimento de Nossa Senhora da Conceição, sobre a 

Guerra do Paraguai e sobre a atuação do Padre Alfredo Pinto Damaso, os Fulni-ô trabalham 

para que tanto os membros de sua comunidade, quanto os não-índios, mantenham vivos na 

memória os direitos que têm sobre o local e os aspectos da descontinuidade étnica em relação 

à sociedade envolvente. Em outras palavras, através da memória, proclamam que são índios e 

explicam por que têm acesso àquele território. 

Além da memória, os Fulni-ô apegam-se aos traços culturais diacríticos, elaboram 

discursos, produzem imagens, salientam símbolos, expõem práticas cujas substâncias são de 

natureza étnica com a intenção de defenderem sua posição indígena em situações de contato 

interétnico. O percurso tomado para asseverar a identidade obedece ao modelo ideológico 

sobre etnicidade vigente na sociedade. Está definido socialmente um padrão genérico de 

apreciar e compreender a condição étnica. E essa visão comum sobre o que é ser índio é 

inspirada na situação sóciocultural dos índios amazônicos. Nessa medida, ser índio é ser 

diferente culturalmente e os Fulni-ô retomam essa idéia para garantir sua identidade, para 

serem reconhecidos como índios e terem seus direitos históricos mantidos. Elaboram sua 

imagem de acordo com as determinações da sociedade. Desse modo, não são índios apenas 

pelo fato de julgarem-se assim, mas, sobretudo, porque “preservaram os costumes e as 

tradições de seus ancestrais”.  

                                               
91 Todavia, torno a frisar a memória utilizada enquanto discurso não serve apenas às lutas para divisão do espaço 
físico, mas também às lutas engendradas em torno das diferenças sociais e étnicas. 

N
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Numa situação de contato interétnico, através do mecanismo comum empregado por 

índios e não-índios sobre a definição do que é ser índio, os Fulni-ô podem mostrar-se não 

apenas exóticos, mas, sobretudo, índios, respondendo ou silenciando quem ouse duvidar de 

sua condição étnica. 

Se os Fulni-ô pensam-se seguindo a ideologia étnica recorrente na sociedade não 

poderia ser diferente a forma como concebem os índios de um modo geral. Os Fulni-ô não 

admitem ser tratados pelos não-índios como remanescentes ou falsos índios, quando estes 

indicam que os membros do grupo não seguem o modelo de “índios selvagens”, eles 

defendem que estão dentro do padrão de indianidade da sociedade e mesmo não vivendo 

como os índios amazônicos possuem traços diacríticos que os tornam representantes de um 

grupo étnico. Contudo, rechaçam a condição étnica dos demais índios do Nordeste, duvidando 

de sua identidade como índios, os acusam de não possuírem uma cultura original e 

questionam a validade de seus símbolos étnicos e tradições.  

Mesmo os Fulni-ô consumindo e empregando essa idéia de que ser índio é 

apresentar-se culturalmente diferente são constantemente alvos de críticas e desconfianças em 

relação a sua condição étnica por parte de não-índios de Águas Belas e da sociedade em geral. 

Os não-índios, também imbuídos por essa ideologia étnica, questionam a identidade indígena 

Fulni-ô92 (mesmo sabendo da presença e apresentação de todo seu aparato cultural, já que é 

por essa via que admitem a existência de um grupo étnico), não consideram que seu material 

cultural seja significativo para produzir a descontinuidade étnica, seja capaz de lhes garantir a 

plena condição indígena. Se não questionam, buscam observar a sua identidade étnica de 

forma muito desagradável. 

Em Águas Belas, os índios Fulni-ô foram indicados pelos não-índios como “falsos 

índios” (no sentido de não serem “índios legítimos”); “aproveitadores em busca de terra”; 

“carniceiros”. Quando os não-índios não duvidam de sua condição étnica, os reconhecem 

como índios, mas de um modo muito pejorativo, ou seja, como “ladrões”; “sujeitos muito 

preguiçosos”; “sujeitos que não têm coragem de trabalhar, preferem arrendar e ficar 

recebendo dinheiro dos brancos do que fazer alguma coisa”. 

O atual pároco de Águas Belas, Padre Jorge, está na cidade há seis anos e vem 

observando a intensidade da discriminação dos não-índios em relação aos índios. Segundo 

ele, na concepção dos não-índios, os Fulni-ô são os grandes responsáveis pelo atraso social e 

econômico do lugar. E essa discriminação em relação aos Fulni-ô e ao questionamento de sua 

                                               
92 Em minha própria residência escuto que os Fulni-ô, alvo dessa pesquisa, não são índios. E a tentativa de 
rebater essa idéia parece inútil. 
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identidade aumentaram consideravelmente depois que órgãos federais tentaram resolver a 

situação das ocupações na Terra do grupo a pedido dos próprios Fulni-ô.

É significativo pontuar que o principal combustível da contenda e tensão perene 

entre índios e não-índios em Águas Belas vem da questão fundiária. A animosidade ampliou-

se na medida em que complicou a situação de apropriação indevida dos não-índios sobre o 

território Fulni-ô e os índios foram cobrando dos meios oficiais uma atitude em relação ao 

alijamento do problema e a regularização fundiária. 

Os arrendamentos, existentes na área Fulni-ô, são de dois tipos: rurais (destinados à 

agricultura e pecuária) e urbanos (chamados de chão de casa). Consoante Ferreira (2000), a 

quantidade de chãos de casa aumentou consideravelmente nos últimos anos devido ao 

crescimento físico da cidade de Águas Belas que só pode acontecer se for invadindo os limites 

da área indígena. No trabalho do autor supracitado, ainda pode-se encontrar que muitos não-

índios ocupantes de chão de casa apossam-se do espaço e permanecem de forma irregular, ou 

seja, não pagam o arrendamento, outros declaram claramente que não pagam o arrendamento, 

pois já pagam os impostos à prefeitura municipal de Águas Belas (que não deveria cobrar a 

contribuição pública na área porque os ocupantes são considerados pagantes de 

arrendamento). 

A presença de não-índios na área indígena Fulni-ô sempre gerou contendas e 

hostilidades mútuas. De um lado estavam os índios resistindo aos ataques, buscando 

permanecer naquele espaço com todo seu significado simbólico e material. Do outro lado, 

estavam grandes e pequenos fazendeiros e moradores citadinos cujos interesses divergiam 

notadamente dos anseios e da situação social e material dos Fulni-ô, visavam ocupar suas 

terras e permanecer nelas sem o pagamento de nenhuma verba e até expulsá-los, na medida do 

possível. Por isso, como coloquei no segundo capítulo, foi elaborado um ato oficial em 1928 

para reorganizar o espaço da cidade, promover uma certa regularização fundiária e por ordem 

na situação de arrendamento, institucionalizado em 1925. Com isso, objetivava-se melhorar a 

situação econômica e social dos Fulni-ô93, impedir as invasões em sua Terra e dirimir 

conflitos mais graves entre índios e não-índios. Todavia, o espaço destinado à municipalidade 

não ficou restrito aos limites estabelecidos em 1928, a cidade aumentou por causa da procura 

por novos espaços destinados aos chãos de casa. E sempre que se fala na necessidade de uma 

                                               
93 Se hoje pode se deparar com situações de pobreza e necessidades materiais dentro da aldeia, imagine na 
década de vinte do século XX. É bom frisar que, falando por hoje, essa situação de pobreza afeta boa parte dos 
índios Fulni-ô, mas existem índios dentro do grupo bem assistidos pela FUNAI, índios com concentração de 
lotes de terras, índios que trabalham para FUNAI e tem seu salário fixo. Assim como tem índios que mal 
possuem o que comer durante o dia, sobrevivem com a ajuda da própria comunidade. 
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nova regularização fundiária da área indígena a animosidade e as intolerâncias entre índios e 

não-índios aumentam. Os índios querem de volta o que é seu por direito e os não-índios não 

querem sair do espaço conquistado. 

Concomitante a essas contendas geradas pela questão fundiária, os não-índios 

conflagram uma posição de negação da identidade indígena Fulni-ô, de discriminação, 

incluindo nessa reação difamações associadas ao atraso, a indolência, a incapacidade de 

promover desenvolvimento no seu próprio lugar de origem. 

Os Fulni-ô, para livrarem-se dessa carga negativa e provar que são índios, salientam 

seus traços culturais e apegam-se à memória. Além disso, apresentam uma elevada auto-

estima nessa relação entre índios e não-índios. Defendem que esses comentários dos não-

índios são frutos de um forte “despeito”, de “total inveja” e de um “certo ciúme” porque os 

índios são os “verdadeiros donos de Águas Belas” e porque “são melhores em tudo”, assim 

declarou o chefe do Posto Indígena Fulni-ô. Ainda acrescentou que os Fulni-ô destacam-se no 

futebol local (e até nacional, citando o caso de Garrincha como um Fulni-ô de destaque no 

futebol), atraem para Águas Belas turistas, artistas, cantores regionais e nacionais, chamando 

a atenção destes e além disso são alvos de interesses de pesquisadores, por isso os não-índios 

reagem com esse desprezo em relação a eles. 

Os Fulni-ô foram reconhecidos oficialmente no século XX como índios e tiveram 

seus direitos igualmente reconhecidos, mas a afirmação da identidade e a mobilização étnica 

fazem parte da vida cotidiana dos membros do grupo, como apresentei ao longo desse 

trabalho. Em qualquer momento e em qualquer lugar eles utilizam discursos e práticas que 

ressaltam a situação étnica para fazer valer sua forma de representação e sua vontade. Para 

Bourdieu (2004), a diferença será sempre intencionada por grupos distintos que compõem o 

mesmo universo social, cada um por sua vez buscará ser reconhecido, tornar nítido o seu 

ponto de vista sobre idéias e fatos que considera uma verdade incontestável. É nessa condição 

que  

O grupo prático, virtual, ignorado, negado, se torna visível, manifesto, para os outros 
grupos e para ele próprio, atestando assim a sua existência como grupo conhecido e 
reconhecido, que aspira a institucionalização. (BOURDIEU, 2004: 118) – grifos do 
autor.  

Portanto, utilizando-se de forças materiais ou simbólicas os grupos sociais procuram 

legitimar e proteger a visão que tem sobre o mundo social e sobre a divisão estrutural do 

espaço. Assim sendo, “o espaço social e as diferenças que nele se desenham 

‘espontaneamente’ tendem a funcionar simbolicamente como espaço dos estilos de vida ou 
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como conjunto de Stände, isto é, de grupos caracterizados por estilos de vida diferentes” 

(Bourdieu, 2004: 144) – grifos do autor. 

Através da interação social com os não-índios, que acontece na feira, nas festas, nas 

escolas, enfim nos diversos setores da sociedade, os Fulni-ô informam e reforçam a posse 

sobre o território; sua condição étnica; renegam e contestam a desconstrução étnica 

implementada pelos não-índios. Como aponta Barth, os meios sociais são utilizados para 

“tornar manifestas a pertença e a exclusão” (1998:195). 

Nas festas, 94 por exemplo, que acontecem dentro da aldeia, se tem a presença 

garantida de regionais, do poder local e do órgão indigenista oficial por convite e permissão 

dos próprios índios para circularem no espaço aldeão. Essas festas podem ser visualizadas 

como campo de demonstração dos sinais de identificação, tomados como bandeiras étnicas. 

Também podem ser vistas como um campo de forças, disputas e conquistas associadas à 

mobilização étnica Fulni-ô. Nas festas, os índios transmitem o seu recado, recheado de sinais 

diacríticos e símbolos étnicos, reforçando a alteridade perante os convidados no espaço 

aldeão. 

Por isso digo, a afirmação da identidade é constante, ou seja, não é um movimento 

que aconteceu apenas no início do século XX, está integrada à rotina vivida pelos Fulni-ô. 

Hoje, os índios continuam utilizando e expondo meios que consideram imprescindíveis para 

fortalecer sua identidade étnica e defender seu território. Dessa forma, a história, a memória e 

os sinais culturais aparecem como os meios empregados pelos índios para dar visibilidade à 

identidade e engendrar a mobilização étnica.  

Espero que tenha conseguido expor os meios e as formas empregados pelos Fulni-ô 

para auxiliar na afirmação da identidade étnica. Também é significativo que tenha ficado 

claro para o leitor a idéia de que os elementos culturais são importantes para etnicidade, mas 

não podem ser admitidos como responsáveis pela existência de um grupo étnico. 

                                               
94 As festas a que me refiro são religiosas – a abertura do Ouricuri; a festa da padroeira da aldeia, Nossa Senhora 
da Conceição; festas juninas – por que são momentos de grande efervescência social; de surpreendente expressão 
das vontades coletivas de um grupo em relação ao seu opositor. 
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Anexo Anexo Anexo Anexo –––– 1: Mapa do Município de Águas Belas e Sua Localização  1: Mapa do Município de Águas Belas e Sua Localização  1: Mapa do Município de Águas Belas e Sua Localização  1: Mapa do Município de Águas Belas e Sua Localização 
no Estado de Pernambucono Estado de Pernambucono Estado de Pernambucono Estado de Pernambuco    

        Fonte: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO – CONDEPE, 1988. 
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Anexo Anexo Anexo Anexo –––– 2: Croqui da Aldeia G 2: Croqui da Aldeia G 2: Croqui da Aldeia G 2: Croqui da Aldeia Granderanderanderande    

                          Entrada da Aldeia 
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Anexo Anexo Anexo Anexo –––– 3: Seção de F 3: Seção de F 3: Seção de F 3: Seção de Fotosotosotosotos    

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

FOTO 1 – Muro que indica a entrada da Aldeia Grande 

FOTO 2 – Posto Indígena Fulni-ô 

FOTO 3 – Dona Valentina 

FOTO 4 – Aldeia do Ouricuri. 

FOTO 5 – Casas da Aldeia do Ouricuri 

FOTO 6 – Casa dos Homens na Aldeia do Ouricuri 

FOTO 7 – Estátua do Padre Alfredo Pinto Damaso no centro da Aldeia Grande 

FOTO 8 – Barreira montada para proteger o Juazeiro

FOTO - 9, 10, 11, 12 – Índios circulando e praticando atividades domésticas durante a 

manhã de abertura do ritual na Aldeia do Ouricuri 
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FOTO 1 – Muro que indica a entrada da Aldeia Grande. 

FOTO 2 – Posto Indígena Fulni-ô. 
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             FOTO 3 – Dona Valentina. 

                  FOTO 4 – Aldeia do Ouricuri. 

              FOTO 5 – Casas da Aldeia do Ouricuri. 
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  FOTO 6 – Casa dos Homens na Aldeia do Ouricuri. 

FOTO 7 – Estátua do Padre Alfredo Pinto Damaso no centro da Aldeia 
Grande. 

      FOTO 8 – Barreira montada para proteger o Juazeiro. 
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FOTO 9 – Índia cuidando da casa durante a manhã 
de abertura do ritual Ouricuri. 

FOTO 10 - Índios recebendo a carne doada pela 
FUNAI. 

Fotos - 9, 10, 11, 12 - Índios circulando e 
praticando atividades domésticas durante a 
manhã de abertura do ritual na Aldeia do 
Ouricuri. 
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FOTO 11 – Índia preparando almoço para família durante a manhã de abertura  
do ritual Ouricuri. 

FOTO 12 – Índio cuidando da 
aparência para o início do ritual 
Ouricuri. 
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AAAAnexo nexo nexo nexo –––– 4 4 4 4: Lista de EntrevistadosLista de EntrevistadosLista de EntrevistadosLista de Entrevistados 
 

Primeira Visita – 13 a 21 de Janeiro de 2004 

Everaldo Pereira Junior – 28 anos, chefe do posto indígena Fulni-ô. 

Judite Marques – 63 anos, dona de casa. 

Euclides Frederico – 90 anos, aposentado. 

Marilena Araújo de Sá – 48 anos, Professora e Diretora da Escola Bilíngüe 

Antônio José Moreira e membro do Conselho Estadual de Educação. 

João de Pontes – 78 anos, cacique Fulni-ô. 

Termínio Ferraz de Siqueira – 23 anos, músico e faz apresentação artística. 

Dalvani Pereira Ribeiro – 23 anos, professora. 

Cláudio Pereira Junior – 66 anos, Pajé Fulni-ô. 

Segunda Visita – 11 a 16 de fevereiro de 2004 
Aoassury Araújo de Sá – 19 anos, estudante. 

Cícero Ferreira de Sá – 49 anos, técnico agrícola. 

João Paulo Ribeiro – 18 anos, estudante. 

Jovany Ribeiro – 17 anos, faz apresentação artística. 

Davi Damião Lino – 22 anos, faz apresentação artística. 

Expedito Lino Torres – 25 anos, professor. 

Terceira Visita – 28 de agosto a 6 de setembro de 2004 

José Frederico da Silva (Dezinho) – 39 anos, secretário de assuntos indígenas 

na Prefeitura de Águas Belas. 

Abdon dos Santos – 55 anos, compositor e músico da aldeia. 

Sandra Matos – 26 anos, professora. 

Maria Valentina – 80 anos, aposentada. 

Padre Jorge – atual pároco de Águas Belas. 

Minervina - iridóloga (não-índia). 
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Quarta Visita – 15 a 21 de fevereiro de 2005 
Joventino de Souza Araújo - 51 anos, professor de yathê na escola bilíngüe 

Antônio José Moreira, agricultor e radialista. 

Padre José Luiz Gomes de Vasconcelos 

Célia Barboza – dona de casa. 

Jadoson Diogo Pereira Bezerra - 19 anos, estudante, secretário da Igreja Matriz 

de Águas Belas (não-índio). 

Quinta Visita – 22 a 28 de junho de 2005 
Seu Zeca - 69 anos, zelador da escola bilíngüe Antônio José Moreira. 

Geane Caetano Cunha, dona de casa. 

Sexta Visita – 2 a 5 de setembro de 2005 

Essa viagem foi realizada apenas para observação, não foi feita nenhuma 

entrevista. 
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Anexo Anexo Anexo Anexo ---- 5: Alvará Elaborado Pelo Rei D. Pedro II e Enviado ao  5: Alvará Elaborado Pelo Rei D. Pedro II e Enviado ao  5: Alvará Elaborado Pelo Rei D. Pedro II e Enviado ao  5: Alvará Elaborado Pelo Rei D. Pedro II e Enviado ao 
Governador D. João de Sousa de CGovernador D. João de Sousa de CGovernador D. João de Sousa de CGovernador D. João de Sousa de Castro.astro.astro.astro.    
 
1320 [post. 1684] 
Alvará (minuta) do rei [D. Pedro II] ao governador da capitania de Pernambuco, D.João 
de Sousa de Castro, ordenando que a Congregação do Oratório assuma a administração 
das aldeias de Ararobá, Limoeiro, Carnijós e Palmar.  
AHU-ACL-CU-015, Cx13, p.1320. 
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Anexo Anexo Anexo Anexo –––– 6: Documento Referente à Doação de Terra Feita Pelos  6: Documento Referente à Doação de Terra Feita Pelos  6: Documento Referente à Doação de Terra Feita Pelos  6: Documento Referente à Doação de Terra Feita Pelos 
Índios de Águas Belas a Igreja deÍndios de Águas Belas a Igreja deÍndios de Águas Belas a Igreja deÍndios de Águas Belas a Igreja de Nossa Senhora da C Nossa Senhora da C Nossa Senhora da C Nossa Senhora da Conceição.onceição.onceição.onceição.    
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Anexo Anexo Anexo Anexo –––– 7: Carta d 7: Carta d 7: Carta d 7: Carta do Padre Alfredo Pinto Damaso Intitulada Pelos o Padre Alfredo Pinto Damaso Intitulada Pelos o Padre Alfredo Pinto Damaso Intitulada Pelos o Padre Alfredo Pinto Damaso Intitulada Pelos 
Índios.Índios.Índios.Índios.    
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Anexo Anexo Anexo Anexo –––– 8: T 8: T 8: T 8: Termo de Doação de Fontes Correspondente ao ermo de Doação de Fontes Correspondente ao ermo de Doação de Fontes Correspondente ao ermo de Doação de Fontes Correspondente ao 
Parágrafo Sexto do Ato Nº 637 e o Termo de Doação de Terrenos Parágrafo Sexto do Ato Nº 637 e o Termo de Doação de Terrenos Parágrafo Sexto do Ato Nº 637 e o Termo de Doação de Terrenos Parágrafo Sexto do Ato Nº 637 e o Termo de Doação de Terrenos 
em Beneficio do Crescimento de Águas Belas Correspondente ao em Beneficio do Crescimento de Águas Belas Correspondente ao em Beneficio do Crescimento de Águas Belas Correspondente ao em Beneficio do Crescimento de Águas Belas Correspondente ao 
Parágrafo Décimo Sexto do Mesmo Ato, Publicados eParágrafo Décimo Sexto do Mesmo Ato, Publicados eParágrafo Décimo Sexto do Mesmo Ato, Publicados eParágrafo Décimo Sexto do Mesmo Ato, Publicados em 1928.m 1928.m 1928.m 1928.    
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Anexo Anexo Anexo Anexo –––– 9: “Hino d 9: “Hino d 9: “Hino d 9: “Hino da Tribo Fulnia Tribo Fulnia Tribo Fulnia Tribo Fulni----ôôôô” (Assim Foi Denominado Por ” (Assim Foi Denominado Por ” (Assim Foi Denominado Por ” (Assim Foi Denominado Por 
Seu ASeu ASeu ASeu Autor Almir Torres, Índio Fulniutor Almir Torres, Índio Fulniutor Almir Torres, Índio Fulniutor Almir Torres, Índio Fulni----ôôôô).).).).    

    

HINO DA TRIBO FULNI-Ô 

Tenho orgulho de ter nascido aqui 

Tenho orgulho de ser como sou 

Me orgulho da terra onde nasci 

Sou índio sim, sou Fulni-ô  

Esta terra pra nós é sagrada 

E por ela nós vamos lutar 

Não abrimos mão dela por nada 

Índio e terra não vão separar 

Quando a Pátria precisou 

Disse aos Fulni-ô: “Ide filhos, lutai!” 

Conquistamos nossa terra 

Lutando na Guerra do Paraguai. 

Almir Torres 


