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     RESUMO 

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar como se constroem, modelam e agem as lideranças 

indígenas  Pitaguary (CE) e, consequentemente, como elas mantêm sua legitimidade tanto em 

uma esfera local quanto em um cenário translocal de mobilizações étnicas. Dessa forma, 

abordo o processo de organização social e política Pitaguary, dando contorno aos conflitos 

faccionais internos. A partir de uma perspectiva processual e histórica, levando em considera-

ção as dinâmicas e os processos de territorialização do referido grupo étnico, podemos perce-

ber como esses sujeitos transformam-se em agentes mediadores centrais na negociação de 

demandas e no diálogo com o Estado. A atuação e o reconhecimento desses atores tanto em 

suas comunidades quanto em termos do movimento indígena, no qual eles também partici-

pam, se faz a partir de seus envolvimentos políticos em diferentes campos de disputa, entre 

eles: na educação, nas retomadas, na mobilização étnico-política e até mesmo nas dinâmicas 

faccionais. Dessa forma, as lideranças das quatro aldeias Pitaguary acionam apoios, influên-

cias, poderes e prestígios distintos, inclusive com agentes institucionais variados. 

Palavras-chave: Pitaguary; Lideranças; Faccionalismo; Movimento indígena; Ceará; Media-

ção; Emoções  
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   ABSTRACT 

This research aims at analyzing how the Pitaguary (CE) indigenous leaderships are construc-

ted, modeled and acted upon and, consequently, how they maintain their legitimacy both in a 

local sphere and in a translocal scenario of ethnic mobilizations. In this way, I approach the 

process of social and political organization Pitaguary, giving shape to internal factional con-

flicts. From a procedural and historical perspective, taking into account the dynamics and 

processes of territorialization of the aforementioned ethnic group, we can see how these sub-

jects become central mediating agents in the negotiation of demands and dialogue with the 

State. The performance and recognition of these actors both in their communities and in terms 

of the indigenous movement, in which they also participate, is based on their political invol-

vement in different fields of contention, among them: education, retakes, ethnic mobilization 

political and even factional dynamics. In this way, the leaderships of the four Pitaguary villa-

ges trigger distinct supports, influences, powers and prestige, including varied institutional 

agents. 

Keywords: Pitaguary; Leadership; Factionalism, Indigenous movement; Ceará; Mediation; 

Emotions 
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INTRODUÇÃO: 
 Delineando a pesquisa, seus objetivos e a trajetória do etnógrafo 

     

            Esta pesquisa tem o objetivo de analisar como se constroem, modelam e agem  as li1 -

deranças indígenas Pitaguary (CE) e, consequentemente, como elas mantêm sua legitimidade 

tanto em uma esfera local quanto em um cenário translocal de mobilizações étnicas. A partir 

de uma perspectiva processual e histórica, levando em consideração as dinâmicas e os proces-

sos de  territorialização (OLIVEIRA FILHO, 2004) do referido grupo étnico (BARTH, 2011), 

podemos perceber como esses sujeitos transformam-se em agentes mediadores centrais na 

negociação de demandas e no diálogo com o Estado. A atuação e o reconhecimento desses 

atores tanto em seus povos quanto em termos do movimento indígena , no qual eles também 2

participam, se faz a partir de seus envolvimentos políticos em diferentes campos de disputa, 

entre eles: educação, saúde, retomadas, além da própria mobilização étnico-política. Dessa 

forma, as lideranças das quatro aldeias Pitaguary acionam apoios, influências, poderes e pres-

tígios distintos, inclusive com agentes institucionais variados.  

           No período desta pesquisa, os Pitaguary estão lidando com uma conjuntura política 

faccional bastante delicada, capitalizada por lideranças que são contrárias às pautas do mo-

vimento e de outras lideranças ditas “tradicionais” . De fato, veremos que o faccionalismo 3

Pitaguary não é recente, tal como mostram alguns trabalhos (PINHEIRO, 2002; MAGA-

LHÃES, 2007) . Porquanto, considero que constitui o elemento central das dinâmicas políti4 -

 Pensar “construção social” e “auto-modelação” significa estar atento a processos que não são simplesmente 1

externos (coletivos) em direção ao agente em si, mas sugere um movimento reciproco e mutuamente criativo 
marcado por um constante (re)investimento pessoal. 

 Estou pensando o movimento indígena cearense como uma articulação entre povos e lideranças que se estabe2 -
lecem enquanto mobilização étnico-política. Ressalto a especificidade de pensar o movimento cearense, visto 
que ele tem nuances próprias que não podem, a priori, ser generalizadas para outros movimentos indígenas esta-
duais, regionais ou nacional. No caso do movimento indígena no Nordeste, utilizo as definições de Kelly Olivei-
ra (2013).

 Nesta dissertação, utilizou-se destaque em itálico sempre que tiver alguma expressão nativa (com forte signifi3 -
cado local), em língua estrangeira ou título de obra; e aspas quando o objetivo foi relativizar, destacar alguma 
expressão ou frase dita por um indígena, trazer algum conceito ou em alguma expressão criada por mim. Pala-
vras em itálico e com aspas, são expressões nativas que quero destacar. Nas transcrições no corpo do texto de 
entrevistas ou citações, usou-se aspas. Quando me referirmos a “os Pitaguary”, com artigo no plural e substanti-
vo em letra maiúscula, estou fazendo alusão ao povo, à etnia, como um todo.

 O tema das “divergências internas”, como a autora denomina, só vai surgir na conclusão da pesquisa de Joceny 4

Pinheiro. Eloi Magalhães, por outro lado, em diversos momentos de sua dissertação aponta as disputas faccio-
nais, porém não se debruça (teórica e etnograficamente) na analise desses acontecimentos. Portanto, o facciona-
lismo até o momento é um tema que não foi pesquisado entre os Pitagaury.
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cas das lideranças locais - embora estejam articuladas aos mais diversos aspectos da vida so-

cial indígena que extrapolam somente a dimensão política. Resumidamente, destaco que para 

além desse recorte central como pano de fundo (a construção social, auto-modelação e agên-

cia das lideranças indígenas), o leitor perceberá que também procurei cumprir outros três ob-

jetivos: traçar o processo de territorialização dos Pitaguary, elaborar etnograficamente seu 

faccionalismo e abordar as articulações entre lideranças no âmbito do movimento indígena 

cearense. Apesar de tal proposta parecer ambiciosa ou carecer de um “foco”, mostrarei no de-

correr desta dissertação como esses quatro elementos se complementam. 

           Nesse percurso, a identificação dos interlocutores centrais da pesquisa se deu a partir 

de uma seleção das lideranças políticas que fazem ou fizeram parte do processo de territoriali-

zação dos Pitaguary. Procurei contemplar as lideranças de todas as aldeias, tendo uma dimen-

são ampla da participação das diferentes localidades em suas lutas - da mesma forma, tendo 

perspectiva dos seus diferentes interesses e alianças nesse movimento.  

          Com o falecimento de uma importante liderança, o cacique Francisco Daniel de Araújo 

Lima, no dia 18 de abril de 2016 (um dia antes do dia do índio no calendário nacional), a con-

juntura política interna dos Pitaguary se reconfigurou explicitamente na sua dimensão faccio-

nalizada. O enteado do falecido cacique, Manoel dos Santos, alegou sua "hereditariedade" 

para assumir o cacicado e o vem exercendo na contramão da opinião de boa parte da popula-

ção que compõe o povo. Ele não é reconhecido como liderança legítima por muitos índios. 

Primeiramente, alega-se que Manoel não é Pitaguary - visto que, ele é filho do Daniel com 

uma índia de outra etnia (Kanindé). Entretanto, Daniel também não era Pitaguary, e sim Poti-

guara. A diferença entre os dois, estabelecida pela comunidade, é de que Daniel estava no iní-

cio do levantar aldeia. Ele, juntamente com Carlos Alencar (um seminarista morador de Ma-

racanaú), o primeiro pajé (Zé Filismino), alem de outros personagens, foram os atores centrais 

na emergência Pitaguary. Enquanto que Manoel, nunca participou do movimento indígena 

nem viveu na etnia. Explorarei em outro capítulo como o movimento indígena é um marcador 

diacrítico da indianidade, um produtor de capital simbólico aos seus participantes - renegando 

o reconhecimento (não da indianidade, mas da legitimidade) aos divergentes. 

            Visando estabelecer uma “frente de coalizão” ao cacicado do Manoel, o pajé Barbosa 

elegeu outros quatro caciques: Madalena, Cláudia, Maurício e João Paulo (Kauã) - cerca de 

quatro meses após o falecimento de Daniel e a autointitulação de Manoel. Apesar das antigas 
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discordâncias e conflitos que outrora já existiram entre esses quatro caciques, agora eles pare-

cem estar “unidos" com esse objetivo - reintegrar o povo. Essas quatro lideranças nomeadas 

como caciques pelo pajé são atores históricos do movimento indígena no estado , enquanto, 5

por seu turno, Manoel não é reconhecido como liderança legítima por esse conjunto de sujei-

tos que compõem a luta ao nível estadual. Existe, dessa forma, uma tentativa de Manoel de 

deslegitimar não apenas essas quatro lideranças que o contrapõem ao posto de cacique Pita-

guary (através de inúmeras acusações), mas também articular críticas ao próprio movimento 

indígena no Ceará (como sendo uma panelinha fechada que traz lucros apenas aos “seus”). 

Para tanto, veremos como será preciso considerar diferentes níveis e/ou escalas de análise 

(REVEL, 1998), que poderão facilitar o entendimento de uma "arena social” (SWARTZ, 

1968a; 1968b; 1969; TURNER, 1966; LEWELLEN, 2003) bastante heterogênea de atores, 

grupos e instituições. 

           É importante ressaltar que essa indicação dos caciques não se deu a partir de uma pers-

pectiva territorial (um por cada aldeia, por exemplo). Os Pitaguary têm quatro aldeias: Santo 

Antônio dos Pitaguary, Horto, Olho D’Água e Monguba (todas dentro da Terra Indígena iden-

tificada e delimitada). No Santo Antônio é onde localiza-se o maior foco de conflito, visto que 

é lá onde moram Cláudia, Madalena e Manoel. Ou seja, duas caciques da “facção tradicional” 

e o cacique da “facção oposicionista”. Enquanto que os dois outros caciques da “facção tradi-

cional”, Maurício e Kauã, habitam a aleia Olho D’Água. Já na Monguba, encontramos o pajé 

Barbosa - que, segundo ele, “além da espiritualidade, é responsável também pela política”.  

            Portanto, atualmente existem duas facções (ou grupos, como eles geralmente se refe-

rem) em confronto: de um lado o grupo do cacique Manoel e de outro o grupo dos outros qua-

tro caciques (Cláudia, Maurício, Madalena e Kauã). Em diversas ocasiões ouvi os próprios 

indígenas se referirem aos grupos em oposição como “facções”. Porém, recorrentemente, os 

quatro caciques se referiam ao “grupo do Manoel”, enquanto se autoatribuíam a categoria de 

“grupo das lideranças legítimas”. Ao longo desta dissertação, irei manter essas categorias: de 

um lado, usarei “grupo/facção do Manoel” ou “grupo de oposição” (como os indígenas cha-

mam) ou “facção antagonista, oposicionista” (expressões minha); por outro usarei “grupo/li-

deranças tradicionais” ou “legítimas” (essas duas categorias utilizadas pelos próprios indíge-

 Utilizarei “Estado" para me referir a “Estado Nacional”, ou seja é uma categoria teórica. De outra maneira, 5

usarei “estado" quando estiver falando do “estado do Ceará”. Por outro lado, Estado (grifado em itálico) repre-
sentará o espaço social e simbólico que compõe o território Pitaguary.



	 	 �20

nas). No capítulo três, quando abordar com mais riqueza de detalhes o processo de sucessão 

do cacicado e o faccionalismo Pitaguary, explicarei melhor o porquê da utilização desses ter-

mos. Contudo, adianto que acrescento na equação uma categoria que não é interna aos Pia-

guary (“grupo/facção oposicionista”), porque eles se organizam em uma oposição aberta e 

clara às lideranças tidas como “legítimas”. Quero também, por ora, chamar atenção para o 

fato que os termos “oposição” e “legítimos” (ou tradicionais) são dinâmicos. No primeiro ca-

pítulo, especificamente quando tratar dos conselhos, mostrarei que até mesmo as lideranças 

que hoje estão juntas e se definem enquanto “legítimas/tradicionais”, em determinados mo-

mentos tiveram conflitos entre si e foram “oposicionistas”.   

          Os indígenas geralmente se referiam às facções como “grupos” (exemplo: “grupo do 

Manoel/lideranças opositoras” e “grupo das lideranças legítimas/tradicionais”). Acredito 

que o sentido atribuído por eles a noção de “grupo” era de um conjunto de pessoas com obje-

tivos mais ou menos semelhantes e que, por isso, se aproximam (politica e ideologicamente).   

          Também quero salientar que o termo “tradicional” foi uma categoria operacionalizada  

pelo movimento indígena e por um grupo específico Pitaguary para desqualificar o grupo 

“oposicionista”. Essas desqualificações giravam em torno, principalmente, da questão da legi-

timidade. As lideranças do grupo Pitaguary “tradicional/legítimo” que compunham o movi-

mento indígena cearense, afirmavam ser atores históricos na luta estadual, se contrapondo en-

tão aos grupos “oposicionistas” que não seguiam essa trajetória de mobilização. Por outro 

lado, as lideranças do grupo “oposicionista” Pitaguary tentavam desmerecer os indígenas 

“tradicionais” através de outros argumentos, como: desvios de verba, falta de atenção com a 

“base”, privilegiarem interesses privados em detrimento da etnia como um todo, estarem inte-

ressados apenas no “poder” ou “status” que o movimento fornece, etc. 

         As lideranças Pitaguary e do movimento indígena que, no período da minha pesquisa, se 

classificavam enquanto “tradicionais”, utilizavam as seguintes categorias para se referirem ao 

grupo do cacique Manoel Pitaguary: “lideranças dissidentes” ou “oportunistas” ou “oposito-

ras” ou “ilegítimas" ou “golpistas”. No entanto, acredito que o termo “oposicionista” é mais 

adequado do que “dissidente” para se referir ao grupo/facção não hegemônica Pitaguary. Isso 

porque, acredito que “opositor" é uma categoria social bem mais abrangente que expressa 

conflitos entre grupos, no entanto não necessariamente envolve uma separação completa ou 

um novo projeto ideológico (como a de dissidente envolve). Uma outra explicação estaria no 
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questionamento: até que ponto eles são, de fato, dissidentes? Procuro responder isso ao longo 

dos capítulos. 

             O meu investimento de pesquisa foi em acompanhar os movimentos, estratégias e ali-

anças desses quatro caciques e das outras lideranças que compõem esse “centro legitimado” 

pelo movimento indígena no Ceará e pela grande maioria da população Pitaguary. Antes de 

iniciar meu trabalho de campo, elaborei as etapas e as metodologia que iria utilizar partindo 

da premissa que iria primeiro me aproximar das lideranças “tradicionais” e posteriormente 

das de “oposição”. Primeiramente, porque eu tinha uma proximidade e afinidade maior com 

os indígenas que se afirmavam enquanto legítimos, visto que já tinha contato com eles desde o 

período da graduação. Enquanto, por outro lado,  eu nunca tinha ouvido falar de Manoel até 

ele se tornar cacique. Além disso, acreditei que uma boa estratégia metodológica seria me 

aproximar de um grupo e depois do outro, porque os confrontos entre as duas facções estavam 

bastante acirrados - envolvendo discussões, brigas físicas e até processos judiciais. Com re-

ceio de circular nos dois grupos assim que iniciasse o campo, pois as portas poderiam se fe-

char para mim dos dois lados, iniciei a pesquisa com o “grupo tradicional”. Contudo, quando 

tentei me aproximar das lideranças “oposicionistas”, não obtive êxito. 

         Dessa forma, meu foco nesta pesquisa recaiu sobre as lideranças Pitaguary que se autoa-

tribuem enquanto grupo ou facção “legítima/tradicional” e no movimento indígena cearense. 

Como já esbocei brevemente, vários foram os motivos que dificultaram minha aproximação 

com o grupo “oposicionista" (do cacique Manoel). Os conflitos sensíveis que estavam se de-

senrolando entre os dois grupos impediu-me que eu fosse totalmente neutro ou imparcial du-

rante minha pesquisa. Demonstrarei ao longo da dissertação como fui envolvido indireta e 

diretamente nos conflitos locais (seja através dos discursos, de uma linguagem das emoções, 

das ameaças e boatos, etc.). Assim que iniciei a pesquisa me aproximando das lideranças “le-

gítimas” e do movimento indígena, acredito que fui visto como um “oponente” para o cacique 

Manoel. Para este cacique, até os “apoiadores” ou “parceiros” (indigenistas, pesquisadores, 

ONG’s, etc.) não indígenas que se colocavam abertamente do lado do movimento, não eram 

bem vistos por ele. Vale ressaltar que a denominação de “lideranças tradicionais ou legíti-

mas” Pitaguary, têm relação com o fato de elas serem atores históricos do movimento cearen-

se. Ou seja, esta determinada facção e o movimento indígena cearense estavam “unidos” con-

tra o cacicado de Manoel - tornando-se assim em seus dois alvos de ataques. Por fim, reitero 
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que um último aspecto que me impediu de ter me aproximado de Manoel foi a falta de tempo 

hábil na pesquisa para tentar fazer outras investidas em conversas  com ele ou tentar essa 

aproximação através de outras lideranças de seu grupo (e assim, chegar à ele 

“indiretamente”). 

          Meu contato com Manoel se restringiu, então, à alguns de seus discursos em eventos 

públicos, à observação das dinâmicas políticas Pitaguary e ao acompanhamento de seus posts 

em redes sociais (que eram postagens públicas, onde ele denunciava diversas lideranças Pita-

guary e tecia críticas a diversas situações e problemas internos à etnia). Nenhuma dessas situ-

ações me permitem fazer análises etnográficas ou abordar seus discursos nesta dissertação. 

Primeiramente, porque foram raros os momentos em que estive presente em pronunciamentos 

públicos dele. Ademais, o que ele escrevia em redes sociais não pode ser trazido para este tex-

to como dados. Eles me foram úteis apenas para, mesmo que de maneira superficial, entender 

como Manoel se posicionava politicamente (contra quem, contra o quê e se propondo a quê). 

Apesar de ter tratado de vários tipos de documentos nesta pesquisa (documentos históricos, 

processos judiciais, jurídicos, atas de reuniões, relatórios técnicos, etc.), não considero os 

posts de Manoel como documentos passíveis de análise. 

           Acredito que minha dissertação, como eu mesmo fui no período de pesquisa, vai ser 

mais um mecanismo de poder em meio as relações sociais das lideranças Pitaguary - não 

guardo nenhuma ingenuidade quanto à isso.  Ela vai ter um papel, e um peso, político para o 

grupo das lideranças “tradicionais”. Pode ser usada como mais um instrumento de legitima-

ção. Logo entendi isso, mas tive que “aceitar” e dar continuidade à pesquisa. No entanto, para 

não construir uma narrativa idealizada tanto do movimento indígena quanto das lideranças 

“tradicionais” eu exploro como esses grupos “legitimados” também estão repletos de tensões 

internas e heterogeneidades.  

            O caráter dinâmico e processual deste estudo se dá a partir do pressuposto de analisar 

essas lideranças e suas atuações nas mobilizações étnicas do grupo, não como entidades isola-

das dentro daquele "campo social” (GLUCKMAN, 1987). Cada aldeia tem suas lideranças, 

com interesses e necessidades específicas de suas localidades. Porém, existe um fluxo social, 

interações, estratégias e escolhas de ações entre esses sujeitos. Eles estão inseridos em um 

mesmo campo social, são atores comuns que ocupam posições semelhantes no “jogo” político 

e étnico que está se processando. Porém, compõem e estruturam “redes sociais” (BARNES, 
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1987) específicas – cada uma mobilizando apoios, influências, poderes e prestígios distintos. 

Em meio a esse complexo, redes são rompidas e novas são formadas, novas lideranças sur-

gem, estabelecem laços com as outras lideranças - bem como ocorrem dissensos e tensões -, 

constroem suas autoridades e legitimidade perante o grupo e etc. Considero que essas redes 

surgem de interesses políticos dessas lideranças. Enquanto um dos grupos Pitaguary acionam 

apoios tendo como base articulações do movimento indígena, o outro tenta construir redes que 

não se apoiam no movimento e nos agentes institucionais tradicionais desse campo. 

          Podemos observar mobilizações de cunho étnico no Estado do Ceará a partir de meados 

da década de 1980, com os povos Tapeba (BARRETO FILHO, 1992) e Tremembé (VALLE, 

1993). No início da década de 1990 é que os Pitaguary começam a efetivamente se organizar 

(PINHEIRO, 2002; MAGALHÃES, 2007). Partindo de processos históricos específicos, eles 

se desenvolveram a partir de um etnônimo e de  um território histórico (OLIVEIRA FILHO, 

1999a). Dessa forma, parto do processo de territorialização e posteriormente da emergência 

étnica dos Pitaguary para, então, observar a presença de lideranças indígenas dentro da etnia. 

Gostaria de salientar que utiliza-se aqui a noção de "liderança" como uma categoria nativa, 

acionável, auto-modelada , abarcando uma ampla gama de sujeitos indígenas (professores, 

jovens do movimento indígena e etc.) que assumem, atualmente, importantes práticas de me-

diação, difusão e negociação das demandas do povo, rearticulação de discursos e referentes 

culturais, entre outros (OLIVEIRA, 2006). Nesse sentido é que esses atores têm um papel 

fundamental nos processos sociais/culturais, econômicos e políticos que se desenrolam no ter-

ritório. Além de encontrarem nos conflitos (internos e externos) um campo propício de inter-

venção das suas autoridades (GUARDIOLA, 2011). 

          Meu interesse de pesquisa com os Pitaguary surgiu quando cursava o quarto semestre 

do curso de Ciências Sociais na UFC (Universidade Federal do Ceará), por volta de 2014. 

Naquele período tive que elaborar um projeto de pesquisa, o qual deveria ser aprimorado du-

rante os próximos semestres - a partir das outras disciplinas de pesquisa e metodologia. Desde 

quando entrei no curso, me sentia interessado pela temática indígena e ali foi o primeiro mo-

mento em que, de fato, iniciei minha aproximação com o grupo. A partir daquele  semestre, 

passei a acompanhar mais detidamente a luta indígena no Ceará e a acompanhar pontualmente 

os Pitaguary. Os meus interesses acadêmicos com o grupo variaram conforme as disciplinas 

ou artigos que queria desenvolver. Se o tema do meu primeiro projeto foi uma das escolas di-
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ferenciadas Pitaguary (a de Chuí, no Horto), posteriormente me senti bastante instigado pelo 

processo de territorialização da etnia e seus conflitos, passados e presentes. Esse percurso, 

com diferentes interesses, curiosidades e aprendizados, durante os convívios no período da 

graduação me forneceram uma base etnográfica preliminar, digamos assim, para “recortar" o 

meu problema de mestrado.  

              Naquele mesmo ano, conheci o cientista social e antropólogo Eloi Magalhães, que à 

época estava fazendo seu pós-doutorado em Sociologia na UFC e ministrava a disciplina Prá-

tica de Pesquisa II na graduação. Sua pesquisa de mestrado havia sido sobre a reconstrução 

histórica e a prática do toré nos índios Pitaguary, em meados dos anos 2000. Logo nos apro-

ximamos e realizamos algumas incursões etnográficas na região. Foi desta maneira que fui 

apresentado a Maurício Ferreira da Silva. Na época, Maurício era a liderança central do Olho 

D’Água, mas hoje é um dos caciques. Em um dos dias em que fomos na sua casa, ele nos le-

vou para conhecer as plantações que ficavam no limite do Olho D’Água. Havia chovido forte 

naquela manhã e não tem como destacar o quanto rimos depois dos tombos que eu e Eloi le-

vamos tentando seguir Maurício, seus filhos e sua esposa Neide que iam na frente - sem falar 

das diversas vezes em que pensávamos que estávamos pisando em terreno firme, mas acabá-

vamos atolando até o joelho. Depois daquele dia, não me encontrei mais com Maurício. Fui 

em sua casa depois que entrei no curso de mestrado da UFRN para explicar sobre a pesquisa e 

perguntar se ele lembrava de mim após cerca de três anos. Assim que bati a sua porta, me re-

conheceu de imediato e soltou uma piada sobre aquele dia chuvoso. Dessa forma, refiz minha 

"entrada" na aldeia do Olho D’Água e na família sempre acolhedora de Maurício. Minha re-

lação com as lideranças desta aldeia se estreitaram durante os meses de ocupação da CR Nor-

deste II da Funai em Fortaleza no início de 2017, o qual contou com forte participação dos 

indígenas do Olho D’Água. Da mesma forma, mantive uma boa proximidade com o cacique 

João Paulo que mora nesta localidade e é o atual diretor da escola de Chuí - a qual eu havia 

visitado ainda durante a graduação, período em que essa liderança era professor. 

                 Dessa forma, na medida em que fui realizando um survey neste grupo étnico ainda 

na graduação, ficava cada vez mais sintomática a presença nos discursos locais da categoria 

“liderança”, temática que começou a me interessar como questão a ser estudada. Assim, fui 

percebendo como esses sujeitos estão fortemente inseridos nas organizações e mobilizações 
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étnicas, campos de atuação e articulação do movimento indígena . É interessante notar  tam6 -

bém o interesse, cada vez mais precoce, dos índios nas lutas e eventos (rituais, festas, encon-

tros, atividades culturais etc.) de seus povos. Isto pôde ser percebido durante o I Acampamen-

to de Juventude Indígena e Comunidades Tradicionais do Ceará realizado em novembro de 

2014 no Santo Antônio do Pitaguary. Este evento foi marcado por uma série de lideranças in-

dígenas do próprio grupo, quanto de diversos outros grupos étnicos do Nordeste e do Brasil, 

que promoveram palestras, mini-cursos e rodas de conversa com os jovens. O tema central do 

evento girou em torno da situação atual da demarcação das terras indígenas no Ceará e os lití-

gios históricos que são travados com os posseiros e a população circundante. Estes fatos só 

corroboram a centralidade que esses atores, as lideranças, exercem dentro das etnias e de suas 

lutas políticas internas e externas. Dessa forma, percebo essas lideranças como sujeitos que 

estão articulando ações políticas específicas, que nos termos de Oliveira  (1988), são intenci-

onais e com “fins a serem assumidos por indivíduos (ou grupos) como relevantes para a cole-

tividade e serem perseguidos de modo relativamente consistente em uma sequência articulada 

de atos (processos)”.    

 A última Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará ocorreu em 2015, algumas semanas antes da Eta6 -
pa Regional (CE/PI/RN) da I Conferência Nacional de Política Indigenista, ambas contando com a forte presença 
de lideranças Pitaguary. Esses encontros trataram de questões referentes ao atual cenário de crescente e constan-
tes violações aos direitos dos povos indígenas do Brasil e do Ceará. As pautas centrais foram: territorialidade, 
autodeterminação, etnodesenvolvimento, políticas públicas e etc. Como um dos resultados diretos e imediatos da 
XX Assembleia, ocorreu uma audiência entre lideranças das quatorze etnias do Estado com o governador do 
Ceará, Camilo Santana, dialogando sobre as políticas públicas voltadas para os povos indígenas locais e a libera-
ção de verbas para projetos.
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Figura 1: Local onde realizou-se o I Acampamento de Juventude Indígena e Comunidades Tradicionais do Cea-
rá, à sombra das mangueiras (inclusive a sagrada). Repare, leitor, nos dois banners em cada lado da tenda cen-
tral. A esquerda temos a representação da “Organização Mãe-Terra” e a direita da COJICE (Comissão da Juven-
tude Indígena do Ceará). Na época a Mãe-Terra ainda estava articulada politicamente. Em momento oportuno 
trarei as disputas faccionais em torno desta Organização. Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

  Com isso, entrei no curso de mestrado com o intuito de responder a seguinte questão: 

como se constroem socialmente as lideranças Pitaguary e como elas conseguem manter sua 

legitimidade? Para tanto, esta etnografia se deu a partir, principalmente, da observação parti-

cipante e de entrevistas realizadas em diferentes "situações sociais” (GLUCKMAN, 1987) . 7

Como meu recorte é perceber essa construção social e auto-modelação das lideranças indíge-

 A “análise de situação” foi bastante trabalhada na antropologia a partir de diferentes contextos e autores. Ba7 -
landier (2014), por exemplo, dá um importante passo nesse sentido com o conceito de “situação colonial”, ao 
desconstruir a ideia do “etnologicamente puro” (op. cit., p. 34) para pensar as mudanças culturais. Baseando-se 
nesse conceito, o brasileiro Roberto Cardoso de Oliveira desenvolveu a ideia de “fricção interétnica” para repre-
sentar o contato intercultural entre as sociedades indígenas e a sociedade nacional, o que abarcaria  os aspectos 
competitivos e no mais das vezes conceituais dessas relações (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1962; DAL POZ, 
2003). O problema deste último conceito é que ele acaba voltando à posições dualistas, típicas das teorias cultu-
ralistas. Portanto, preferi utilizar, aqui, o conceito de “situação social” conforme delineado por Max Gluckman. 
Para Gluckman, este conceito “[...] implica a sobreposição de três elementos: a) um conjunto limitado de atores 
sociais (indivíduos e grupos); b) ações e comportamentos sociais destes atores; c) um evento ou conjunto de 
eventos, que referencia a situação social a um dado momento do tempo. Entendida em seu modo mais estrito a 
situação social não seria mais que isso, um repertorio de atores relacionados por determinadas ações e eventos. À 
medida porém que o levantamento desses elementos remete a contextos de interação e a formas de inter-relação, 
o relato da situação ganha densidade, conduzindo progressivamente à indicação de padrões de interdependência 
entre os personagens elencados. [...] uma vez que a análise situacional nada mais é do que a reflexão sobre o 
entrecruzamento daqueles três elementos [grifo meu]. [...] O levantamento das interdependências existentes entre 
todos esses atores permitirá a abordagem do fato étnico, não como algo substancializado, apriorístico, mas como 
produto de linhas de cooperação e clivagem entre um universo de atores e condutas.” (OLIVEIRA FILHO, 1988, 
p. 55).
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nas, foi necessário acompanhar não apenas o cotidiano das aldeias mas as redes sociais cons-

tituídas por essas lideranças em suas articulações e mobilizações em contextos como os do 

movimento indígena. Dessa forma, acompanhei durante o período de pesquisa de mestrado: 

os dois meses de ocupação da CR Nordeste II da Funai em Fortaleza, a comitiva dos indíge-

nas cearenses à Brasília para participar do décimo quarto Acampamento Terra Livre (ATL), a 

vigésima segunda Assembleia Estadual dos Povos Indígenas (em Novo Oriente), as inúmeras 

oficinas e eventos nos quais indígenas Pitaguary participaram (seja em seu território, em al-

deias de outras etnias, na Universidade, em Fortaleza, etc.), assisti audiências públicas que 

contaram com a participação de lideranças indígenas, entre outros.  

         Da mesma forma, não me restringi a entrevistar apenas lideranças Pitaguary. Mantive 

inúmeras conversas com lideranças do movimento indígena no Ceará e com diferentes agen-

tes institucionais (como Sérgio Brissac - antropólogo do MPF). Principalmente em decorrên-

cia da minha presença na FUNAI, em Brasília e em eventos indígenas pelo Ceará me tornei, 

como eles chamam, um parceiro. Um parceiro significa não indígenas que acompanham a 

luta do movimento e fornecem as mais diversas formas de apoio: divulgação das ações indí-

genas em redes sociais, jornais, apoio financeiro para auxiliar em viagens e organização de 

eventos, ou até mesmo quem tem interesses acadêmicos e, mesmo não oferecendo algo “pal-

pável”, mantém essa conexão de acreditar na causa política deles (o que é meu caso).  

              Também mantive incursões etnográficas na sede do Ministério Público Federal 

(MPF), a fim de conseguir os processos cíveis e criminais que já foram abertos na região Pi-

taguary. Por fim, outro riquíssimo campo de pesquisa foi o Arquivo Público do Estado do Ce-

ará (APEC) e a hemeroteca virtual da Biblioteca Nacional (BN), os quais iluminaram os ca-

minhos do processo de territorialização Pitaguary. Boa parte do material pesquisado e anali-

sado nesta pesquisa documental histórica será tratado no capítulo um desta dissertação. Por 

outro lado, ao longo dos outros capítulos (principalmente, no dois) trago um outro conjunto 

de documentos que me ajudaram a entender as intrincadas relações sociais que as lideranças 

mantêm entre si e com posseiros: os processos judiciais e jurídicos.  
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As aldeias Pitaguary: seus aspectos sociais, econômicos e ambientais 
     

                Os Pitaguary configuram-se como um caso de etnogênese ou emergência étnica in-

dígena no Ceará que iniciou-se por volta dos últimos anos da década de 1980, especificamen-

te em dois municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Maracanaú e Pacatuba. Etnogê-

nese pode ser entendida como um processo de emergência histórica de uma coletividade etni-

camente diferenciada, cujos membros se auto-definem em relação à uma origem sócio-cultu-

ral, reivindicando identidades indígenas e reelaborando tradições e discursos culturais (OLI-

VEIRA FILHO, 2004). Este fenômeno marca a constituição de diversos agrupamentos, inclu-

sive os Pitaguary, por entre “descontinuidades históricas” (GRUNEWALD, 2004) e de manei-

ra situacional. Assim, um conjunto de agentes sociais produzem ações, comportamentos e in-

teresses específicos a partir de eventos variados em um determinado contexto histórico e de-

senvolvem reflexividade e agência a partir de situações sociais. 

             É interessante  problematizar o conceito de “etnogênese”, tal como fizeram Barreto 

Filho (2004) e Oliveira Filho (2004). Ambos os antropólogos têm interesses específicos na 

desconstrução dessa noção, embora eles mantenham uma sintonia a respeito da dimensão 

identitária que é a base desse processo. O primeiro deles traça a crítica em direção ao perigo 

de se usar metáforas de cunho biológico em processos socioculturais (BARRETTO FILHO, 

2004). Dessa forma, as palavras derivadas do radical  gen (de etnogenese), como gerar, gera-

tivo, gênese e etc. implicam uma referência ao mundo orgânico, dos ciclos de vida, o que é no 

mínimo problemático se tratando de agrupamentos humanos. Por seu lado, o segundo, está 

preocupado com a possibilidade de tal conceito (juntamente com os de “índios emergentes”, 

“novas etnicidades” e etc.) substancializar um processo que é histórico. Ou seja, pode gerar 

uma falsa impressão de que quando não se fala explicitamente de uma “emergência étnica”, 

não existiria um processo dinâmico e fluido de formação de identidades. Entretanto, como 

ressaltamos, tanto João Pacheco de Oliveira quanto Henyo Barretto tem uma concepção simi-

lar de etnogênese, ou seja, são processos históricos de emergência ou construção de uma fron-

teira étnica/social que organiza e estabelece grupos em dinâmicas interacionais. A influência 

de Fredrik Barth em tais perspectivas é determinante. Para João Pacheco de Oliveira, em es-

pecífico, a etnogênese pode ser entendida como localizada dentro do processo de territoriali-

zação pelo qual as populações indígenas passaram. Assim, poderíamos compreender as for-
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mas de reorganização social através das quais elas se desenvolveram, suas relações com seus 

territórios, com o Estado e com a sociedade nacional – tudo isso inserido dentro de uma de-

terminada situação colonial. 

           Outra perspectiva sobre “etnogênese” é proposta por Miguel Bartolomé (2006) que 

guarda distanciamentos e aproximações com a concepção de João Pacheco. É importante des-

tacar que Bartolomé estava pensando a(s) etnogênese(s) como um processo de fundo histórico 

marcado pelo dinamismo cultural e político inerente aos grupamentos étnicos. Isso significa 

que desde sempre existiram etnogêneses, pois estes processos ocorreram muito antes da for-

mação histórica dos Estados nacionais. Para João Pacheco de Oliveira (2004), seu fundo his-

tórico é atingido a partir dos processos de territorialização e das políticas indigenistas do Es-

tado brasileiro, e não das etnogêneses por elas mesmas (como um fenômeno “natural” de to-

das as sociedades humanas através da história). São os diferentes processos de territorializa-

ção que engendram distintas mobilizações e investimentos étnicos. Por exemplo, enquanto 

que as mobilizações dos povos indígenas na Amazônia têm uma importante dimensão ambi-

ental e geopolítica, os do Nordeste brasileiro mantêm-se principalmente na esfera fundiária e 

de intervenção assistencial (OLIVEIRA FILHO, idem). Portanto, o conceito de etnogênese 

também pode ser usado para explorar as dinâmicas étnicas na Amazônia (IORIS, 2010). 

Como João Pacheco de Oliveira, o antropólogo mexicano percebe as etnogêneses como um 

processo de identificação coletiva, porém como ele está pensando em um nível bem mais ma-

cro e a partir de uma retrospectiva histórica extremamente longa, a dimensão política do ato (a 

qual é privilegiada pelo antropólogo brasileiro) perde seu sentido de ser. A crítica de Bartolo-

mé ao isolamento, seja em qualquer grupo ou qualquer período, e à visão “aculturativa” para 

pensar o contato é semelhante à concepção de João Pacheco. Da mesma maneira que ambos 

concordam sobre a formação de identidades e de sinais diacríticos a partir da interação, sem a 

obrigatoriedade de motivações espúrias ou instrumentais. 

        A partir principalmente dos anos 1980 estamos presenciando um fenômeno no mínimo 

interessante, envolvendo diversos agrupamentos étnicos, cujos membros se auto-atribuem 

como indígenas no Nordeste brasileiro. As chamadas “etnogêneses” ou “emergências 

étnicas”, enquanto processos que abrangem tanto a emergência de novas identidades quanto a 

reinvenção de etnias já reconhecidas (OLIVEIRA FILHO, 2004), são curiosas porque histori-

camente o Nordeste ficou conhecido –  tanto ao nível oficial, quanto etnológico e ainda mais 
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em relação a um senso comum nacional – como região de um suposto desaparecimento étnico 

que remontava, pelo menos, dois séculos atrás. Vale ressaltar que poucos anos antes dessas 

emergências, na década de 1980, o Ceará, bem como o Rio Grande do Norte e o Piauí, des-

pontavam nos próprios registros da FUNAI como estados sem presença indígena constatada. 

            Esse senso comum a respeito da presença indígena tem relação com políticas de Esta-

do assimilacionistas que já vêm de um longo período, tanto que “[...] ao final do século XIX 

já não se falava mais em povos e culturas indígenas no Nordeste. Destituídos de seus antigos 

territórios, não mais reconhecidos como coletividades, mas referidos individualmente como 

‘remanescentes’ ou ‘descendentes’. São os ‘índios misturados’ de que falam as 

autoridades’.” (OLIVEIRA FILHO, 2004, p. 26). Para os índios do Nordeste, região de colo-

nização antiga, a ideia do “contato” (como fator gerador de mistura e, consequentemente, de 

caráter deslegitimador) construída estrategicamente pelos governos da época, é bastante pro-

blemática porque cristalizou preconceitos e ideologias bastante atuais. Preconceitos, estes, 

que não são exclusivos do “senso comum” - mas compondo também o universo jurídico, aca-

dêmico etc. 

           No caso do Ceará, dois acontecimentos no século XIX foram centrais na formulação de 

uma “ideologia da mistura”, que defino como uma perspectiva de que os índios locais estari-

am “miscigenados” e que por conta disso não possuíam nenhuma especificidade étnica. Esses 

dois fatos foram: a Lei de Terras de 1850 e o Relatório Provincial de 1863. 

            Em 1863, no Ceará, chegou-se a produzir um relatório que marcou "oficialmente" a 

extinção dos índios nessa província, corroborando, assim, todo os discursos dos anos anterio-

res. É importante frisar as “inconsistências reais” dentro de uma realidade complexa, visto 

que não preciso dizer que de fato não “se acabaram os índios” a partir daquele momento. Este 

relatório é mais um elemento que fortalece a tese de que os discursos oficiais sobre os índios e 

suas terras destoavam dos próprios registros oficiais. É curioso ver como, após as alegações 

de não mais existirem “tribos no estado selvagem” no Ceará, no ano de 1859 uma expedição 

científica ao interior do Estado cuja finalidade era administrar a calamidade provocada pelo 

‘Cholera morbus’ “descobriu índios selvagens”, os quais viriam a ser reconhecidos enquanto 
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índios Xocós e comporiam em seguida um aldeamento (em Milagres) . Vemos, em seguida, 8

alguns trechos do dito Relatório, 
Já não existem aqui índios aldeados ou bravios. Das antigas tribus de Tabajaras, Ca-
riris e Pitaguaris , que habitavam a província, uma parte foi destruída, outra emigrou 
e o resto constituiu os aldeamentos da Serra da Ibiapaba,  que os Jesuítas no princí-
pio do século passado formaram em Villa Viçosa, S. Pedro de Ibiapina, e S. Bene-
dicto com os índios chamados Camussis, Anacaz, Ararius e Acaracú, todos da gran-
de família Tabajarra. Com a extincção dos Jesuítas, que os governavam theocratica-
mente, decahiram esses aldeamentos, e já em 1813 informava um ouvidor ao gover-
nador Sampaio que os índios iam-se extinguindo na Ibiapaba […] A mesma sorte 
que as da Ibiapaba tiveram as aldeas da capital, comprehendidas as da antiga villa de 
Aquiraz (onde existio o hospício dos Jesuítas, fundado no principio do século passa-
do), Mecejana (Missão de Pampina), Arronches (Missão de Porangaba), Soure (Mis-
são de Caucaia), e Monte-Mór o Velho (Missão de Paijacés). Os respectivos pa-
trimônios territoriaes foram mandados incorporar à fazenda por ordem imperial, 
respeitando-se as posses de alguns índios. No anno de 1860 Manoel José de Souza, 
do termo de Milagres, aldeou os restos a uma antiga tribu dos índios Chocós, em 
numero de 28, que erravam, perseguidos, entre os limites das províncias de Pernam-
buco, Parahyba e Ceará.  9

 Conforme o relatório, “índios da tribu Pitaguari” e de diversas outras etnias já não 

existiriam mais - ou foram destruídos, emigraram ou constituíram outros aldeamentos. No en-

tanto, apenas no Ceará, durante essas duas décadas que precederam os anos 2000, (re)“emer-

giram” pelo menos oito grupos (espalhados por todas as regiões do Estado) reivindicando 

identidades indígenas: os Tremembé (em Itarema), os Tapeba (em Caucaia), os Pitaguary (em 

Maracanaú e Pacatuba), os Jenipapo-Kanindé (em Aquiraz), os Kanindé (em Aratuba e Ca-

nindé), os Potiguara e os Tabajara (em Monsenhor Tabosa) e os Kalabaça (em Poranga). Con-

forme Porto Alegre (2002, p. 28),  no Ceará, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) ignorou a 

população indígena até o ano de sua extinção, em 1967, e a FUNAI só começou a atuar com 

essas populações quando os Tapeba procuram o órgão indigenista para pedir a regularização 

de suas terras, em 1985. Não estamos argumentando que o Nordeste como um todo, enquanto 

conglomerado geográfico, foi categorizado como região sem presença indígena durante todo o 

século XX. Alguns poucos municípios nessa região foram reconhecidos como a possuir gru-

pamentos indígena em sua população, à exemplo: os Fulni-ô em Águas Belas (PE), os Panka-

raru em Brejo dos Padres (PE), os Xucuru de Pesqueira (PE), os Kariri-Xocó da ilha de São 

Pedro (AL), os Truká da ilha de Assunção (BA), entre outros. 

  Para maiores detalhes sobre os índios Xocós do aldeamento da Cachorra-Morta (Termo de Milagres), vide 8

Magalhães (2011).

  Relatório apresentado à Assembléia Legislativa Provincial do Ceará pelo Dr. José Bento da Cunha Figueiredo 9

Júnior em 9 de outubro de 1863. Para transcrição completa, vide Leite Neto (2006, p. 192).
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    Apesar das diversas etnogêneses que vêm ocorrendo nas últimas décadas, dos pro-

cessos demarcatórios de terras indígenas, da construção de um movimento indígena em nível 

regional, da articulação e mobilização entre grupos e lideranças e da criação de organizações 

indígenas (OLIVEIRA, 2013), essas populações ainda são vistas como “menos indígenas” se 

comparadas às populações amazônicas. As populações indígenas são romantizadas e congela-

das, quase que literalmente, na história. Portanto, os índios que não correspondem à uma re-

presentação colonial – que vivem em florestas, têm uma língua própria, possuem “costumes” 

e “tradições” específicas e etc. – são considerados como tendo “perdido suas identidades”. 

Assim, a cultura dominante constrói uma imagem do índio sempre no passado e nunca no pre-

sente. No presente, eles são os “remanescentes” (na melhor das hipóteses) ou então são os 

inautênticos (PINHEIRO, 2009). Às sociedades indígenas é negado sempre a dinamicidade, a 

inventividade e o agenciamento social/político. Dito de outra forma, nega-se a esses povos 

passar por processos históricos. 

    É mais do que sabido que, por si só, o isolamento geográfico não produz fronteiras 

étnicas nem garante a diversidade cultural. Já que as fronteiras são sociais (BARTH, 2011), 

existe uma constante circulação entre entre seus domínios. Portanto, a construção de uma 

identidade étnica não depende da ausência de interação social. Pelo contrário, defendemos, tal 

como Fredrik Barth, o caráter organizacional dos grupos, o que se torna muito mais latente 

quando estamos nos referindo aos índios do Nordeste. Dessa forma, não podemos adentrar na 

questão a não ser pela perspectiva de uma antropologia histórica. 

   Os índios Pitaguary se organizam etnicamente em dois municípios da região metro-

politana de Fortaleza (Ceará): Maracanaú e Pacatuba, distantes cerca de 25 km da capital. Em 

termos de sua organização social,  os Pitaguary conformam quatro aldeias: Santo Antônio do 

Pitaguary, Horto e Olho D'Água (no município de Maracanaú) e Munguba (em Pacatuba), to-

das localizadas dentro da Terra Indígena Pitaguary. A TI Pitaguary abrange 1.727,86 hectares. 

Foi identificada pela FUNAI em 1997, delimitada no ano de 2000 e declarada em 2006 . O 10

Grupo Técnico foi constituído pela Portaria 1.093/PRES e iniciado em 24 de outubro de 1997, 

coordenado pela antropóloga Maria de Fátima Campelo Brito. 

 Portaria declaratória assinada pelo então ministro da justiça, Marcos Thomaz Bastos, em  14 de dezembro de 10

2006.
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Mapa 1: Croqui da Terra Indígena Pitaguary com limites redefinidos em junho de 2018, de modo a ex-

cluir da área demarcada a posse não indígena “Fazenda Pouso Alegre”. Desenho: Cayo Robson (2018). 
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Vale ressaltar que recentemente, por volta de junho de 2018, o perímetro da Terra In-

dígena que até então tinha 1.735,60 hectares, já demarcados pelos marcos físicos e georrefe-

renciamento, foi reduzido - perdendo cerca de oito hectares. Isso se deu por conta da exclusão 

da fazenda Pouso Alegre, de posse não indígena, que se localiza no centro da área demarcada 

da TI Pitaguary. Decisão judicial, esta, que alegou não haver ocupação tradicional indígena 

nessa área.  11

  Apesar disso, os índios ainda aguardam a conclusão do processo, mesmo após 20 

anos do início do processo de regularização da TI, que é um dos mais avançados dentre as ter-

ras indígenas do Ceará. Atualmente, os Pitaguary aguardam a indenização (e extrusão) dos 

posseiros e a publicação do decreto de homologação. A título de informação, vale lembrar que 

a única terra indígena homologada no Ceará é a TI do Córrego do João Pereira, pertencente ao 

povo Tremembé (que fica no município de Itarema).   

 No artigo 67, incluído nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, a Cons-

tituição Federal de 1988 estabeleceu que a União deveria concluir a regularização fundiária 

das terras indígenas no prazo máximo de cinco anos. Como podemos ver, esse e muitos outros 

direitos indígenas são, na prática, violados. O processo regularizador envolve múltiplos inte-

resses dos mais diversos atores sociais em disputa. Por exemplo, os Tapeba,  que são um dos 

primeiros povos a iniciar a mobilização estadual, lutam há 35 anos para verem suas terras re-

gularizadas e só recentemente (em setembro de 2017) saiu a portaria declaratória de sua TI 

(enquanto a portaria da TI Pitaguary saiu em 2006). 

 O etnônimo Pitaguary está relacionado com a região geográfica onde os indígenas 

vivem, um espaço repleto de serras e serrotes – das quais uma delas é historicamente reconhe-

cida como Serra de Pitaguari – e de “pontos históricos” que exprimem distintivos étnicos e 

fazem parte da memória social da etnia. Existe uma espécie de “cordão” feito por serras ao 

redor, e dentro, da Terra Indígena e que compõem o seu território. As mais significativas pro 

povo são, além da Serra de Pitaguari, a de Pacatuba, de Monguba e de Aratanha. São nessas 

serras que, mesmo extrapolando os limites da TI propriamente dita, está localizada espaços 

 Analisarei com mais detalhes a situação da fazenda Pouso Alegre e de seus posseiros no capítulo dois, mais 11

especificamente no tópico “Uma gema dentro do território Pitaguary: a terra dos Façanha”.
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simbólicos importantes pra etnicidade Pitaguary - tais como: antigas taperas, objetos (culiná-

rios) dos antepassados, lugares onde habitam determinados encantados, lugares de caça etc. 

         Há um investimento por parte dos índios em pensarem seu conjunto humano enquanto 

um povo ou etnia. Portanto, vou me referir aos Pitaguary exatamente assim, enquanto povo ou 

etnia. Suas aldeias variam bastante quanto à paisagem, densidade demográfica , atuação na 12

mobilização étnica e dinâmicas políticas internas. Apesar das suas especificidades, não confi-

guro essas aldeias enquanto distintas “situações étnicas” . Isso porque não percebo uma sig13 -

nificativa diferenciação social e simbólica entre elas - visto que compartilham de semelhantes 

valores, representações, estruturas sociais e políticas. Por motivos de fluidez narrativa, sinto-

me à vontade para aludir às aldeias enquanto "comunidades", visto que este termo é acionado 

pelos próprios índios em situações específicas . Nesse mesmo sentido, também  utilizarei o 14

termo localidade  para melhor precisar os espaços que são não apenas geograficamente cir15 -

cunscritos, mas também social e politicamente demarcados. É importante ressaltar que para 

além dessas quatro aldeias, existem algumas localidades dentro delas, especificamente no 

Santo Antônio, que recebem denominações específicas. Nesta aldeia temos: Aldeia Central 

(antigo Estado), Santo Antônio e Aldeia Nova. 

Ambas as cidades onde localiza-se a TI Pitaguary são marcadas por uma crescente ur-

banização e pela presença de áreas industriais. Constituem, assim, importantes centros de tra-

balho para a população indígena. Em 2010, Maracanaú concentrava o segundo maior PIB do 

Estado, logo atrás de Fortaleza, e o décimo oitavo da região Nordeste (CONTAS NACIO-

NAIS, 2012). Em relação à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Maracanaú desponta 

novamente como o segundo maior PIB e Pacatuba aparece na nona posição. Conforme Muniz 

(2014, p. 66), foi por meio da atuação planejada do Estado através da Sudene (Superintendên-

 Santo Antonio do Pitaguary tem 765 habitantes, Olho D’Água tem 909, Horto tem 1.103 e na Monguba mo12 -
ram 590 índios (dados demográficos da SESAI).

 Categoria não empiricista desenvolvida por Valle (1993) para abordar, naquele ano de sua pesquisa de mestra13 -
do, as diferentes construções (e configurações) simbólicas, culturais e políticas em três localidades onde se en-
contravam os Tremembé (CE).

 “Uma liderança senta com a comunidade”, por exemplo, é uma das utilizações do termo. Nos parece que 14

“comunidade” é acionada pelos Pitaguary como sinônimo de “base”, ou seja, os indígenas que não estão atuantes 
no movimento indígena, que são representados pelas lideranças centrais. 

 Este termo não é nativo, se configura muito mais enquanto uma categoria analítica que estou empregando. Já 15

etnia, povo e aldeia são categorias êmicas que, para mantermos o mínimo de coerência com o discurso local, 
preferimos manter.
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cia do desenvolvimento do Nordeste) e do BNB (Banco do Nordeste) que se desenvolveram 

incentivos fiscais para o estabelecimento de outros polos industriais fora da capital, momento 

em que desponta Macaranaú (bem como Pacatuba e Maranguape) como referência. É neste 

contexto que é criado o Distrito Industrial de Maracanaú em 1963, abrangendo indústrias dos 

mais diferentes ramos: tecelagem, metalurgia, vestuário, etc. 

Mapa 2: Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Fortaleza, Maracanaú e Pacatuba em destaque. Fonte: IPE-
CE (2017). Adaptado por: Cayo Robson 

        Como veremos no próximo capítulo, a região que engloba Maracanaú, Pacatuba e Ma-

ranguape há muito tempo se destacou como ambiente propício para desenvolver atividades 

relacionadas à agricultura e à pecuária. Por ser uma região de serra (com clima relativamente 

ameno), com chuvas controladas e possuir um grande açude, se torna relativamente fácil man-

ter algum plantio, mesmo que em escala familiar, sem perdas significativas por época de co-

lheita. Os cultivos mais frequentes são os do milho, feijão, mandioca, “cheiro-verde” (coentro 

e cebolinha), podendo ser ampliados quando os preços de outras sementes estão baratos - é o 

caso do seu Manoel da Silva, antigo empregado do Estado, que no quintal da sua casa no San-
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to Antônio produzia um delicioso alho-poró. Alguns indígenas mantêm criações de animais de 

pequeno porte, tais como galinhas, porcos e cabras - mas não sendo atividade prioritária para 

as famílias. 

        Boa parte dos índios atualmente se dedicam à atividades formais dentro ou fora da terra 

indígena (TI). Por exemplo, dentro da TI, temos as inúmeras lanchonetes, mercadinhos, pe-

quenos estabelecimentos comerciais, etc. Outros, são absorvidos pelo mercado de trabalho 

dos municípios limítrofes (Maranguape e Fortaleza) ou mesmo de Maracanaú e Pacatuba. Os 

Pitaguary possuem dois postos de saúde e um polo base , os quais são direcionados ao aten16 -

dimento de indígenas, além de receberem os mesmos como mão de obra. Nos postos de saúde 

os indígenas atuam, principalmente, como recepcionistas, serviços gerais, vigilantes, motoris-

tas, ou seja empregos de pouca especialização. Contudo, outros indígenas atuam como técni-

cos de enfermagem, ou mesmo cursando na Universidade o curso de Enfermagem (como é o 

caso do jovem índio Neto Witko Pitaguary).  

 

Figura 2: “Seu" Manoel da Silva cuidando de sua horta que fica ao lado de sua casa, na Aldeia Central (no Santo 
Antônio, região também conhecida como Estado e, mais especificamente, Cambeba). Fonte: Arquivo pessoal 
(2014).                

 Os postos se localizam no Horto e na Monguba, enquanto o polo base fica no Santo Antônio.16
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Figura 3: Uma das várias lanchonetes e mercadinhos dentro da Terra Indígena. Os nomes são muito sugestivos. 
Este chama-se “Aldeia Lanches”. Existe um outro bar no sentido de quem vai da CE-060 para a aldeia Olho 
D’Água chamado “Bar da Divisa” (ele esta localizado exatamente às margens da terra). Fonte: Arquivo pessoal 
(2014). 

          As três escolas diferenciadas indígenas Pitaguary , são também importantes polos de 17

geração de renda (e emprego) para a população local que atua, além dos serviços gerais ante-

riormente destacados, em funções como professores, coordenadores, diretores, secretários, 

merendeiras e etc. Outro importante espaço empregatício e de geração de capacitação dentro 

da Terra é o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) indígena, o qual também ofe-

rece, entre outras formas de assistência, cursos como os de: técnico em segurança do trabalho, 

técnico em enfermagem, meio ambiente, radiologia e etc. É importante ressaltar que essas ati-

vidades e posições de trabalho (principalmente as da área da educação e, em menor escala, da 

saúde) podem ser canais de auto-modelação e de projeção do sujeito enquanto liderança. Ser 

liderança, portanto, está relacionado à trajetórias que não se restringiram a uma dimensão po-

lítica somente - mas que estiveram articuladas a conhecimentos, recursos, prestígios, capaci-

dades pessoais (como boa oratória), etc. 

 Os Pitaguary contam com três escolas diferenciadas: Escola Indígena Chuí (localizada no Olho D’Água), Es17 -
cola indígena Ita-Ara (na Monguba) e a EMIEB (Escola Municipal Indígena de Educação Básica) Povo Pita-
guary (no Santo Antônio).
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    Para além dessas atividades “formais" que podem ser desenvolvidas dentro do território, 

ressaltamos que as cidades fronteiriças à Terra Indígena também se destacam como importan-

tes centros de geração de renda para os indígenas. O trânsito entre esses municípios é facilita-

do pela presença de duas linhas de ônibus que adentram na área dos Pitaguary: o 060 - Forta-

leza/Pitaguary e o 061 - Fortaleza/Olho D’água. Ambos são da empresa ViaMetro e vão do 

centro da capital cearense até as respectivas aldeias. O ponto final do 060 é de frente para a 

casa da cacique Claudia, do lado da EMIEB do Povo Pitaguary, enquanto o 061 circunda a 

aldeia do Olho D’Água. Outra grande parcela da população local complementa suas rendas 

familiares a partir das aposentadorias ou da venda de artesanatos - estes, são colocados à ven-

da quando da visita de grupos (escolares, universitários e etc.) às aldeias ou quando são con-

vidadas para apresentações culturais em Fortaleza.  

       No último censo do IBGE, realizado 2016, contabilizou-se uma população de 209.057 em 

Maracanaú e de 72.299 indivíduos em Pacatuba. De acordo com os dados populacionais das 

etnias cadastradas no SIASI (Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena)  em 2013, 18

a população Pitaguary era de 3.372 indivíduos. Atualmente esse número gira em torno de 

aproximadamente 4.500 índios . Este é o segundo maior número populacional de indígenas 19

por etnia no Ceará, ficando atrás somente dos Tapeba (aproximadamente 6.326 pessoas). No 

final da década de 1990, período em que se desenvolveram os trabalhos do Grupo Técnico da 

FUNAI para iniciar o processo regularizador da TI Pitaguary, esses índios contavam com uma 

população estimada de 871 habitantes. Esses números não são exatos, visto que levam em 

conta apenas os índios aldeados. Entretanto, existem índios morando fora da terra, seja  em 

outros municípios, bem como nas regiões limítrofes . 20

      Ser aldeado ou desaldeado são categorias sociais manejadas pelos Pitaguary para se dife-

renciarem e localizarem socialmente e que dão substrato aos seus investimentos étnicos. Os 

 D a d o s S I A S I / S E S A I / M S . D i s p o n í v e l e m : < h t t p : / / d w. s a u d e . g o v. b r / g s i d / s e r v l e t /18

m s t r W e b ; j s e s s i o n i d = 2 A D 5 1 2 2 2 E A 7 E 9 B A 1 5 5 5 E E E F 4 4 4 2 1 5 1 0 6 ? s r c = m s t r W e b .
2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%2Cpath%2CdockLeft%2Cfooter&visMode=0&cur-
rentViewMedia=2&documentID=5DECC34E11E3629D00000080EF2535D4&Server=SRVBIPDF03&Port=0&
Project=DMSIASI_4&. Acesso em: 29 de jun. de 2017.

 Levantamento da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena), 2013.19

 Para além dos índios que estão às margens da TI, existem Pitaguarys que moram fora do território. O levan20 -
tamento da SESAI aponta cinco Pitaguarys em Novo Oriente (sertão do Ceará, município onde habitam índios 
da etnia Potyguara), na aldeia Açude dos Carvalhos. Não temos como ter dimensão, ou cálculo, dos Pitaguary 
que saíram da TI porque têm companheiros (esposas/os ou namoradas/os) de outras etnias e foram morar em 
outras aldeias. Este é o caso da Fátima Pitaguary, companheira de Dourado Tapeba.

http://dw.saude.gov.br/gsid/servlet/mstrWeb%2525253Bjsessionid=2AD51222EA7E9BA1555EEEF444215106?src=mstrWeb.2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%252525252Cpath%252525252CdockLeft%252525252Cfooter&visMode=0&currentViewMedia=2&documentID=5DECC34E11E3629D00000080EF2535D4&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMSIASI_4&
http://dw.saude.gov.br/gsid/servlet/mstrWeb%2525253Bjsessionid=2AD51222EA7E9BA1555EEEF444215106?src=mstrWeb.2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%252525252Cpath%252525252CdockLeft%252525252Cfooter&visMode=0&currentViewMedia=2&documentID=5DECC34E11E3629D00000080EF2535D4&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMSIASI_4&
http://dw.saude.gov.br/gsid/servlet/mstrWeb%2525253Bjsessionid=2AD51222EA7E9BA1555EEEF444215106?src=mstrWeb.2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%252525252Cpath%252525252CdockLeft%252525252Cfooter&visMode=0&currentViewMedia=2&documentID=5DECC34E11E3629D00000080EF2535D4&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMSIASI_4&
http://dw.saude.gov.br/gsid/servlet/mstrWeb%2525253Bjsessionid=2AD51222EA7E9BA1555EEEF444215106?src=mstrWeb.2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%252525252Cpath%252525252CdockLeft%252525252Cfooter&visMode=0&currentViewMedia=2&documentID=5DECC34E11E3629D00000080EF2535D4&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMSIASI_4&
http://dw.saude.gov.br/gsid/servlet/mstrWeb%2525253Bjsessionid=2AD51222EA7E9BA1555EEEF444215106?src=mstrWeb.2048001&evt=2048001&share=1&hiddensections=header%252525252Cpath%252525252CdockLeft%252525252Cfooter&visMode=0&currentViewMedia=2&documentID=5DECC34E11E3629D00000080EF2535D4&Server=SRVBIPDF03&Port=0&Project=DMSIASI_4&
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índios desaldeados representam aqueles que não moram dentro da Terra Indígena, que estão 

às margens da terra. Caso contrário é o dos aldeados, os quais estão dentro. Por outro lado, 

existem os índios cadastrados e os não cadastrados - ou seja, os que são juridicamente reco-

nhecidos como índios e os que não são. A identificação através do cadastro é importante para 

os indígenas na medida em que serve como uma forma de identificação e legitimidade, além 

do que é um mecanismo necessário para se ter acesso aos benefícios, como os da saúde, edu-

cação, além do próprio controle populacional interno. Na prática, existem índios que são de-

saldeados mas são cadastrados, pois há uma faixa de terra à margem da área demarcada onde 

vivem indígenas que podem ser também cadastrados (mesmo estando, oficialmente, desalde-

ados) . Portanto, o índio que que está desaldeado e fora da margem limite não é cadastrado. 21

Há também o caso dos indígenas que estavam cadastrados e se encontravam dentro da TI 

(Terra Indígena), mas por qualquer outro motivo foram morar fora do território. Estes são 

computados no cadastro enquanto índios ausentes, status que é revertido quando voltam para 

a área. Esse cadastro é atualizável, inclusive os Pitaguary estão se organizando para realiza-

rem um novo processo. Nessas atualizações são adicionados ou ausentados indígenas por si-

tuações de: casamentos, falecimentos, nascimentos e etc. Em momento oportuno, o leitor per-

ceberá como os cadastramentos estão envolvidos nas disputas faccionais internas dos Pita-

guary. 

          Apesar da proximidade com o centro urbano de Maracanaú, cerca de cinco quilômetros 

de distância, a terra indígena mantém uma relativa especificidade geográfica por estar inserida 

praticamente entre serras. Há dois caminhos principais que se dirigem à TI dos Pitaguary, um 

através de Maracanaú e o outro pela rodovia CE 060. Em qualquer um dos dois caminhos, 

sabemos que estamos nos aproximando do território quando avistamos cada vez mais próximo 

as serras e serrotes que existem ao fundo da paisagem. Algumas dessas serras que ficam den-

tro ou tangenciam o território chamam-se serra da Monguba, da Pacatuba, de Aratanha,  além 

da histórica Serra do Pitaguary. O ponto mais alto na TI é a Pedra do Letreiro, um dos princi-

pais pontos referenciais dos índios,  a qual está a cerca de 778 metros no cume da Serra da 

Aratanha (BRITO, 2000). 

     No Horto, aldeia fronteiriça ao bairro Carneiro de Mendonça, o cenário não muda signifi-

cativamente em termos urbanos comparado com os outros bairros daquela região do municí-

 É o caso de alguns índios que estão às margens das aldeias do Olho D’Água e do Horto.21
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pio. A diferença mais relevante é que, à medida que adentramos na aldeia, as casas vão se 

concentrando na margem direita da estrada. Ao passarmos pelo Horto, chegamos no Olho 

D’água, região contígua à antecedente. Quando adentramos para o interior da localidade, o 

cenário passa a ser eminentemente rural. É nesta aldeia que se concentra a maioria dos proje-

tos que envolvem agricultura nos Pitaguary. 

          Seguindo a mesma estrada que corta o centro de Maracanaú, Horto e Olho D’água, 

chegamos a um cruzamento. Depois desse ponto estaremos na aldeia Santo Antônio dos Pita-

guary. É a partir desse cruzamento, já no território desta aldeia, que o cenário começa a mu-

dar significativamente. O número de casas à beira da estrada diminui drasticamente, compa-

rado às outras partes. Assim, chega-se de fato na área rural do município. Alguns quilômetros 

a frente, todo o lado esquerdo da estrada é delimitado por um muro, o qual estabelece a posse 

da pedreira Britacet. Nesta região, demarcada pela presença da pedreira, que se encontra a 

serra da Monguba. 

       Continuando pela estrada principal, chegaremos ao primeiro portão. Este fica em frente a 

Associação dos Agricultores Pitaguary e foi construído por volta de 2010. Vale ressaltar que 

mais adiante encontra-se um segundo portão, que foi levantado no início dos anos 2000, na 

entrada do Estado. Este, fica em frente ao CRAS Pitaguary. Ambos os portões tiveram, cada 

qual em seu período, como finalidade central o controle do território, impedindo assim o trân-

sito ilimitado de pessoas para dentro do Santo Antônio do Pitaguary - principalmente para o 

uso do açude homônimo. Apesar dos dois bloqueios ainda existirem, apenas um é usado como 

forma de controle do acesso - o primeiro portão. Esse controle é feito durante os finais de se-

mana por um grupo faccional específico. O controle do portão é outro assunto que gerou 

inúmeras divergências e afloramento de disputas faccionais dentro da etnia, o qual abordare-

mos em momento oportuno.  As facções tem dinâmicas próprias de circulação e apropriação 

do espaço físico - um dos grupos há algum tempo passou a se instalar no primeiro portão aos 

finais de semana para controlar quem “sobe" para o açude, por exemplo. 
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Figura 4: Lideranças Pitaguary bloqueando o Primeiro portão, impedindo o acesso indeterminado de pessoas ao 
açude. Fonte: Germano Ribeiro (2015). 

        Do segundo portão subindo para o açude, inicia-se a região conhecida como Estado. 

Esta localidade se estende até as proximidades da horta do Seu Manoel da Silva e da casa do 

Irmão Paulino. Após essas referências, estamos na Aldeia Central. Se vínhamos seguindo uma  

estrada principal desde o Horto, agora ela se desfaz e dá espaço a uma região repleta de cons-

truções antigas e de mangueiras. De fato, este parece ser o “centro”, o coração da terra indí-

gena. Neste perímetro, quase em formato de circunferência, existe um pequeno portão de fer-

ro no canto esquerdo entre algumas casas e um antigo muro. Ao adentrarmos nesse portão, 

vamos nos deparar com uma área de mata, repleta de árvores e córregos. Andando algumas 

centenas de metros, chegaremos à mangueira sagrada. Ao redor, existem inúmeras outras 

mangueiras porém esta se destaca entre todas por ser a maior e mais antiga. Seus galhos se 

espalham por todas as direções. Alguns não suportam o peso e tocam o chão. Outros se er-

guem imponentemente, não deixando transparecer a antiguidade de tal beleza natural. Diver-

sas narrativas fazem parte da memória e da oralidade dos Pitaguary sobre esta árvore centená-

ria (PINHEIRO, 2002). Configurando-se, assim, como um importante espaço simbólico e per-

formativo para os rituais, festas e encontros - ou seja, construindo a própria etnicidade do 

grupo. Historicamente os Pitaguary realizam no pé da mangueira um ritual na manhã do dia 

12 de junho - às vésperas do dia de Santo Antonio, que no calendário católico é comemorado 

no dia treze. Há dois anos essa festividade vem sendo alvo de inúmeras disputas entre as fac-

ções locais - visto que um grupo que assumiu “à força” a realização do ritual, é acusado de 

não “dominar o conhecimento” da prática (além de outras acusações). 
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Figura 5: Segundo portão.  A partir deste ponto inicia-se a região conhecida como Estado, a qual segue até a 
localidade da mangueira sagrada. Do lado direito  do portão temos o CRAS Pitaguary. No meio dos dois pilares 
vemos a inscrição: “Reserva Indígena Pitaguarys”. Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

Figura 6: Tronco da mangueira centenária. Fonte: Arquivo pessoal (2014). 
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            Voltando para a parte central da aldeia, como dissemos existem diversas construções 

antigas, uma delas é a casa do alto - ou a casa de apoio do Santo Antônio, a qual está edifica-

da no alto de uma pequena colina na margem direita da Aldeia Central. Até meados dos anos 

2000, ela era um prédio deteriorado, sem nenhuma condição de habitação. Com parte do di-

nheiro da indenização das linhas de transmissão da CHESF que cortam a Terra Indígena, a 

aldeia do Santo Antonio reformou a casa - a qual passou a ser habitada por Carlinhos e sua 

família. À época, as finalidades das verbas de tal indenização geraram inúmeras discussões e 

boatos (e continuam gerando hoje) entre os indígenas. Tratarei no tópico sobre os “conselhos 

políticos” sobre o “dinheiro da indenização”, o qual considero ser um dos focos das disputas 

internas Pitaguary. 

           Ao sair da Aldeia Central, a antiga estrada volta a tomar forma, logo duplicando-se. 

Quem adentra, ainda mais, ao Santo Antonio dos Pitaguary se depara agora em suas duas 

margens com mata fechada. Entretanto, do lado esquerdo saindo da Aldeia Central e indo até 

os contornos do açude, existe um antigo muro de aproximadamente um metro de largura e 

algumas centenas de comprimento. Este muro tinha como finalidade canalizar água do açude 

para seu uso doméstico ou na agricultura. As duas estradas paralelas têm toda sua extensão 

marcada por um tipo de palmeira imperial, de altura impressionante. Em certo momento, es-

sas duas estradas bifurcam-se levando a diferentes destinos: quem vai pela mão direita chega 

a Aldeia Nova (a qual vai até a fronteira com Maranguape) e quem vai pela esquerda chega no 

Santo Antonio (propriamente dito). No meio dessas duas localidades encontra-se o monumen-

tal açude do Santo Antônio dos Pitaguary. No vértice da bifurcação das estradas existe uma 

pequena lapinha de pedra, lugar onde encontrou-se o santo  - e que na oralidade Pitaguary 22

explicaria o nome Santo Antônio dos Pitaguary. 

 Detalharei essa narrativa no capítulo sobre a territorialização do grupo.22
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Figura 7: Estrada que sai da Aldeia Central em direção a Aldeia Nova. Logo a frente a estrada bifurca-se no en-
contro com o açude. A esquerda vemos o muro aqueduto e as palmeiras imperiais ao centro. Fonte: Arquivo pes-
soal (2017). 
 

Figura 8: Lapinha (buraco) onde encontrou-se o santo. Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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      Seguindo o caminho da margem direita do açude, marcado por uma íngreme subida, che-

garemos a casa do falecido cacique Daniel - hoje habitada por sua então mulher Neném e seu 

enteado Manoel. Do lado da casa existe uma pequena “pracinha" construída pela prefeitura de 

Maracanaú em junho de 2006, onde foi edificado uma imponente estátua de bronze em home-

nagem ao cacique Daniel - pela sua dedicação ao Povo e ao movimento indígena do Ceará. 

No mesmo local existe, ainda, uma palhoça redonda onde costuma-se fazer reuniões, encon-

tros ou confraternizações de pequeno porte. Logo após a casa do antigo cacique, existe um 

pequeno serrote onde no seu topo ergue-se a igrejinha (ou capela) de Santo Antônio, e na sua 

base ergue-se um monumento do santo homônimo com cerca de oito metros de altura. Ao 

lado da capela, existe um cemitério antigo - local onde foi enterrado Daniel. A subida “oficial" 

para a capela segue uma pequena estradinha de pedras mas pode também ser  acessada através 

de caminhos alternativos, que encurtam a distância mas por outro lado são extremamente ín-

gremes. Contudo, ao chegarmos no topo do serrote somos recompensados por uma vista des-

lumbrante. De um lado temos uma visão privilegiada da extensão do açude e da estrada que 

leva a Aldeia Central e as demais aldeias, de outro vemos  a Aldeia Nova e sua escola. Fasci-

nante, ainda, é ver como da Aldeia Central encontra-se praticamente “incrustada" nas serras - 

as quais parecem fazer uma “corrente" em torno da estrada que continua a subir.  

           Continuando no sentido da estrada principal, chegamos na Aldeia Nova - onde tudo 

começou. Lá é o ponto final do ônibus 060, no alto da mangueira. Normalmente, é ao pé des-

ta mangueira que se desenvolvem as reuniões locais do Santo Antônio e, antigamente, do seu 

Conselho. Defronte à mangueira, localiza-se a EMIEB do Povo Pitaguary.  Após essa locali-

dade, existe uma estreita estrada de terra batida que leva a mais algumas casas e faz fronteira 

com o município de Maranguape, terras do sítio da empresa Ypioca (do complexo turístico 

Ipark). Há bastante tempo os moradores da Aldeia Nova sofrem com o abastecimento de água 

na região, gerando inúmeras dificuldades práticas cotidianas além de doenças. Nesta aldeia, 

foram meus principais interlocutores na primeira etapa da pesquisa as caciques Cláudia e Ma-

dalena, além de Ceiça, Ednardo, Manoel da Silva, Irmão Paulino, entre outros. 
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Figura 9: Fotografia tirada do cume do serrote onde localiza-se a capela de Santo Antônio. A direita vemos o 
açude homônimo e ao fundo a estrada que leva a Aldeia Central. Fonte: Arquivo Pessoal (2014) 

            Para se ter acesso a aldeia da Monguba, quem está no Santo Antônio ou pode ir por 

“dentro” da serra (marcada por uma caminhada difícil e pouco prática para ser realizada) ou, o 

mais usual, voltar pela estrada do Santo Antônio. Em direção a aldeia Monguba nos depara-

mos com a Serra de Pitaguary, a qual apesar de não estar completamente dentro da Terra Indí-

gena demarcada, faz parte do território histórico da etnia. Logo após, inicia-se a área demar-

cada da aldeia Monguba que se extende entre a margem da CE-060 e a serra homônima. A 

aldeia fica portanto, como o Santo Antônio, aos “pés da serra”. A Monguba também possui 

uma Casa de Apoio, a qual é bem maior e melhor estruturada que a do Santo Antônio. Dife-

rente daquela casa, esta não funciona como moradia para nenhum indígena atualmente. Além 

do prédio principal existe uma oca feita de alvenaria e com o teto de palha, onde são feitos os 

rituais em momentos de festividade. Na casa principal, existem inúmeras salas que outrora 

funcionaram como escritórios para os presidentes do conselho, salas de informática, cozinha, 

quartos para receberem visitantes e pesquisadores e etc. Minha inserção na Monguba se deu 

principal a partir da acolhida do pajé Barbosa e de seus filhos Francilene e Alex . Além dessa 23

  Na minha primeira visita à casa de Barbosa, no intuito de explicar sobre a pesquisa e me apresentar, ele repli23 -
cou que sua colaboração tinha um custo: “me chamar para sua apresentação”. A partir daquele dia mantivemos 
sempre uma boa relação.
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família, que sempre me recebeu de braços abertos, minha interação com outras lideranças lo-

cais fez-me sentir bastante acolhido nesta aldeia durante a pesquisa. Como exemplo destaco 

os seguintes interlocutores: as irmãs Ana Clécia e Rosa Pitaguary, além dos jovens professo-

res e funcionários da escola Ita-Ara. 

A ponta norte da serra da Monguba (sentido Fortaleza), já não faz parte da TI, porém é 

lá que se dá atualmente uma das mais importantes retomadas do povo Pitaguary: a retomada 

da pedreira.  Historicamente este grupo vem enfrentando diferentes ataques à seus direitos, até 

mesmo depois de sua etnogênese, do processo de demarcação de suas terras e da teórica pro-

teção do Estado. A questão do acesso à terra e do direito ao seu território continuam sendo 

alguns dos principais geradores de conflitos para a etnia. Mesmo já tendo suas terras demar-

cadas, o processo de regularização fundiária (a sua homologação) ainda se arrasta  na justiça. 

Uma grave consequência disso é a instalação e o funcionamento de grandes empreendimentos 

no território.  No caso da região dos Pitaguary, a presença de pedreiras nas serras que limitam 

ou que compõem a terra indígena é um fato gerador de diversos embates. Duas empresas se 

destacam nesse campo conflituoso: a pedreira Canaã (antiga Britaboa LTDA), localizada nas 

margens da aldeia da Monguba, e a empresa Britacet, localizada nas margens da aldeia Olho 

D’Água. A primeira delas está tentando retomar as atividades e a segunda continua funcio-

nando normalmente.  

Apesar dos inúmeros impactos sociais, ambientais e econômicos que a exploração das 

rochas gera para a população , ambas possuem autorização da Superintendência Estadual do 24

Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) para funcionar. Se não bastasse, os Pitaguary vem lu-

tando desde 2011 contra a reativação da pedreira Canaã (novo nome-fantasia da pedreira Bri-

taboa) desativada há mais de 20 anos, quando descobriram que a mesma estava em processo 

de renovação de licenças e prestes a reabrir.  O terreno em litígio causou uma prolongada ba-

talha judicial, disputando-se o direito sobre o mesmo. Os índios anseiam pela junção dessa 

terra à terra indígena que já foi demarcada. Dessa maneira, há cerca de cinco anos que o ter-

reno no qual se encontra essa pedreira é considerado de retomada. Durante um primeiro mo-

mento desse processo diversos indígenas se alocaram na região para impedir em modo de ur-

 Diversos são os relatos de fragmentos de rochas que já atingiram casas ou carros, até mesmo inúmeras racha24 -
duras em casas de indígenas que moram próximos ao terreno da empresa. Sem falar no processo de destruição da 
fauna e da flora local, poluição ambiental e sonora e etc. Recordo-me de duas ocasiões, uma onde estava na casa 
do cacique Maurício e a outra na casa do pajé Barbosa onde, no meio da conversa, assustei-me com um barulho 
ensurdecedor - eram explosões na pedreira.
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gência a presença das pessoas indesejadas. Desde aquele momento, o pajé Barbosa passou a 

morar permanentemente no espaço, se encontrado no local até hoje. Paralelo à este fato e vi-

sando legitimar ainda mais a retomada e a terra em conflito, algumas lideranças se engajaram 

na construção de uma espécie de “complexo cultural” Pitaguary dentro da área da pedreira, 

este seria composto por: museu indígena, espaço de memória, espaço de ensino/oficina de 

pinturas corporais e um espaço de venda de artesanatos indígenas. Tendo como foco principal 

a construção do museu, algumas lideranças começaram uma mobilização via redes sociais e 

organizaram eventos para arrecadar fundos para comprar os materiais da construção – sendo 

que os próprios índios iriam construir a casa. Atualmente o museu está em fase de finalização, 

faltando concluir pequenos detalhes para poder inaugurar de fato. 

A construção dos dados de uma pesquisa em diferentes “arenas”  25

        Comumente nos referimos aos dados de pesquisa como “coisas” que os pesquisadores 

reúnem, coletam e processam como se fossem materiais que estivessem esperando por nós 

(ELLEN, 1984). Tentei, antes de tudo, fugir dessa simplificação e dessa construção passiva 

dos dados. Na verdade, eles são produzidos,  montados e representados a partir de um diálogo 

constante e complexo entre o pesquisador, os informantes e os documentos. É a partir desses 

três elementos, explorando suas potencialidades e fugindo das suas limitações e obstáculos, 

que construí os meandros metodológicos da presente pesquisa. Concordo com Ellen (op. cit.), 

quando ele afirma que os dados são, no fim das contas, o produto de interações sempre limi-

tadas e marginais com os sujeitos que estudamos. Ou seja, longe de vislumbrar informações 

objetivas e positivistas, procurei objetivá-las para poder então analisá-las. Elas são sempre 

reflexos de processos seletivos e fragmentados de percepções e comunicações. Aliás, se o 

nosso material-bruto privilegiado são as memórias, as representações e a oralidade, não pode-

ria ser diferente. O próprio trabalho de campo antropológico e suas bases metodológicas (o 

“observar” e o “participar”) não estão livres de problemas e ambiguidades. Portanto, assumi 

 Tomo a concepção processualista de “arena”, como unidade de análise para delimitar qualquer área onde inte25 -
rações políticas (mas não apenas) acontecem. Este conceito permite um melhor enquadramento entre o objeto de 
investigação e os fatores que o vinculam a uma unidade social mais abrangente (OLIVEIRA FILHO, 1977) - 
como o estado do Ceará, a região nordestina ou mesmo o Estado Nacional. No decorrer deste tópico, desenvol-
verei a distinção teórica entre as noções de “campo político” e de “arena”. Por ora, utilizo a definição abrangente 
de Lewellen (2003, p. 87), para quem “[…] um campo político não é nada menos ou mais do que a área mais 
ampla de atividade política definida por um pesquisador particular, enquanto que uma arena é uma área dentro 
do campo em que o pesquisador quer se concentrar em um determinado momento” [livre tradução minha]. 
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uma postura de pesquisa enquanto artesanato intelectual, nos termos de Wright Mills (2009). 

O pesquisador é, antes de tudo, um bom artesão. Em meio à confusão e a heterogeneidade da 

vida cotidiana, ele organiza o arquivo, seu diário, transcreve entrevistas ou mesmo conversas 

fragmentadas que ouviu de longe, seleciona documentos e itens bibliográficos. O pesquisador 

angaria ideias e palavras para melhor organizá-las em sentenças e parágrafos. Ou seja, enten-

do que a pesquisa antropológica não é um processo objetivo(ista), no sentido quase que posi-

tivista do termo, e sim um movimento hermenêutico. Esta será a ética metodológica que pro-

ponho seguir no decorrer desta empreitada. 

Reitero que a construção dos dados nesta dissertação ancorou-se no método etnográfi-

co, mas ele foi, por sua vez, trabalhado a partir de três focos metodológicos e analíticos: uma 

etnografia do cotidiano, uma etnografia de eventos/articulações do movimento indígena cea-

rense e uma perspectiva histórica-documental. Dentro dessas perspectivas, diversas técnicas 

de pesquisa foram empregadas. Esses três focos foram desenvolvidos a partir de ações especí-

ficas interligadas. Desenvolvi um trabalho de campo etnográfico pautado em observação par-

ticipante, apoiando-me na relação intersubjetiva entre pesquisador/pesquisados, o que implica 

em “ser aceito”, aplicando técnicas “clássicas” como a realização de entrevistas, a elaboração 

de notas e manutenção de um diário, participação em eventos cotidianos e eventuais impor-

tantes para a comunidade, levantamentos demográficos e genealógicos, etc. (ECKERT; RO-

CHA, 2008; VALADARES, 2007). Enfim, o exercício de um olhar e de um escutar constante, 

sensível e atento. 

       Um modo de pesquisa que se tornou não apenas revelador, mas também necessário, foi o 

acompanhamento das mobilizações, eventos e conflitos que se processaram nos Pitaguary por 

meio da atenção cuidadosa das redes sociais digitais. Como o número de lideranças jovens 

vem crescendo, a utilização dessas redes sociais (na forma de grupos, comunidades ou as pró-

prias páginas pessoais deles) funcionaram como plataforma de divulgação de demandas espe-

cíficas e de eventos, além de apresentar conflitos e divergências interpessoais que envolvem 

questões morais, de gênero, rancores, fofocas, rumores, etc.  

           Digo que foi uma estratégia metodológica necessária especificamente no caso em que 

fiz um acompanhamento assíduo e minucioso durante todo o ano de 2017 das postagens que o 

cacique Manoel e que seu grupo fizeram através no Facebook. Ele fez dessa plataforma um 

instrumento de denúncias e acusações para com os outros caciques, escrevendo posts enormes 
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sobre possíveis desvios de verbas, vendas irregulares de terras indígenas, corrupção da FU-

NAI e até mesmo acusações sobre a morte do cacique Daniel. Os comentários (postagens) 

podiam se transformar em longas discussões que duravam dias. Portanto, usei o meio virtual 

como forma de entender a priori como surgiu e como estava se desenvolvendo o poder do 

Manoel dentro do Santo Antônio. Contudo, reforço o fato de que não usei essas informações 

como dados de pesquisa e sim para captar e entender seus posicionamentos políticos. 

          Apesar de meu objetivo estar bem definido (lideranças Pitaguary), acredito que foi ne-

cessário uma “variação de escalas” (REVEL, 1998) para apreender toda a complexidade que 

envolve esses atores. Realizei uma pesquisa que exigiu encarar diversas “arenas" (LEWEL-

LEN, 2003), articulando lugares, instituições e eventos diversos. No caso, etnografei nas al-

deias Pitaguary, na ocupação da sede da Funai em Fortaleza, na Assembleia indígena do Cea-

rá, no Acampamento Terra livre em Brasilia, sem falar nos diversos encontros, oficinas e au-

diências que tinham como tema e participantes os indígenas do Ceará. 

        Cabe agora delimitar em que consiste a “arena” e o “campo político”. Estes conceitos 

passaram a ser ferramentas analíticas de muitos antropólogos processualistas que estavam es-

tudando a política em nível local. Apesar de que as unidades de estudo da antropologia geral-

mente sejam ou possam ser bem delimitadas (uma comunidade, uma linhagem e etc.), a polí-

tica não se limita tão bem a tais unidades sociais. Para Lewellen (op. cit.), a perspectiva pro-

cessual da política considera que os mesmos atores e grupos podem participar “continuamen-

te" deste universo, mas que a ação pode mudar de área para área tomando proporções mais 

amplas. Dessa forma que ele conceitua o “campo político”, ou seja uma área fluida de tensão 

dinâmica em que a tomada de decisões políticas e a competição ocorrem (idem, p. 87). Nesse 

sentido, o autor ressalta que o “drama" (TURNER, 2008) pode se concentrar em determinados 

atores ou regiões, o que necessitaria de um foco mais específico - assim surge a necessidade 

de “recortar" isso através do conceito de “arena”.  Essa escala mais “micro" estaria, portanto, 

estreitamente relacionada com a dimensão “macro”. Um “campo" pode ter diversas “arenas" 

em seu interior, com diferentes atores sociais, valores etc. 

            Marc Swartz (1969) visando estabelecer uma unidade de delimitação para a investiga-

ção e criar bases para possíveis generalizações (e comparações) sem cair nas armadilhas es-

truturalistas, desenvolveu teoricamente esses dois conceitos em diversos trabalhos (SWARTZ,  

1966; 1968a; 1968b; 1969).  Seu objetivo, portanto, era delimitar unidades de análise para a 
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ação política. Sua concepção de campo político está em consonância com a definição desen-

volvida por Victor Turner (1966), o qual caracteriza um campo como sendo composto por ato-

res diretamente envolvidos no processo sob estudo. Seu escopo social e territorial lida cons-

tantemente com a mudança, com a introdução de novos atores no processo em andamento ou 

a formação de novos participantes (com novos recursos, valores e etc.), os quais reformulam 

constantemente os tipos de atividades e interações dento do campo - adotando novos modelos, 

abandonando velhos ou retrabalhando-os. 

           Em Rules, resources and groups in political contests (1968b), Swartz refina o conceito 

de arena. Ele condena o isolamento das arenas como estratégia metodológica para melhor 

apreendê-las, como se fossem sistemas políticos autônomos. Elas estão relacionadas a siste-

mas políticos mais amplos. Para ele, estes sistemas vizinhos compõem um ambiente político 

(que pode ser denominado de “campo politico”) o qual influencia diretamente a(s) arena(s) 

que estão em jogo. As relações políticas dentro de uma arena, para Swartz, podem estar vincu-

lados a papeis sociais que não são estritamente políticos (laços de parentesco, de vizinhança, a 

ideologia religiosa, as obrigações econômicas etc.), mas que podem ser utilizados para esse 

fim especifico.  

            Assim, para ele a melhor maneira de abordar de forma ampla a organização política 

grupal é dividindo-a em três conjuntos de problemas: primeiro, centrado na organização in-

terna do grupo (arena), segundo, na organização do campo em questão e, por fim,  na relação 

entre o campo e sua arena. Tentaremos seguir este caminho para entender a organização polí-

tica Pitaguary. 

          Primeiro, porque acredito trabalhar com lideranças indígenas não é focar em suas atua-

ções locais nas aldeias, apenas. Temos que compreender que elas estão inseridas em outros 

contextos sociais e articulando diferentes esferas políticas e escalas sociais. Algumas pessoas 

podem atuar apenas na esfera local da sua aldeia, enquanto outras (a maioria) participa de ou-

tros contextos a partir do seu envolvimento no movimento indígena, nas escolas, na saúde, 

etc. - fazendo parte, assim, de uma rede estadual, regional ou mesmo nacional de mobiliza-

ções. Longe de estarem desconectados, essas escalas (mais) micro e a (mais) macro de atua-

ção se complementam no processo de formação de lideranças indígenas - diria até, que são 

necessárias uma a outra. Portanto, antes de me fixar em espaço ou tempo muito delimitados, 
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procurei expandir esses dois horizontes e identificar a circulação de significados, identidades 

culturais e alianças no tempo-espaço.  

  Procurei expandir o foco societário e espacial porque etnografei diversas outras situ-

ações sociais que extrapolavam o âmbito das aldeias Pitaguary - tanto ao nível estadual, como 

regional e nacional (como já explanei anteriormente). Portanto, cada vez mais fui percebendo 

que não podia me restringir somente em minha atenção às lideranças indígenas. Outrossim, 

minha pesquisa se tornaria mais rica se eu abrangesse, principalmente, seus campos de atua-

ção. Dessa forma, etnografar as aldeias, as mobilizações étnico-políticas, os encontros, as ofi-

cinas, as assembleias, os eventos e as audiências que esses sujeitos participavam foi uma ma-

neira de perceber como eles administram ou negociam conflitos, lidam com os grupos diver-

gentes (alguns faccionalizados) dentro das aldeias, estabelecem consensos e dissensos, de-

monstram suas relações de força, estabelecem prestígio, reforçam sua “autoridade" dentro da-

queles espaços, circulam conhecimentos, etc. Ou seja, a construção social das lideranças indí-

genas é um processo de construção de prestígio e legitimidade dentro  e fora do seu grupo. E 

isso é efetivamente concretizado a partir de sua atuação nesses diversos campos políticos.  Por 

fim, quando me referi em ampliar o alcance temporal, significou que tendo como base o pro-

cesso de territorialização dos Pitaguary, desenvolvi também uma pesquisa documental para 

sedimentar minha etnografia do cotidiano na etnia. 

       Os dados foram construídos a partir da observação participante, de entrevistas semi-estru-

turadas e abertas ou mesmo de inúmeras conversas informais. Para tanto, procurei estar atento 

aos problemas relativos à utilização das fontes orais (DEBERT, 1988; BOURDIEU, 1996; 

GINZBURG, 1990). Apesar de não ter aprofundado ainda nesse aspecto, busquei dar alguma 

atenção às trajetórias de vida dessas lideranças . Isso foi necessário na medida em que essas 26

lideranças não vivem exclusivamente para ou da política. Como qualquer pessoa, elas têm 

diversos outros círculos e esferas sociais de participação, que não estão enredadas nas tramas 

desse universo. Elas têm famílias, vão à igreja, ao supermercado, à escola ou à universidade. 

Apesar desses contextos serem importantes para entender os posicionamentos políticos, uma 

coisa não implica necessariamente na outra.  

 Apesar de considerar a trajetória de vida e a biografia como duas técnicas de pesquisa que seriam bastante 26

úteis para meu objetivo, não posso considerar que as utilizei visto que foram abordadas muito superficialmente. 
Esclareço, ao leitor, que optei por não desenvolvê-las em todo seu potencial porque me exigiria um investimento 
de tempo e atenção que infelizmente não pude dispensar. 
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           Com essas ressalvas, mantive a cautela de não considerar essas trajetórias de vida 

como uma mera sucessão de acontecimentos de ordem individual, como se fosse uma “histó-

ria" (BOURDIEU, op. cit). Essa concepção de uma vida organizada como uma história linear 

leva a um deslize analítico, concebendo-a tanto como uma única ordem lógica como cronoló-

gica. Essa ilusão impede o pesquisador de ver a entrevista como uma apresentação oficial de 

si e, portanto, sujeita à todas as manipulações identitárias que permeiam as interações sociais. 

Proponho pensar as entrevistas, e os relatos biográficos, a partir do conceito literário de fluxo 

de consciência. A idéia que foi incorporada é a de que o pensamento é formado por um pro-

cesso descontínuo, confuso e anacrônico. Isso faz com que o raciocínio lógico que pode ser 

apreendido através do relato do informante seja permeado por impressões pessoais, sem uma 

linearidade cronológica bem estabelecida, e por processos mentais específicos.  

          Além dessa postura metodológica, é imprescindível o antropólogo não acabar se tor-

nando uma espécie de inquisidor (GINZBURG, 1990). Ou seja, não trabalhei a partir de um 

desejo de verdade em busca de validar minhas concepções como faziam os inquisidores me-

dievais. Apesar dessa postura possibilitar, de algum modo, ricos relatos, eles serão profunda-

mente distorcidos pelas pressões psicológicas que uma relação desigual pode imprimir. Os 

sujeitos não podem falar aquilo que o antropólogo quer ouvir. Não podemos negar suas subje-

tividades e seus agenciamentos. 

Estratégias metodológicas do exercício antropológico em um campo de disputas faccio-

nais 

           Se existem quatro aldeias que compõem a Terra Indígena Pitaguary, por outro lado en-

contrei dois grupos faccionais distintos no território. Se em período anterior à minha pesquisa, 

eu supunha que existissem quatro grupos políticos (de cada uma das aldeias), atualmente con-

sidero que se configuram apenas dois: de um lado, temos as lideranças ditas tradicionais das 

quatro aldeias (lideranças históricas da mobilização política Pitaguary e do movimento indí-



	 	 �55

gena estadual) e, de outro lado, temos lideranças “oposicionistas"  (encabeçada por Manoel, 27

o enteado do cacique falecido). Atualmente, a aldeia mais tensionada pelos conflitos é a do 

Santo Antônio - visto que é nesta localidade onde moram três caciques, caracterizando bem 

esses dois grupos opostos. Lá é a aldeia tanto da Cláudia e da Madalena (caciques do grupo 

“tradicional”), quanto morada do Manoel (cacique “oposicionista”). Da mesma forma, é nes-

sa aldeia onde mora a maioria dos apoiadores do Manoel.  

        A decisão do pajé Barbosa de eleger dois caciques que moram no Santo Antônio foi es-

tratégica, visando estabelecer uma base mais sólida de atuação contra o Manoel. Tenho a im-

pressão que o cacique oposicionista está, por ora, focado em dominar a aldeia do Santo Antô-

nio e não estender seu poder para todo o restante das aldeias. Talvez sua tentativa de se tornar 

legítimo para toda o povo venha a se concretizar em um período posterior ao desta pesquisa. 

O ataque mais direto do Manoel vai contra essas duas caciques do Santo Antonio (Cláudia e 

Madalena), a tal ponto que ele vem conseguindo desarticulá-las politicamente. Da mesma 

forma, ele promove um forte ataque contra Ceiça, importante liderança do movimento indíge-

na mais amplo, inclusive ao nível nacional, que também mora no Santo Antônio. É sintomáti-

co, portanto, a apresentação de disputas e violências de gênero que permeiam esse conjunto 

de relações. Todos esses aspectos descortinam conflitos dentro da própria mobilização étnica, 

que transpassam disputas por autenticidade, poder, acesso à bens materiais e naturais, e que 

geram tensões entre membros do grupo. 

            Portanto, foi fundamental cautela metodológica a respeito dos efeitos das divergênci-

as e dos conflitos internos, pois eles poderiam afetar a minha inserção e a construção dos da-

dos. Estes,  foram elementos que tive que saber lidar e observar, mas que também funciona-

ram como uma chave de análise para questões centrais desta pesquisa, tal como entender se as 

discordâncias e alianças entre as lideranças influem na construção de sua autoridade e legiti-

midade. Dessa forma,  é necessário essa reflexividade no processo de pesquisa, como proble-

matizar o movimento de entrada ou inserção (entering) do pesquisador em um campo social-

mente conturbado pelas disputas internas (RABINOW, 1977; BERREMAN, 1975; BARATA, 

 “Lideranças tradicionais” é uma categoria nativa, enquanto “lideranças de oposição” é um termo meu (embo27 -
ra também fosse, por vezes, articulado pelos próprios indígenas). Considero o grupo do Manoel como os oposi-
cionistas e não o outro, porque o outro grupo (das lideranças “tradicionais”) já estava estabelecido como lideran-
ças estaduais e nacionais quando da sua inserção do Manoel. Este é um ponto essencial para entender as acusa-
ções contra o Manoel e seu cacicado: para muitos Pitaguary, ele não merecia estar nesse lugar porque ele nunca 
participou da luta política na etnia.
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1993). Antes de tentar compreender e interpretar o fenômeno social que o pesquisador se dis-

põe a investigar, ele tem que se preocupar com o caráter interacional presente no contexto de 

pesquisa, o que envolve o controle e a interpretação de impressões de ambas as partes (BER-

REMAN, op. cit.). Neste mesmo cenário tive que me esforçar para estabelecer relações de 

confiança com os informantes. Desde o início, uma saída metodológica que escolhi foi pro-

mover um trabalho de campo mais fluido, não no sentido de inconsistente, mas sim em con-

sonância com a idéia de dinamicidade. No meu caso, isso levou em consideração duas atitu-

des principais: a circulação entre os grupos, pessoas, eventos, localidades e situações; e não 

morar no território. 

                Como bem trabalha Rabinow (op. cit.), é um perigo o antropólogo ser associado a 

algum grupo faccional. E foi exatamente isso que ocorreu comigo na pesquisa entre os Pita-

guary. Como já delineei brevemente, ao iniciar minha pesquisa com o grupo faccional das li-

deranças tradicionais,  não consegui me aproximar, posteriormente, do grupo faccional de 

oposição - o qual me associava como um apoiador das lideranças “rivais”. 

         Quando o antropólogo tenta se inserir nas redes de relações e significados de uma co-

munidade, esse movimento tem que ser realizado com precaução e sensibilidade. As próprias 

relações com os informantes não se dão em um vácuo, mas sim a partir de outras relações so-

ciais mais amplas, sobretudo aquelas da própria comunidade. Isso implica diversas objeções, 

principalmente quando o contexto de pesquisa está repleto de disputas internas. Estive atento 

aos controles sociais não apenas que exerci sobre os informantes e grupos, mas os que eles – e 

a própria etnia – exerceram sobre mim. Tenho consciência de que não fui apenas eu quem es-

tava observando, pois eu também fui observado – e minhas ações  e relações reportadas e res-

significadas entre as lideranças. Dessa forma, tentei ser o mais franco, sincero e ético em rela-

ção aos Pitaguary e seus conflitos. Portanto, considero que ter promovido sempre esse movi-

mento reflexivo das minhas próprias ações, dessas dificuldades metodológicas e do andamen-

to da pesquisa, foi primordial para contornar tais obstáculos. 

              Já ressaltei anteriormente que fui considerado pelas lideranças Pitaguary e pelo mo-

vimento indígena como um parceiro. Isso me impôs algumas outras preocupações de ordem 

metodológicas. A principal delas foi como fazer etnografia enquanto um parceiro, nas situa-

ções sociais onde as lideranças estão atuando mobilizando redes e que meu próprio lugar ali 

faz parte de uma mobilização de rede. Logo de início percebi o fato de que minha presença 
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legitimava um grupo ao invés de outro. Contudo, essa minha posição não fez com que eu 

isentasse o movimento indígena e as lideranças “tradicionais” de críticas, como veremos. 

          Uma abordagem interacionista se mostra importante para essa pesquisa ao compreender 

a sociedade enquanto interação simbólica e “estratégica" (GOFFMAN, 1969). Isso significa 

que “[…] os seres humanos interpretam ou ‘definem' as ações uns dos outros, em vez de sim-

plesmente reagir a elas” (BLUMMER, 2013, p. 76). A dimensão do simbólico rompe com o 

instrumentalismo do “estímulo-resposta”, introduzindo no problema o fator central da inter-

pretação do sujeito. Nesse sentido,  Coelho (2013) afirma que o ator social interacionista nun-

ca reage a um estímulo, mas a leitura que ele faz deste, ou seja, toda ação pressupõe um in-

vestimento interpretativo. Isso significa que toda ação se dá sempre em contexto e em intera-

ção. Assim, desconstruímos a ideia de que a ação é uma resposta à comportamentos de tercei-

ros ou a meros interesses racionalizados. Sempre ocorre a partir de um processo de significa-

ção seja das relações humanas, da sua ação, do contexto, das suas metas, das limitações, etc. 

          Gostaria de finalizar a presente seção com um problema que se mostrou bastante sensí-

vel para mim durante o processo de pesquisa em meio aos conflitos faccionais entre os Pita-

guary: a questão ética. Por conta dos boatos, fofocas, acusações diretas, processos criminais 

abertos envolvendo as diversas lideranças naquele campo, saber como abordar as redes de in-

trigas foi algo delicado. Deveria ocultar o nome dos meus informantes? Deveria abordar suas 

acusações diretas a alguma outra liderança? Coloco no texto um boato que surgiu? E se lide-

rança “x" não soubesse que a liderança “y" fala mal dele, caberia ao meu texto revelar isso? 

Qual o limite entre o segredo/fofoca/acusação que merece entrar no texto e o que não merece 

- é tão simples assim decidir sobre isso? Confesso que a escolha metodológica que segui tal-

vez não seja a mais adequada. Sendo o mais honesto possível com você, leitor, só terei dimen-

são disso quando esta dissertação foi “devolvida" para meus interlocutores. Entretanto, adian-

to que meu posicionamento foi o de não ocultar ou me “fechar" para os diversos boatos que 

circulavam em campo - inclusive os que me perpassavam . Da mesma forma, preferi não 28

ocultar o nome dos meus informantes, nem das lideranças em conflito. O uso do anonimato 

no texto antropológico é uma questão longe de estar resolvida na antropologia (FONSECA, 

 No último dia da ocupação da CR NE II da Funai, marcado por um confronto violento entre lideranças indí28 -
genas (especialmente as Pitaguary), me disponibilizei para dar carona para o cacique Maurício e algumas crian-
ças da aldeia Olho D’Água até suas casas. Inúmeros foram os pedidos de cautela para que eu fosse até lá, pois 
supostamente haviam “capangas e aliados” das lideranças “que apanharam” rondando a área armados, esperan-
do os indígenas que estavam no confronto.
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2008; CARDOSO DE OLIVEIRA, 2004). Dessa forma, concordo com Fonseca quando afir-

ma:  
Pelo contrário, mascarar nomes de pessoas ou de determinada comunidade pode 
trazer a mesma impressão que trazem os rostos borrados ou as tarjas pretas cobrindo 
os olhos que vemos em filmes e fotos de jovens infratores. Parece designar justa-
mente as pessoas que têm algo para esconder. Por esse motivo, seria questionável 
uma orientação profissional que traçasse uma distinção sistemática entre as situa-
ções etnográficas em que mantêm-se os nomes reais dos informantes (subentendido, 
dos cidadãos honestos) e as outras em que mascaram-se as identidades (dos, suben-
tendidos, bandidos). Tal política discriminatória serviria apenas a reforçar os este-
reótipos que procuramos questionar. (FONSECA, 2008, p. 41)   

Portanto, sugiro desnaturalizar o anonimato como saída metodológica do antropólogo 

em campos delicados. Qual direito tenho eu, antropólogo, de esconder suas identidades? Ou 

pior, negar suas subjetividades? Será que o anonimato não seria apenas uma estratégia do an-

tropólogo “sair bem” do campo - sem esse choque ou réplicas dos “objetos de suas 

pesquisas”?  E, principalmente, será mesmo que, ao esconder os nomes dos desafetos entre os 

Pitaguary, eu conseguiria realmente ocultar quem estava falando? Ou seja, será que o interlo-

cutor que lesse tal ou tal narrativa não saberia “de cara” quem estaria falando? Atualmente, os 

conflitos nos Pitaguary estão explícitos, se eu tentasse mascará-los talvez eu incorresse no 

erro de tratar o conflito como um “tema de exceção” dentro da antropologia - como histori-

camente já fizeram. Não pretendo criar uma narrativa da ordem e da coesão. 

“Variação de escalas”: o diálogo entre a antropologia e a história 

Nesse campo, foi necessário também uma cautela metodológica e um aporte teórico 

para lidar com a dimensão do segredo, da mentira e da fofoca no decorrer da pesquisa 

(GLUCKMAN, 1963; FONSECA, 2004; ELIAS, 2000; PAULO DE OLIVEIRA, 2010; 

SIMMEL, 2009). Se lidar com o Estado, como já preconizou diversos antropólogos, constitui 

os assim chamados “estudos up” ou estudo das “elites” (NADER, 1972) , as dimensões dos 29

não-ditos, das entrelinhas e das mentiras foram fatores presentes – até mesmo reveladores. 

Não necessariamente os atores sociais majoritários com quem trabalhei, os índios, estavam 

em posições “superiores” em uma rede de interações políticas que é distribuída hierarquica-

mente. Entretanto, se o segredo faz parte dos estudos sobre a vida política, institucional e bu-

 Acredito que eu, enquanto pesquisador, estava nessa esfera up (NADER, 1972), porque conseguia acessar 29

documentos que muitos indígenas não conseguem - visto que existe um saber-fazer, um saber acessar, como pro-
curar, aonde procurar os documentos.



	 	 �59

rocrática do Estado, também faz parte da vida política local de atores comuns que se organi-

zam em coletividades e facções, disputando direitos e legitimidades. A gramática dos direitos 

é constantemente apreendida pelos atores sociais que “buscam seus direitos” a partir das inte-

rações desses sujeitos com as “autoridades”. 

Por conta disso, considero que foi importante seguir e me apoiar em uma antropologia 

do Estado (BEVILAQUA, 2000; TEIXEIRA; SOUZA LIMA, 2010; CASTILHO; SOUZA 

LIMA, 2014;  SOUZA LIMA, 2013; MITCHELL, 1999; ABRAMS, 2006; DAS; POOLE, 

2008; SCHAVELZON, 2010). Não apenas porque estaremos lidando com a categoria jurídica 

“índios”, mas também porque os sinais diacríticos de uma “indianidade” (OLIVEIRA FILHO, 

1988) são construídos na interação desses atores sociais com o próprio Estado, as agências 

governamentais e a sociedade. Além disso, o processo de territorialização, a formação históri-

ca do movimento indígena e da mobilização étnico-política dos Pitaguary não podem ser pen-

sados afastados da atuação e da relação com o Estado, a administração pública e as políticas 

governamentais. Ressalto também que uma antropologia do Estado é de grande valia para 

pensarmos os documentos, pois o arquivo é a instituição que canoniza, cristaliza e classifica o 

conhecimento de que o Estado necessita (CUNHA, 2004). Segundo Souza Lima (2013), a 

busca por direitos comunica  diferentes esferas tais como a sociedade, movimentos sociais, 

ONG’s, o Estado etc. Assim, este autor salienta que reivindicar esses direitos e organizar-se 

para tal, pode ser analisado como uma (auto)validação ou (auto)afirmação dessas identidades 

que constituem os processos modernos de formação do próprio Estado. Deve-se salientar que 

“o Estado” não está “dado”, mas é constantemente reformulado e construído. 

Da mesma forma, lidar com a dimensão do Estado (seu exercício e seus agentes) exige 

problemas éticos e metodológicos que o pesquisador precisa enfrentar (BEVILAQUA, 2003). 

Entre as dificuldades está o acesso aos informantes quando se tratam de servidores públicos. 

Rememoro as minhas frustradas tentativas de ter acesso aos inquéritos criminais e cíveis aber-

tos na localidade Pitaguary. Pelo menos três vezes fui à sede do Ministério Público Federal  

em Fortaleza tentar conversar com o Procurador da República que atendia a região e, assim, 

ter livre acesso aos processos. Porém fui impedido pelas suas constantes viagens, excesso de 

trabalho ou outras complicações. Em todas as datas marcadas para conversarmos, ele não 

pôde me atender. Consegui alguns desses processos por outras vias, porém infelizmente mui-
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tos deles apenas em formato resumido - ou seja, sem o detalhamento do processo e resolução 

do caso.  

E por que não tratar “nossas elites” a partir dos documentos (VIANNA, 2014)? Procu-

rei retomar alguns documentos históricos para entender os processos de territorialização dos 

índios Pitaguary. Esse movimento foi necessário para compreender como documentos especí-

ficos (uma carta de sesmaria e um registro de terra) foram peças centrais em seu processo de 

etnogênese, para contextualizar os atuais investimentos narrativos Pitaguary sobre um “pri-

meiro cacique” do grupo (ainda no século XIX) e para entender o contexto de modelação das 

primeiras lideranças da etnia. Para tanto, me apoiei nos documentos presentes no Arquivo Pú-

blico do Estado do Ceará (que guarda o livro de Registros de Terras de Maracanaú e Maran-

guape) e na hemeroteca virtual da Biblioteca Nacional. 

Os índios passaram décadas sendo tutelados por meio do regime e ordenação jurídica 

do Estado, o que deixou de existir “oficialmente” com a Constituição de 1988 (SOUZA 

LIMA, 1995; OLIVEIRA FILHO, 1999b) porém o que vemos ainda hoje são políticas direci-

onadas a essas populações que não escapam dessa lógica institucional e política anteriormente 

configurada. As relações dos povos indígenas com o Estado-Nacional brasileiro não foram 

sempre homogêneas, pois seguiram e tiveram diferentes nuances em diferentes lugares. No 

Ceará, por exemplo, não houve atuação do SPI (Serviço de Proteção aos Índios), mas a FU-

NAI passou apenas a atuar a partir da década de 1980. Contudo, como mostrarei, diversos são 

os documentos produzidos sobre e com as populações indígenas no Ceará durante o período 

colonial e imperial.  Desse encontro, entre povos indígenas e o Estado (primeiramente o colo-

nial português e depois o nacional brasileiro), no passado e no presente, emergiram diversos 

agentes, agências e formas de classificação: leis, relatórios provinciais, matérias jornalísticas, 

documentos judiciais dos mais variados, políticas públicas, documentos institucionais e etc. 

Foram essas “elites” que pude seguir, qual seja, as “elites” que, tal como diz Vianna (2014), 

são dotadas de um capital sem par: a autoridade de descrever/prescrever identidades, de gestar 

relações, de estabelecer e garantir direitos, de “proteger”/tutelar suas existências, etc. Portan-

to, utilizei tanto documentos históricos de longa duração (como os da APEC e os da Bibliote-

ca Nacional) como os documentos burocráticos e institucionais de agências governamentais 

que conformam formas de exercícios de poder (tais  como os produzidos pela FUNAI e pelo 

MPF) ou pelas próprias lideranças (por exemplo atas de reuniões) etc. (SOUZA LIMA, 2014). 
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Dessa forma, as relações de dominação que geralmente são instituídas ou passam pelo Estado, 

têm implicações diretas em relações pessoais em uma escala ou esfera “micro”/local. Com-

partilho com Souza Lima e Vianna (2013) da perspectiva de que “os direitos” devem ser com-

preendidos para além de suas normativas legais, tradições administrativas, etc. Dessa forma, 

deve-se somar à esta dimensão as mobilizações políticas (étnicas, neste caso), as estratégias 

de coletivização, os dramas morais, sejam eles pessoais como coletivos, etc., todos os quais 

dão à esfera dos direitos uma dimensão processual e dinâmica (VIANNA, 2013). 

Portanto, a proposta de empreender uma “variação de escalas” (REVEL, 1998) me 

parece sensata para trabalhar com o referido recorte. Ou seja, fenômenos de ordem “macro”, 

tais como os processos e instituições do Estado, ou a formação deles, podem ser considerados  

ou interpretados a partir de dimensões localizadas em uma esfera “micro” por meio das estra-

tégias individuais, das trajetórias de vida, da formação de identidades étnicas, da constituição 

de mobilizações políticas, etc, ou, então, em um movimento contrário, a partir da escala local/

micro à ordem/escala macro  30

Não trabalhei a partir de uma separação entre Estado e sociedade. Quando penso em 

atores sociais, agências e instâncias, práticas e discursos, organizações, etc., tais fronteiras se 

mostram fluidas e de constante trânsito. Portanto, uma antropologia do Estado me forneceu 

bases para pensar o conceito de “mediação” - na figura dos “mediadores”, brokers ou mid-

dleman. Dessa maneira, “[...] o ‘dentro’ e o ‘fora’ do Estado não se referem a localizações ou 

estatutos precisos, mas a possibilidades de nomeação, qualificação, aliança e oposição entre 

atores diversos” (VIANNA, 2013). Foi imprescindível, desse modo, abordar as relações entre 

agentes e agências que compõem a malha administrativa do Estado (e, mais ainda, atores di-

versos da sociedade civil) e os sujeitos, os índios no caso, que não se percebem como “sendo” 

o Estado. Esse caminho tornou-se central na presente dissertação, visto que o processo histó-

rico de territorialização dos índios Pitaguary é marcado por diversos agentes e agências medi-

adoras  – os “fazendeiros”, as ONGs, a Arquidiocese de Fortaleza/Igreja Católica, a FUNAI, 

as Universidades/pesquisadores, etc – que, contrariando abordagens essencialistas, fizeram 

 A microanálise foi uma proposta metodológica de um grupo de historiadores italianos (Carlo Ginzburg, Gio30 -
vani Levi, Edoardo Grendi e outros) que constituíram a chamada “micro-história”, a qual manteve um diálogo 
frutífero, desde seu início, com a antropologia. A “micro-história” pode ser caracterizada como uma reação a 
forma como se praticava a história social dominante, focada nos grandes agregados humanos, nas repetições e na 
extensa temporalidade. Dessa forma, esta nova postura analítica também estabeleceu fortes críticas ao estrutura-
lismo antropológico francês. 
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parte da constituição de identidades etnicamente diferenciadas e da etnicidade do povo indí-

gena. 

   Em artigo sobre “mediação” e a atuação dos “mediadores”, tanto na dimensão dos es-

tudos de campesinato quanto nos de etnicidade, Valle (2015) traça quase que uma genealogia 

conceitual da brokerage. Como o autor salienta, algumas características são recorrentes nos 

trabalhos sobre patronagem que abordam a função da “mediação”: uma pessoa que por sua 

“função”, ou “posição” ou “expectativas pessoais” transita entre contextos locais e nacionais, 

viabilizando contatos e alianças (os quais de alguma maneira geram ganhos, mesmo que ga-

nhos de “capital”, para o mediador), e intermediando uma “coalizão de interesses” que even-

tualmente pode surgir desse contato assimétrico (defendendo ou protegendo os interesses da 

comunidade, por exemplo) (Id, ibid). Para o autor, a mediação pode ser melhor compreendida 

como uma prática - visto que isso ajudaria a compreender múltiplas possibilidades de agência 

e sairia de uma perspectiva “funcionalista" do problema. De acordo com Kenny (1977) e Fos-

ter (1967), uma relação patrão-cliente possibilita uma prática de mediação entre a comunidade 

local e o Estado-Nação (VALLE, 2015). Nessa perspectiva, o proprietário de terra, os “pa-

trões" ou “barões” que passaram na região Pitaguary podem sim ser considerados como me-

diadores. 

 A mediação envolve uma assimetria (social, política, econômica e etc) entre planos 

sociais que pressupõe uma concepção de poder como algo que se “transfere” do centro para as 

margens.  Esses mediadores podem ser atores diversos tais como fazendeiros (coronéis) e re-

ligiosos (como veremos à frente no processo de etnogênese Pitaguary), ou mesmo como agen-

tes “do Estado”. De certa maneira, todas as práticas que um dia foram desenvolvidas por me-

diadores “avulsos” passam em um certo momento a serem assumidas pelo Estado e por agên-

cias públicas, gerando, assim, outros tipos de mediadores. Valle (op. cit.) deixa bem claro que 

essas relações não deixam de ser relações de poder. Por fim, o autor também salienta que a 

mediação implica e opera através da articulação entre universos de significação cultural, por-

tanto o mediador não constitui uma posição fixa e sim estabelece relações entre campos, redes 

e pessoas. 

 Na literatura etnológica brasileira, a mediação foi abordada no contato assimétrico en-

tre a sociedade nacional e as populações indígenas. Nesta perspectiva, é necessário levarmos 

em consideração em primeiro lugar a dimensão histórica das transações sociais/políticas/cul-
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turais, que sempre se realizam em vias de “mão-dupla”, incluindo neste bojo as próprias práti-

cas de mediação. Assim todos os agentes envolvidos no contato interétnico devem ser locali-

zados situacionalmente e processualmente em relação aos grupos étnicos. Com a Constituição 

1988 – a qual estabeleceu marcos legais e institucionais, garantindo os direitos de populações 

culturalmente diferenciadas, que expressaram mudanças históricas centrais nas relações entre 

essas populações e o Estado – me parece que houve uma pulverização/estimulação de modos 

de mediação, com a introdução de diversos outros atores sociais com interesses específicos 

em um campo de disputas por direitos diferenciados, cidadania e etc. Portanto, estou interes-

sado em observar como, atualmente, os próprios índios assumem algumas dessas funções de 

mediação - o que será desenvolvido nos próximos capítulos. 

O movimento indígena no Ceará pode ser visto atualmente como um dos que alcançou 

maior autonomia política no diálogo com agências governamentais e ONGs  (OLIVEIRA, 

2013). Em conversa que tive com Dourado Tapeba durante o ATL de 2017, ele chegou a me 

dizer que a autonomia dos povos indígenas no Ceará têm  relação com à visão crítica perante 

a dimensão da tutela e das conquistas alcançadas com a Constituição de 1988. Foi interessante 

perceber como os próprios indígenas estão articulando discursos e categorias que além de fa-

zerem parte do universo jurídico, são instrumentos analíticos antropológicos - como veremos 

a seguir. 

Com uma forte e intensa rede organizacional entre os povos do estado, as lideranças 

indígenas ganharam espaço e voz frente à política indigenista, seja em escala local como na-

cional. Se no começo da mobilização indígena no Ceará a atuação de agentes mediadores foi 

essencial, hoje as próprias lideranças estão tomando à frente em situações de mediação com o 

Estado. Oliveira (2013, p. 157) acredita que isso vem em decorrência da demanda tardia por 

reconhecimento que, consequentemente, levou essas lideranças indígenas a terem uma relação 

de negociação muito mais direta com o Estado, além de uma progressiva demanda por capaci-

tação e por políticas públicas. Será interessante perceber, nos outros capítulos desta disserta-

ção, como o movimento indígena (no caso do Ceará) estabelece vínculos com os chamados 

“parceiros” (ONG`s, pesquisadores etc.). Ao longo desses meses de pesquisa de campo, per-

cebi como os "parceiros" são atores importantes nos processos políticos de mobilização, arti-

culação, capacitação, entre outros - isso porque os parceiros também estão desenvolvendo 

suas práticas de medição.  Vejamos, 
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Dourado Tapeba: …É porque nos entendemos que a questão da Funai… 
que nós éramos tutelados até 88, antes da Constituição… Nós entendemos que 
quando criou-se a Constituição, e nós ganhamos, fizemos uma grande vitória de 
conquistar os artigos 231 e 232. Nós entendemos que ali acabaria a tutela e nós pas-
saríamos a ser autônomos. Até então nós éramos como silvícolas né, que colocava la 
lei 6.001, que é a que está em vigor ainda hoje… Que nós não tinha capacidade de 
nós… de ter autonomia. Nós éramos como se fosse criança. E nós do nordeste fo-
mos os primeiros povos que resolvemos acabar com isso, de romper. Porque até ia 
contra a constituição federal, da nossa organização e tudo. Mas infelizmente em 
outras reuniões, eles não pensam como nós. Eles acham que o governo é que tem 
que estar todo tempo atrás deles, cuidando deles. Eles não entenderam ainda, não 
caíram a ficha, que o governo quer é acabar com a gente! Quanto mais você depende 
do governo, mais você fica na mão dele! Então nossa autonomia é justamente isso. 
Nós não queremos ser dependentes do governo. O que nós queremos é que o gover-
no dê condições pra demarcar nossas terras, pra gente plantar, pra gente produzir, 
pra gente fazer nossa reprodução física e cultural. Então é tudo isso que nós defen-
demos, né!  

A fala de Dourado é bastante lúcida e nos mostra como ele articula discursos étnicos, 

com a dimensão do Direito e até mesmo da Antropologia.  Obviamente, devemos relativizar e 

nuançar certas partes de sua fala e perceber também que esse tipo de discurso é uma perfor-

mance política (em uma situação política). Uma autonomia completa do Estado é ilusória, na 

medida em que os índios do Ceará, para ficar  apenas neste contexto, estão intimamente rela-

cionados com agências governamentais centrais para suas mobilizações, tais como a Funai e o 

Ministério Público. Vemos, de toda forma, que Dourado está tentando demarcar fronteiras en-

tre os povos do Nordeste e os do Brasil. Como já ressaltei anteriormente, não existe uma ho-

mogeneidade nas relações do Estado com os povos, da mesma forma é entre a atuação das 

ONGs, etc. Em síntese, o que Dourado quis dizer é que existem redes políticas de articulação 

diferenciadas entre esses povos - o que para ele, diz muito sobre a autonomia dessas etnias. 

Ele fez questão de frisar, na mesma conversa, que os indígenas do Ceará há muito romperam 

com o CIMI (Conselho Indigenista Missionário), por exemplo, enquanto outros povos da re-

gião mantém intenso contato com os missionários (mas sem deixar de ter protagonismo). É 

importante destacar que a mediação não envolve, apenas e/ou sempre, uma prática assimétrica 

de poder - ou mesmo interesses incompatíveis. Essas relações com ONGs, tal como a citada, 

também permeiam as articulações indígenas. É exemplo a APOINME (Articulação dos Povos 

e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo) e a COIAB (Coorde-

nação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) - a cisão com o CIMI, por exem-

plo, antes de acontecer a nível estadual foi realizada a nível organizacional entre essas duas 

organizações.  
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 O CIMI não teve muita força (e presença) no processo de mobilização indígena no 

Ceará. Entretanto, a presença da igreja católica no processo de mobilização de diversos povos 

indígenas no estado foi marcante - entre os próprios Pitaguarys, como vamos destacar no tó-

pico sobre a organização social do grupo. No caso dos Pitaguary foi um seminarista (Carlos 

Alencar), ligado a Arquidiocese de Fortaleza, que criou o MAPI - Movimento de Apoio aos 

Índios Pitaguary - sendo assim um articulador central no processo de organização étnica. Da 

mesma forma, temos outras agências (algumas vinculadas a igreja e outras não) que fizeram 

parte não apenas de diversas emergências étnicas no Ceará - mas tiveram (ou ainda têm) 

grande centralidade para o movimento indígena estadual . Com a chegada da FUNAI no Ce31 -

ará, nos anos 90, essas mediações desenvolvidas por agentes e/ou agências católicas foi ce-

dendo espaço para uma pratica indigenista strictu sensu a partir do órgão indigenista oficial. 

Emprego a categoria “rede social”, proposta por John A. Barnes (1987), como uma 

estratégia analítica para proceder tanto com as lideranças quanto com um contexto faccional. 

No artigo Redes sociais e processo político (1987), Barnes procura desenvolver conceitos 

aplicáveis para arenas cujos campos não estão claramente demarcados e onde as regras políti-

cas não são tão destoantes de outras regras (SWARTZ, 1968). A idéia de rede, para o autor, é 

pensada como um campo de relações entre indivíduos que vão se articular a partir de intera-

ções. Assim, qualquer indivíduo em uma rede pode ser tomado para se pensar a sua composi-

ção, embora ele não tenha tanta visibilidade quanto o Alfa (o sujeito central) da rede. Portan-

to, tomei a ideia de rede como um constructo analítico do pesquisador que engloba relações e 

posições de grandezas distintas. “Seguimos” tanto os “alfas" quanto lideranças sem uma 

grande atuação no cenário mais amplo do movimento indígena (ou seja, que compõem "redes 

parciais”), contemplando as quatro aldeias Pitaguary. Foi partindo dessa lógica que estabeleci 

uma rede de conexões  entre os informantes. 

Dessa forma, como afirma Swartz (op. cit), os conceitos de “rede”, “estrela”, entre ou-

tros, são termos analíticos que foram desenvolvidos por Barnes para lidar com campos e are-

nas onde a situação não estava cristalizada, mas onde havia um intenso e rápido processo de 

mudança social. 

 Podemos citar: Associação Missão Tremembé - AMIT (nos Tremembé), Pastoral Indigenista da Arquidiocese 31

de Fortaleza (próxima das etnias da região metropolitana de Fortaleza), Pastoral Raízes Indígenas da Diocese de 
Crateús (próxima das etnias do sertão do Ceará) etc.
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Em Amigos de amigos: redes sociais, manipuladores e coalizões (1987), Jeremy Bois-

sevain nos fornece outras chaves de análise para pensarmos o conceito de redes sociais, for-

temente baseadas no interacionismo. Para o autor, os indivíduos são percebidos enquanto em-

preendedores sociais. Eles estruturam relações sociais e organizam coalizões de modo a me-

lhor controlar suas metas, resolver seus problemas e, principalmente, estabelecer alianças. 

Essa estrutura social não nos é estranha, não é um “fenômeno” exótico de comunidades de 

pequena escala. Constantemente, estamos estabelecendo alianças e proximidades com amigos, 

parentes, pessoas com gostos e interesses parecidos com os nossos, barganhando e negocian-

do objetivos e etc. É esse cenário que, para o autor, gera condições para a constituição de fac-

ções ou “cliques" em um grupo, mesmo que seja entre colegas de trabalho que se contrapõem 

a outros.  

A orientação teórica desta pesquisa abordou temáticas como “índios do Nordeste”, Es-

tado, mediação, etnicidade, conflitos sociais e política a partir de uma análise processualista, 

interacionista e histórica (esta, com base na antropologia histórica de João Pacheco de Olivei-

ra Filho e da micro-história italiana). Dessa forma, as etnografias produzidas sobre os povos 

indígenas do Nordeste brasileiro, enfocando as dimensões políticas da etnicidade, foram um 

material precioso na construção teórica da dissertação. A micro-história foi fundamental para 

promover essa “variação de escala”, principalmente, no que tange aos documentos e à antro-

pologia do Estado, ou seja, partindo de aspectos específicos, indícios, interrelações, etc., para 

pensar, então, o contexto, a sociedade, etc. A partir disso, as escalas micro/macro podem ser 

pensadas com maior interdependência e processualidade. 

A perspectiva teórica processualista me serviu como base conceitual para analisar 

como as sociedades indígenas do Nordeste, e os Pitaguary em particular, estão marcadas por 

situações de mudança social, de conflito, de contradição e de fluência. Esta abordagem, ino-

vou ao utilizar uma teoria da ação, a qual privilegia a observação e a reconstrução do compor-

tamento concreto de indivíduos específicos em situações estruturadas (FELDMAN-BIANCO, 

1987). Essa teoria também foi responsável por elaborar métodos para integrar a história e os 

dados documentais na análise de processos sociais em antropologia. Além disso, a teoria da 

ação tem uma concepção diferente dos sujeitos da pesquisa, não os considerando mais como 

mero informantes e sim como “atores sociais”. Dessa maneira, ela foi-se estabelecendo com 

um enfoque microssociológico (que consiste em análises intensivas dos processos políticos, 
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econômicos e sociais/culturais de pequena escala). Nesse sentido, privilegiamos as situações 

de estratégia e manipulações, os comportamentos de indivíduos específicos e suas ações, os 

conflitos e as disputas, os fluxos sociais, a agência dos indivíduos e suas margens de manobra, 

entre outros aspectos. Além disso, o processualismo é fundamental para entender a importân-

cia de se combinar os dados antropológicos com os materiais históricos.  

    Neste mesmo sentido, acredito ser interessante trabalhar com o “método de caso estendido” 

(GLUCKMAN, 1987) (denominado por Max Gluckman e, posteriormente, repensado por Van 

Velsen a partir da “análise situacional). Esta postura teórico-metodológica coleta informações 

e percepções detalhadas, incorporando-as na análise de modo com que o conflito se torne algo 

constituinte do processo social. Este método leva em consideração que os sujeitos selecionam 

situacionalmente – o que, automaticamente, leva em conta a história, o momento, os interes-

ses e as estratégias – suas ações dentro de uma contraditória miscelânea de valores e relações. 

Por fim, este método prevê a observação minuciosa e conexa de diversos casos específicos 

ocorridos em um mesmo contexto social e fornecidos ao leitor não apenas como parte das 

abstrações e conclusões do antropólogo, mas sim como parte do próprio material de pesquisa. 

Além de abordar o conflito a partir de uma postura processualista, considero pertinente perce-

bê-lo, de uma maneira geral, não apenas sob uma ótica eminentemente negativa. Ele tem a sua 

positividade (SIMMEL, 1983). Simmel é central para pensar o conflito que surge nas relações 

de poder entre pessoas, agências e o Estado. A mediação seria, portanto, uma espécie de “tría-

de”, ou seja, esse “terceiro elemento” que se insere em uma relação diádica (SIMMEL, 2013). 

O aporte teórico desta pesquisa esteve em sintonia com as contribuições de Fredrik 

Barth (2011). Dentre os vários aspectos que poderia citar, indico dois deles. Primeiro, o desta-

que que Barth deu para o fato da etnicidade ser entendida em um sentido organizacional. Des-

sa maneira, um grupo étnico não pode ser definido como portador de uma cultura particular. 

Então, a atenção é direcionada ao caráter da etnicidade, da interação entre os atores e da utili-

zação de suas identidades como mecanismos para se categorizar e categorizar Outros. O se-

gundo aspecto que gostaria de destacar, o qual é fortemente atrelado ao anterior, é a mudança 

de ênfase não para a manutenção de aspectos culturais originários, puros ou autênticos e sim 

para a manutenção de fronteiras étnicas, que são, no caso, essencialmente fronteiras sociais. 

Ou seja, essas fronteiras são constituídas de maneira dinâmica, interacional e histórica. Por-
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tanto, não estou buscando descontinuidades culturais e sim construções identitárias e investi-

mentos políticos. 

Estas características apontadas por Barth (2011), se mostram extremamente atuais e 

úteis para pensar o caso dos índios do Nordeste. Sujeitos que estão a mais de quatro séculos 

sob dominação e exploração via igreja, fazendeiros e etc. Desta forma, é imprescindível se-

guir o caminho da antropologia histórica (OLIVEIRA FILHO, 1999a) como forma de fugir de 

uma “pureza cultural”, da naturalização da situação colonial, dos mitos do contato intercultu-

ral e da amenização da violência e dominação sofrida por essas populações. 

A etnicidade pode ser abordada a partir das identidades contrastivas, como fez Barth. 

Como tendências positivas de identificação e inclusão numa coletividade étnica, como fez 

Banton (1979). Nesse mesmo sentido, Weber (2009) fornece também um subsídio importan-

tíssimo ao indicar que é a comunhão política que costuma despertar uma crença na comunhão 

étnica e, consequentemente, um sentimento subjetivo de pertença e origem comum. Essas são 

somente algumas posições teóricas que me apoiaram na reflexão sobre este fenômeno. A par-

tir desses referenciais, trabalhei com o conceito de etnicidade entendendo-o como: um inves-

timento político de identidades étnicas que se constroem a partir de um contexto relacional 

dentro de uma situação histórica. 

Portanto, voltamos ao uso da história. O conceito de “situação histórica”, elaborado 

por João Pacheco de Oliveira (1999a), consiste em localizar a interdependência e o relacio-

namento de uma miscelânea de atores sociais atrelados a esquemas de distribuição de poder 

em um determinado período de tempo. Vale ressaltar que “a situação” – o período e a seleção 

desses sujeitos – é uma construção metodológica e teórica do antropólogo no processo de 

pesquisa. A dimensão história, para o autor, seriam os eixos espaços-temporais onde os indí-

genas atuariam como sujeitos históricos plenos. Partindo de Oliveira Filho (2012, p. 18), en-

tendo que 
[…] uma situação histórica define-se pela capacidade de determinados 

agentes (instituições e organizações) produzirem uma certa ordem política por meio 
da imposição de interesses, valores e padrões organizativos aos outros componentes 
da cena política. A instauração regular dessa dominação pressupõe não somente o 
uso repetido da força, mas também o estabelecimento de diferentes graus de com-
promisso com os diversos atores existentes, por meio dos quais o grupo dominante 
passa a articular interesses outros que não os seus próprios, obtendo certa dose de 
consenso e passando a exercer a dominação em nome de interesses e valores gerais.  
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Considero pertinente salientar com qual noção de política estou dialogando no decor-

rer da pesquisa. Minha posição processualista da política está em consonância com as coloca-

ções de Marc Swartz (1966; 1969), G. F. Bailey (2001), Victor Turner (1966), Arthur Tuden 

(1968), entre outros antropólogos. Adianto que segui uma tradição contemporânea, que de 

certa forma foi institucionalizada a partir de estudos brasileiros no início da década de 90 ca-

racterizados como sendo de antropologia da política.  Nessa linha e baseando-se em Oliveira 

Filho (1988), não podemos entender a dimensão política “[...] como uma atividade que se de-

senvolve em uma totalidade social fechada e auto-explicável, seja essa uma esfera ou domínio 

da vida social, uma estrutura ou ainda um grupo social [...]” (p. 9). Assim, a “política” não 

deve ser apreendida a priori, deve então ser construída e estudada analiticamente a partir do 

comportamento das pessoas, suas percepções, em contextos particulares. Dessa forma, tam-

bém apreendi este conceito nos termos abordados por Brasileiro (1996), ou seja, como um 

campo de atividades mais amplo e que envolve uma série de dimensões sociais e, conseqüen-

temente, relações de poder. Neste sentido, concordo com as considerações de Kuschnir (2007) 

sobre a temática, tomando a política, “[...] como fruto da ação coletiva, isto é, de uma rede de 

pessoas que interagem e se influenciam reciprocamente por meio de relações complexas e di-

nâmicas. A abordagem antropológica da política privilegia a dimensão simbólica, ou seja, a 

interpretação que os atores sociais fazem das instituições, relações e objetos com os quais li-

dam no seu cotidiano.”. Barnes (1987), também foi imprescindível neste domínio, visto que 

ele concebe a política como “[...] processos através dos quais indivíduos e grupos tentam mo-

bilizar apoio para seus vários objetivos e, nesse sentido, influenciar as atitudes e ações dos 

seus seguidores.” (p.160). 

 Por fim, estarei promovendo uma ampliação da antropologia política em direção a 

uma antropologia da política. Aparentemente apenas uma distinção gramatical, essa preposi-

ção traz conseqüências teóricas bastante profícuas. Uma delas é que na primeira noção, políti-

ca é utilizada em um sentido adjetivante. Dessa forma, não distingue de maneira clara qual o 

objeto de estudo do pesquisador, o que poderia gerar conseqüências metodológicas perigosas 

ao fazer com que o mesmo incorpore posições ideológicas em detrimento de uma visão cientí-

fica (KUSCHNIR, 2005). O acréscimo da preposição “da” oferece um novo fôlego à discipli-

na ao tornar a noção de política algo etnográfico. Isso significa a tentativa de explicar “[...] 
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como os atores sociais compreendem e experimentam a política, isto é, como significam os 

objetos e as práticas relacionadas ao mundo da política.” (KUSCHNIR, p. 163, 2007).  
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1. TERRITORIALIZAÇÃO, MEDIAÇÃO E INVESTIMENTOS ÉTNI-

COS: as dinâmicas sociais e políticas Pitaguary 

          A história dos índios no Nordeste brasileiro é marcada por diversas descontinuidades, 

sejam documentais, sejam político-administrativas ou até mesmo dinâmicas locais específi-

cas. Ao aplicar uma perspectiva de longa-duração nesta pesquisa, tentei fugir de um quadro 

eminentemente histórico que comprovasse uma "autenticidade indígena” Pitaguary. Muito 

menos estabelecer uma continuidade territorial - e temporal - dos índios em questão. Estou, de 

fato, procurando dar sentido a um quebra-cabeça que tem como finalidade última e central 

perceber o processo de territorialização dos atuais índios Pitaguary. Visto que o grupo elabora 

uma memória social construída, entre outros elementos, a partir de um território histórico, o 

diálogo entre antropologia e história mostra-se de suma importância. Acredito que sem essa 

visão diacrônica e processual perdemos muito na compreensão das intrincadas conexões de 

sentido e identificação que esses índios elaboram no contemporâneo . Dessa forma, elas são 32

subsídios da própria etnicidade do povo e, portanto, devem ser levadas em consideração. Para 

tanto, fiz um recorte amplo no qual foco nas relações de mediação e patronagem ao longo dos 

séculos XIX e XX na região onde hoje esses índios habitam até chegar nas dinâmicas sociais 

de “etnogênese” do grupo étnico. Portanto, procuro delinear a formação de uma “situação his-

tórica” (OLIVEIRA FILHO, 2012) no caso Pitaguary que forneceu bases para o processo de 

identificação indígena daqueles atores. 

           	Nesse sentido, contextualizo os processos de investimentos étnicos que ocorram no 

Ceará a partir dos anos de 1980 (dando contornos mais detalhados ao caso Pitaguary), mos-

trando como a Igreja Católica foi uma agência mediadora central - e que as práticas de media-

ção católicas não foram pontuais no Nordeste brasileiro ou mesmo no Ceará, mas que corres-

ponderam à orientações e diretrizes nacionais e internacionais. A entrada tardia da FUNAI no 

campo indigenista cearense, por volta de 1992, permitiu que a prática indigenista no estado 

fosse iniciada e desenvolvida por agentes e agências ligadas à Igreja (como missionários, in-

 Uso o conceito de “contemporâneo”, entendendo que o presente está articulado a uma historicidade. Concordo 32

com a  definição de Rabinow (2008, p. 2 apud Basques), para qual o contemporâneo é um “[…] moving ratio of 
modernity, moving through the recent past and near future in a (nonlinear) space that gauges modernity as an 
ethos already becoming historical”.
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digenistas leigos, padres, etc.). Contudo, veremos que essas práticas de mediação não foram 

iguais em todos os povos, mas sim plurais e diferenciadas.  

         Este campo histórico que possibilitou a formação de lideranças indígenas no Ceará tem  

influência direta na forma como hoje elas atuam como agentes mediadores a partir de uma 

relativa autonomia, visto que os agenciamentos foram deles também. Após essa contextuali-

zação, trago o processo de mobilização étnica no território Pitaguary, destacando quais perso-

nagens estiveram à frente desse movimento. 

1.2 Delimitando fronteiras étnicas: o processo de identificação indígena no Santo Antô-

nio dos Pitaguary 

       Logo no início da pesquisa de campo etnográfica entre os Pitaguary, identifiquei que o 

processo de organização social e de mobilização étnica do grupo estava ancorado em dois do-

cumentos administrativos: uma carta de sesmaria de 1722 e um registro de terra de 1854. Re-

lato brevemente a seguir dois momentos (o primeiro deles em janeiro e o segundo em abril de 

2017) que me fizeram perceber a importância desses documentos para o grupo. 

       O primeiro deles foi quando acompanhei como ouvinte uma oficina produzida pela orga-

nização não governamental ADELCO (Associação para o Desenvolvimento Local Co-produ-

zido) , integrando o projeto “Fortalecendo a autonomia política dos povos indígenas”. Este 33

encontro se deu durante um dia inteiro na Escola Indígena Ita-Ara (na aldeia de Monguba, 

Pacatuba - CE), que compõe uma das três escolas indígenas dos Pitaguary. Participaram lide-

ranças das quatro etnias da região metropolitana de Fortaleza: Pitaguary (Maracanaú e Paca-

tuba), Tapeba (Caucaia), Anacé (Caucaia e São Gonçalo do Amarante) e Jenipapo-Kanindé 

(Aquiraz). O objetivo da oficina foi produzir um diagnóstico da atual situação (territorial, 

 “[…] fundada em 2001, entidade civil sem fins lucrativos, localizada em Fortaleza-Ce, tem como eixos de 33

intervenção: Economia popular e solidária; Participação e organização política; Segurança Alimentar e Nutricio-
nal; Desenvolvimento Institucional; Meio ambiente e agroecologia e Habitabilidade, dentre os quais perpassam 
temas como direitos humanos, igualdade de gênero e etnia. É filiada à Associação Brasileira de Organizações 
Não Governamentais (ABONG)”. Disponível em: <http://adelco.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 01 de junho 
de 2017. Desde sua fundação a ADELCO desenvolveu projetos com o povo Tapeba e desde 2014 vem amplian-
do sua área de atuação, trabalhando também com outros povos indígenas do Ceará. Ela é reconhecida pelo mo-
vimento indígena como uma das “apoiadoras" da causa indígena, pois organiza eventos, faz a cobertura das 
ações indígenas, ajuda financeiramente algumas mobilizações (como foi o deslocamento de lideranças do Ceará 
para a ATL (Acampamento Terra Livre) 2017, entre outros modos de apoio.

http://adelco.org.br/quem-somos/
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conflitos, educação, saúde e etc.) dos povos indígenas do Ceará . Dessa forma, cada etnia 34

ficou em uma sala onde determinados tópicos eram levantados por um mediador (da ONG) e 

elaborados pelos índios, os quais iam escrevendo em uma cartolina. No final do dia todos se 

reuniram e apresentaram o que havia sido debatido em cada sala.  

       Acompanhei a sala temática “Pitaguary”, na qual estavam presentes, além de mim, um 

estudante de Geografia (também fazendo pesquisa), Oscar (mediador contratado pela ADEL-

CO), o pajé Barbosa, sua filha Francilene e mais três professoras indígenas de Ita-Ara. O pon-

to em que quero chegar, então, é que quando o pajé começou a discorrer sobre a carta de ses-

maria doada aos índios no ano de 1722 pelo capitão-mor Manuel Francez, Francilene incorpo-

rou um encantado . Quem veio foi o Arco-Verde Camarão, considerado pelo pajé e por sua 35

filha como primeiro cacique Pitaguary. Naquele momento, a entidade espiritual relatou as vio-

lências e massacres que seu povo enfrentou, as migrações e alianças que eram necessárias à 

sobrevivência, além de ter reivindicado a posse histórica da terra indígena em decorrência da 

dita sesmaria que havia sido garantida ainda no século XVIII. Outro elemento que teve bas-

tante destaque em sua fala foram os processos de trocas culturais. Daquela ocasião, destaco 

duas passagens: “os Pitaguary são Potiguara, de uma mesma raiz […] até o povo Tupinambá 

que é nosso povo também”; “A Pacatuba quando souberam que tinha índio, os coronel man-

dou matar muito nos. Ai nos se refugiamos com os negros la da Pacatuba”. 

         Desse evento, passo agora para a outra situação, presenciada durante o dia do índio (19 

de abril de 2017), onde acompanhei uma apresentação pública dos alunos da mesma escola 

(Ita-Ara) para estudantes de ensino fundamental das escolas das redes municipais de Maraca-

naú e de Pacatuba. Os alunos eram recebidos com uma dança de toré, uma breve explicação 

sobre a história e o cotidiano dos índios Pitaguary e em seguida iam fazer visitas guiadas à 

salas temáticas (artesanato, plantas medicinais, tradição e etc.). O que me chamou atenção foi 

um banner que explicava brevemente a história do grupo, o qual trazia: 

 Em 2016 essa mesma atividade foi desenvolvida em em dois momentos: com as etnias do sertão do Estado e 34

com os Tremembé. Dessa forma, com os povos da região metropolitana seria o terceiro momento de se elaborar 
um diagnóstico amplo sobre os povos indígenas do Ceará.

 “[…] Segundo Nascimento (2005), os encantados, encantos são entidade sobrenaturais, em princípio benéfi35 -
cas, que auxiliam os índios de diversos modos. São entidades vivas, isto é, que já são da natureza ou que, tendo 
sido humanos, não passaram pela experiência da morte, isto é, não são “espíritos de morto”. Alguns deles foram 
antepassados dos índios que teriam se encantado, ido para o “reino dos encantados” sem que tenham passado 
pela experiência da morte. Portanto, continuam vivos, mas para enxergá-los é preciso uma preparação espiritual" 
(NASCIMENTO, 2005, pp. 43-44 apud Lopes, 2014, p. 52). 
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Segundo os cronistas do século XVII o aldeamento do Santo Antonio do Pitaguary 
surgiu a partir da ação de missionários jesuítas que com o auxílio do cacique Ama-
nay fundaram o primeiro núcleo populacional indígena de Maracanaú. O objetivo da 
ação dos jesuítas era de catequese para poder submeter os índios a fé católica. Em 
20 de abril de 1722, os índios receberam do capitão-mor Manuel Francez duas ses-
marias que davam garantia de posse aos seus territórios na serra do Pitaguary. Em 06 
de setembro de 1854 o cacique Pitaguary, Marcos de Souza Cahaiba Arco-Verde 
Camarão registra em cartório as terras pertencentes ao seu povo. 

Esses dois acontecimentos apontam dinâmicas sócio-culturais que envolviam os diver-

sos atores em questão na política indigenista em diferentes momentos. Consequentemente, me 

levaram ao seguinte questionamento: como a etnicidade e a territorialidade do grupo vão se 

constituir, atualmente, a partir de documentos administrativos (uma sesmaria e um registro de 

terra)?  

 Temos o registro (SUDART FILHO, 1962, p. 178) de que em 1692, o governador do 

Estado do Brasil, Câmara Coutinho, “louva em carta” os Principais de Parangaba e Paupina 

pela “fidelidade e valor” com que estes se portaram na Guerra dos Bárbaros. Como recom-

pensa, os habitantes dessas duas aldeias receberam do governo lusitano terras para suas lavou-

ras. Acreditamos que essa “terra doada” tenha sido na região de Maranguape e Pacatuba pois 

em junho de 1718 o então capitão-mor do Ceará, Manuel da Fonseca Jaime,  concedeu por 

data de sesmaria ao “Chefe Algodão e mais índios da Parangaba” uma posse de terra na serra 

de Maranguape. Studart Filho (op. cit.), também ressalta que anteriormente, em 1707 (ou 

1708, conforme outro documento que encontrei), o capitão-mor Gabriel da Silva Lago forne-

cera ao então Principal dos índios da Paupina, Thomé da Silva, uma data de sesmaria que ia 

pela serra de Sapupara até a costa da serra de Maranguape (até hoje essas serras permanecem 

com o mesmo nome). Portanto, as cidades que hoje os Pitaguary se localizam (Pacatuba e 

Maracanaú, fronteiriças com Maranguape), têm sua formação histórica relacionada com po-

voações e aldeamentos indígenas da época, como Parangaba, Paupina etc. 

  A partir da discussão precedente chegamos no ano de 1722, data em que de acordo 

com o banner na Escola Diferenciada Pitaguary Ita-Ara, "os índios receberam do capitão-mor 

Manuel Francez duas sesmarias que davam garantia de posse aos seus territórios na serra do 

Pitaguary”. Existem duas cartas de sesmaria nesse mesmo dia (20.04.1722) doada a índios 

que habitavam a região ja indicada anteriormente entre Maranguape/Maracanaú/Pacatuba. As 

sesmarias de número 20 e 21, expressam 
[N. 20] Registro da data e sesmaria do Tenente Mathias Monteiro e mais companhei-
ros índios da Aldeia Nova, de uma sorte de terra no riacho Peocã, concedida pelo 
Capitão-Mor Manoel Francez, em 20 de abril de 1722 […] Manoel Frances Capitão 
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Mayor da Capitania do Ciará grande a cujo cargo está o governo della por sua Ma-
gestade que Deus guarde Fasso Saber aos que esta minha carta de datta e Sismaria 
virem que a mim me Reprezentaram a dizer em sua petiçam por escrito Mathias 
Monteiro, Domingo Dias, Francisco de Souza e Mathias Tavares, Alvaro da Costa, 
todos índios, naturais da Aldeya nova, e moradores na mesma aldeya desta Capita-
nia, que elles Suplicantes tem descuberto pellos seus antepassados  húa Sorte de 
terras no Riacho chamado pella Lingoa da Terra piocã, ao pé do serrote que tem o 
mesmo nome;  que confronta com a Serra Sapupara, […] a qual costumão sempre 
plantar suas lavouras, e como de prezente lhe hé vindo a noticia  delles Suplicantes 
que alguns moradores desta Capitania  os querem expulsar fora das ditas terras, e 
como elles Suplicantes sejam pobres, Se valem do Amparo e Piedade de vmerce 
como seu governador por tanto. Pedem a vmerce […] por data e Sismaria, meya 
legoa de terra de comprido, fazendo piam, na barra do rio Sapupara onde despeja, e 
faz Barra e o Rio Peocã […] que asim possam viver mais Suçegados, Sem que nin-
guém os estorve, Nem os corram da dita parage e ditas terras.  [grifos nossos] 36

[N. 21] Registro da data e sesmaria do principal da Aldeia Nova e os mais índios de 
uma sorte de  terras no pé da serra do Pitavary, concedida pelo Capitão-Mor Ma-
noel Francez, em 20 de abril de 1722 […] Diz o principal da Aldeya nova, e os mais 
indios da Aldeya, que elles pessuem a muitos annos humas terras donde tem suas 
Bananeiras e plantam suas Lavouras, e como de prezente tem noticia, há pessoas 
lhe querem pedir ditas terras por elles Suplicantes não terem dellas datta, que são ao 
pé da serra do pitavary, e as fraldas da dita Serra, athe se topar com a datta dos 
indios de paupina em a Serra de pacatuba, e do dito pitavary athe a Serra da Sapu-
pára e todas as mais terras que nestes meios se acharem devolutas e desaproveitadas 
por tanto.  [grifos nossos]    37

 Antes do fim do modelo colonial de concessão de sesmarias, as terras dos aldeamen-

tos e das vilas de índios tinham se tornado alvo de interesse político e jurídico (VALLE, 2009, 

p.  117). Nos dois registros temos um mesmo contexto: a tentativa dos índios de obterem uma 

“datta" de terra visando não as perderem para terceiros. Com o início das doações de sesmaria 

no fim da década de 70 do século XVII, essas populações indígenas se viram muito mais 

ameaçadas pela apropriação territorial colonizadora. Silva (2016) em tese sobre a política 

sesmarial no Ceará afirmou que os sesmeiros tinham conhecimento das normativas impostas 

pela Coroa portuguesa por meio da legislação complementar. Nesse sentido, vemos que na 

sesmaria de numero 20, Mathias Monteiro e os demais índios reivindicam uma ocupação his-

tórica daquelas paragens, descoberta no tempo dos seus antepassados. Outra justificativa co-

mum à época que foi empregada nas duas “datas" era a finalidade e o aproveitamento dado 

aquelas terras, ou seja, no caso através das plantações (lavouras). Enquanto que no numero 

21, o Principal argumenta que as terras estavam devolutas ou desaproveitadas.  

 ARQUIVO PÚBLICO DO CEARÁ (Org.). Datas de Sesmarias do Ceará e índices das datas de Sesmarias: 36

digitalização dos volumes nos anos de 1920 a 1928. V. 03. Fortaleza: Expressa Gráfica / Wave Media, 2006. 2 
CD-ROOM.

 Idem37
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  Desse modo, atualmente os índios Pitaguary constroem uma narrativa na qual utili-

zam a data de sesmaria de 1722 para afirmar que aquele é um território histórico, há séculos 

habitados por ascendentes étnicos. Gostaria de ressaltar a importância ética e científica de não 

se corroborar fatos presentes partindo de documentos históricos. Podemos, sim, abordá-los 

como pistas, caminhos ou indícios como bem salienta Ginzburg (2003). Nesse mesmo sentido 

nos alerta João Pacheco (1999) para a impossibilidade e incoerência de falarmos em – tratan-

do-se de índios do Nordeste e de análise documental – de território indígena no sentido atual 

que empregamos o termo e de ocupação, fixa, desse mesmo território. No entanto, se é um 

discurso formulado pelos próprios indígenas que ressignificam determinado documento, atri-

buindo a ele narrativas e sentidos próprios, ele faz parte da própria etnicidade do grupo e, por-

tanto, merece ser destacado.  

  Tenho objetivo menos de “buscar” uma história nos documentos mas muito mais de 

contestá-la, visto que o relato oficial é apenas uma via pela qual outras historicidades são su-

primidas (CUNHA, 2004). Só assim, poderemos compreender as lógicas locais, dos atores 

envolvidos e, consequentemente, como serão reapropriados atualmente. As “verdades” oficia-

lizadas nos documentos são sempre parciais, sócio-histórico-e-culturalmente produzidas. Ten-

do em vista esses pressupostos, precisamos fazer o documento “falar”, tal como procedemos 

no trabalho de campo tradicional. Ou seja, em ambos os casos é necessário saber ouvir e dia-

logar. No caso dos arquivos, é fundamental não esquecer, portanto, as condições de produção 

dessas vozes. Devemos tomá-las, também, como objeto de análise. Isso exige um investimen-

to epistemológico que enxerga as relações e construções sociais como podendo ser observadas 

nos mais diversos âmbitos, lugares e tempos. Não posso negar que esse “outro campo” exige 

uma dinâmica e uma relação diferente com os dados. Os documentos, ao contrário da obser-

vação participante, fornecem um acesso indireto ao seu objeto e a seus sujeitos. Acesso não 

menos importante ou privilegiado, diga-se de passagem, apenas diferente. 

           A segunda metade do século XIX é especialmente significativa para compreendermos  

o atual investimento étnico do povo Pitaguary. Além de diversos documentos, relatórios de 

províncias, matérias em jornais envolvendo os índios que habitavam aquela região, existe o 

registro de terra em cartório no ano de 1854, feito por Marcos de Souza Cahaiba Arco-Verde 

Camarão, de um “sítio denominado Pitaguary, pertencente aos índios”. Este era o nome que 

estava presente no banner da Escola Indígena de Ita-Ara (e no discurso local) como sendo o 
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primeiro cacique Pitaguary. E assim ele é considerado pelas lideranças do povo. Apresenta-

mos, a seguir, a transcrição integral do referido registro territorial. 
Termo de registro do sitio denominado Pitaguary pertencente aos Indios. Aos quatro 
dias do mês de setembro do anno de nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo nes-
ta Povoação de Maranguape, termo da cidade de Fortaleza do Ceará Grande em 
casas de minha residencia foi presente, digo, se me apresentarao Marcos de Souza 
Cahaiba Arco-Verde Camarão com elle os mais Indios, dous exemplares do seo ter-
reno os quais são da maneira seguinte: Marcos de Souza Cahaiba Arco-Verde Cama-
rão, Francisco de Sousa, Joaquim Manoel da Silva, Lucas Pinto, José Francisco de 
Morais, Antonio da Costa, Manoel dos Reis Cavalcante, Theodorico da Silva, Ma-
noel de Sousa, Agostinho de Sousa, Antonio da Silva, José Dias Lopes, Manoel José 
Antonio, digo Ferreira Bitú, José dos Santos, Bras Ferreira de Sousa, José Antonio, 
Antonio da Rocha, Jacinto Lopes de Freitas, Antonio Ferreira, João dos Santos, João 
de Sousa, querem registrar o seo terreno sitio no lugar denominado Cabeceiras do 
Rio Pitaguary, na Freguesia de Maranguape, Província do Ceará Grande, o qual 
extrema, pela parte do Nascente pelo lombo do serrote com o sitio de Munguba, pela 
parte do Poente pelo lombo do serrote que divide as agoas para o rio Santo Antonio, 
pela parte do norte extremando com o Senhor Neutel Nourton de Alencar Araripe, 
na estrada que vai para o Sitio da Monguba pela parte do Sol com o mesmo senhor 
Neutel no meio da cadeira, após não sabermos ler, e nem escrever pedimos ao Ss. 
Jucundo Antunes de Alencar Rodovalho, este por nós fizesse e assignasse. Maran-
guape quatro de setembro de mil oitocentos e cincoenta e quatro.  38

 É interessante observar como os índios Pitaguary de hoje constroem sua etnicidade 

afirmando que seu primeiro cacique foi Marcos de Souza, quem deixou registrado suas terras.    

É importante também perceber como o grupo ressignifica e dá novos sentidos a esses docu-

mentos, além de usarem-nos como distintivos étnicos de uma presença “tradicional" na terra.     
Maurício: […] ouvia muito meu pai, minha mãe, meu avô né que foi em-

bora com 97 anos. Eles falavam, eles ja falavam dessa terra né. Que até que a nossa 
terra é uma terra tradicional. Ela foi uma terra tomada assim… Mas porque quando 
os doutor chegaram a gente ja existia, os nossos antepassados ja existiam e eles ha-
bitaram e tomaram da gente, o qual a gente era obrigado a trabalhar pra eles. E ja 
deixaram essa terra no tempo da guerra que teve né, na disputa pela terra, que foi 
onde ele deixou essa nossa terra registrada no cartório de Maranguape. 

Cayo: Ah deixou? E ele era índio? 
Maurício: Deixou… Ele era índio né, porque ele foi o cacique aqui né, do 

Pitaguary. O qual as vezes o povo pergunta, assim, Marcos de Souza Arco-Verde 
Camarão… Era porque ele era comedor de pitu. Aqui na nossa terra aqui tinha muito 
pitu ne, que é aqueles camarão grandão. Então assim, nossa historia aqui é uma his-
toria verídica, real, ela não é inventada né. Ela é uma historia que foi deixada por 
nossos antepassados e hoje vai pra nos, e de nós passa pros nossos filhos, netos… E 
ai vai adiante…  (Maurício - cacique - Olho D’água - 10/05/17)          

      

 Ou seja, se um sitio com o nome Pitaguary foi registrado na região onde hoje eles es-

tão ocupando, quem registrou é considerado o primeiro cacique. Além de que isso é usado 

como comprovação de uma “história verdadeira”, “deixada pelos antepassados” - bem como 

 ARQUIVO MORTO DE FORTALEZA. Registro das terras Pitaguary de 1854. Maranguape: Livro de registro 38

de imóveis da cidade de Maranguape, Livro n o 3, 1854.
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uma ocupação territorial “verdadeira”, tradicional. Dessa forma, vemos no discurso uma  ten-

tativa de gerar uma autenticidade indígena para o grupo.  

         Entretanto, o que me importa aqui, tanto no que se refere à sesmaria quanto ao registro 

de terra Pitaguary, é como esses documentos se tornaram elementos centrais no processo de 

identificação indígena em Santo Antônio do Pitaguary. Principalmente durante seu processo 

de etnogênese, no início da década de 90 do século XX. Momento em que um seminarista 

chamado Carlos Alencar Ratts morador da região, encontrou o referido registro de terra e as-

sim começou a desenvolver uma prática de mediação (VALLE, 2015) em prol da emergência 

étnica do grupo. A partir desse documento uma série de agenciamentos foram desenvolvidos 

pelos indígenas na construção da etnicidade. Nesse sentido, a sesmaria de 1722 e o registro de 

terra de 1854 foram elementos chave para elaboração de uma memória social calcada em um 

território histórico. Esses dois documentos forneceram contornos simbólicos para o território, 

ao circunscreverem geograficamente e culturalmente essa região que hoje os Pitaguary ocu-

pam. 

    Esses dois documentos administrativos apontam para a presença e para dinâmicas in-

dígenas na região conhecida como Santo Antonio de Pitaguary (ou Potiguary, ou mesmo Poti-

vary ou até Aldeia Nova). Adianto que diversos relatórios provinciais do século XIX, os quais 

apresentarei à frente, voltam a citar uma região com essa mesma denominação. Neles, o “San-

to Antonio do Pitaguary” aparece muitas vezes como um “sítio” e até mesmo uma serra, no 

município de Maranguape. Maranguape é o município limítrofe de Pacatuba e de Maracanaú, 

onde atualmente os Pitaguary habitam. Apoiando-me em Weber (2009), a etnicidade ultrapas-

saria ideias como a de raça ou cultura, estando muito mais relacionada a um sentimento subje-

tivo de pertença ou origem comum - o que, consequentemente, definiria um grupamento étni-

co para o autor, juntamente com valores, costumes, uma memória coletiva etc. Dessa forma, 

não cabe a mim, antropólogo, retroceder no tempo para somente refazer ou comprovar uma 

ocupação historia desses índios na região - questão que não se delinearia como uma questão, 

digamos, antropológica.  

        Nos registros documentais que encontrei, são frequentes as citações a um poderoso pro-

prietário de terras: Neutel Norston de Alencar Araripe. Não esqueçamos que já no registro de 

terras de 1854, feito pelo primeiro cacique do povo Pitaguary, Marcos de Souza Cahaiba 

Arco-Verde Camarão, já existe a citação desse senhor como um proprietário de terras. Um ano 
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após esse registro, temos no Livro de Registro de Terras de Maranguape  o registro de três 

posses de terra feitas por Araripe. As três tem o mesmo teor, só diferenciando as dimensões e, 

na ultima, existe uma referencia (onde as outras não têm) à “sociedade Pitagoari”. Vejamos, 
Termo de registro das terras da sociedade Pitagoari, denominado Santo Antonio de 
Pitagoari; Aos vinte seiz dias do mes de Novembro; de mil oito centos e sincoenta 
sinco, nesta Povoaçãoo de Maranguape termo da Cidade da Fortaleza do Ceará 
Grande; em cazas de minha residencia, foi presente o socio, e administrador da soci-
edade Pitagoari, Neutel Norston de Alencar Araripi, e por elle me forão entreguez 
doiz exemplares de mesmo theor com as Dimenões, de seo referido sitio,; e são as 
seguintes,: Sociedade Pitagoari de registro de suas terras em Santo Antonio Pitagoa-
ri, encravada nesta Freguesia de Maranguape, extremando do lado nascente com 
terras de Neutel Norston de Alencar Araripi e dos Indios de Pitagoari, na Estrada 
que vem da Cidade e depois pela linha do serrote que ha entre Pitagoari, e Santo 
Antonio; e pelo poente com terras dos erdeiros do finado Joaquim Lopes de Abreu, 
principiando do cercado que tem a mesma sociedade, para o lado de Maracanahu, 
em rumo do serrote de Santo Antonio; do lado do Sul com terras de Neutel Norston 
de Alencar Araripi; onde passa o rumo da medição das terras de Aratanha, e do lado 
do norte, com terras dos Erdeiros do finado Joaquim Lopes de Abreu, na linha [fl. 
42] do seo cercado; ja dito em rumo a estrada da cidade para as terras; – Marangua-
pe vinte seiz de Novembro de mil oito centos e sincoenta e sinco; – O Socio e adm-
nistrador; da Sociedade Pitagoari; Neutel Norston de Alencar Araripi – O Vigr.. Pe-
dro Antunez de Alencar Rodovalho.             39

 A "sociedade Pitaguari", no caso, fazia referência às terras destinadas às plantações de 

gêneros agrícolas que eram desenvolvidos por Neutel de Alencar. Em 1876, por exemplo, o 

jornal O Cearense elenca a localidade de Santo Antonio de Pitaguary como uma das localida-

des que se destacavam no Estado na produção de farinha, arroz e milho. Este senhor seria, 

então, um dos grandes proprietários de terra e, consequentemente, de poder naquela região à 

época. É importante destacar a dimensão da dominação e do conflito nessa escala microssoci-

al com o referido fazendeiro. Porém, gostaria de ressaltar um outro elemento bastante signifi-

cativo no presente registro de terra. Nele, pela primeira vez, temos uma referência aos ditos 

“Indios de Pitagoari”. Lembremos que, após esse documento, só veremos outra referência a 

existência desses índios no Relatório Provincial de 1863, o qual já transcrevi na introdução 

desta dissertação. Não pretendo “supervalorizar” este dado, pois como já afirmei não pretendo 

promover uma “arqueologia" da existência Pitaguary ao longo dos séculos. Concordo com 

Oliveira (1999, p. 106) quando este afirma que, 
[…] não podemos nos apossar da listagem atual das sociedades indígenas 

no Nordeste e pretender retroceder, para cada etnônimo específico, através de um 
processo de filogênese, até os primórdios da colonização portuguesa. Isto nem sem-
pre é possível, e tem conseqüências perversas mesmo quando aparenta poder ser 
realizado com alguma verossimilhança.           

     

 Termo 138 do Livro de Registro de Terras da Freguesia de Maranguape (APEC - Arquivo Público do Estado 39

do Ceará)
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  Isso significa que “Indios Pitagoari” denota muito menos um etnônimo entendido no 

sentido moderno (e étnico) do termo, mas muito mais uma referência a índios que habitavam 

a região do Santo Antonio de Pitagoari.  

 Reitero que o controle social exercido na região e seus habitantes (índios, pequenos 

agricultores, negros e etc.) por Neutel de Alencar fica expresso nos inúmeros comunicados 

dos jornais da época onde este fazendeiro anunciava seus escravos fugidos. Por exemplo:  
Do dia 26 para o dia 27 de dezembro do próximo findo anno 1853 fugir ao abaixo 
assignado de seo sitio Pitagoary huma escrava crioula de idade de 40 a 50 annos 
com os signaes seguintes: cor fula, estatura ordinária, pés pequenos, e ambos com os 
dois dedos próximos aos mindinhos mais levantados, de sorte que não assentão no 
chão; pelo que gosta sempre de andar de chinélos para encobri-los; levou visita saia 
de chita, e cabelos d’algodãozinho. Quem  a aprehender queira levar ao sitio do an-
nunciante que será recompensado. Pitaguary 8 de janeiro de 1854. Neutel Norston 
de Alencar Araripe.         40

       Tal anúncio fornece as bases para pensarmos as atuais narrativas Pitaguary sobre “o tem-

po da escravidão”. Não é meu intuito, na presente pesquisa, retratar as memórias e narrativas 

da história oral da comunidade, tema que já foi abordado em pesquisa anterior (PINHEIRO, 

2002b). Como bem salienta Pacheco de Oliveira (2004), “[...] a etnicidade supõe necessaria-

mente uma trajetória (histórica e determinada por múltiplos fatores) e uma origem (uma expe-

riência primária, individual, mas que também está traduzida em saberes e narrativas aos quais 

vem se acoplar). O que seria próprio das identidades étnicas é que nelas a atualização históri-

ca não anula o sentimento de referência à origem, mas até mesmo o reforça.”.  

      No caso dos índios Pitaguary, existe uma memória ainda bastante intensa sobre um perío-

do que remonta à uma época de escravização deste povo. Este momento de sua história, que 

se inicia no século XIX mas que adentra todo o século XX (com outras conotações, obvia-

mente), é atualmente demarcado “físico" e “simbolicamente” a partir de dois espaços: a man-

gueira sagrada e a cafua. A primeira delas é uma árvore bicentenária que segundo os relatos 

locais servia de local para as torturas e castigos dos escravos índios há dois séculos atrás. E a 

segunda é uma espécie de “prisão”, um cubículo minúsculo e sem nenhuma circulação de ar, 

onde se aprisionavam os índios “bravios” de antigamente. 

 Jornal  O Cearense (18/01/1854).40
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Figura 10: Entrada da cafua. Fonte: Arquivo pessoal (2014) 
 

Figura 11: Interior da cafua. Fonte: Arquivo pessoal (2014) 
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            O que vale salientar é que esses dois sinais diacríticos territoriais, passaram por pro-

cessos de ressignificação e atualmente eles funcionam como elementos que remetem à um 

passado da etnia, uma origem comum, do mesmo modo que também são produtos de uma 

atualização histórica que visa a própria etnicidade. É nessa perspectiva que a identidade étnica 

é dotada de uma força tanto político-estratégica quanto emocional e subjetiva (WEBER, 

2009). 

            A mangueira, considerada sagrada, que nas narrativas locais teria “mais de mil anos” é 

um espaço de importância cultural para o povo. Ou seja, para além do fato de ter sido ali onde 

os seus antepassados teriam sido flagelados, hoje ela se tornou em um local espiritualmente 

significativo onde são realizados cerimônias, algumas apresentações públicas (como a festa 

do dia 12 de junho, em homenagem ao padroeiro Santo Antônio), além de assembléias/reu-

niões indígenas. Há, portanto, atualmente, uma ressignificação daquele espaço de um passado 

de violências para um presente de afirmação étnica e de busca por direitos. O tempo da escra-

vidão é geralmente associado a partir do período onde os habitantes da região passaram a ser 

usados como mão-de-obra  de grandes construções na localidade, como o açude de Santo 

Antônio e a igreja (do mesmo nome), ou mesmo por conta da mineração que começava a ser 

desenvolvida nas serras. 

          Em pesquisa sobre a experiência histórica dos índios Pitaguary, com ênfase nos enredos 

de poder e dominação local, Magalhães (2016) encontrou um documento que versa sobre a 

intenção de se construir um açude na região, o que seria vantajoso para a agricultura tanto por 

dirimir o impacto das secas que assolavam o estado, quanto pelo fato da água ajudar na moa-

gem de cana, mandioca, milho, café e etc. Procurando investidores para ajudar em tal emprei-

tada, o anúncio termina da seguinte forma, “[…] nestes termos fica a entendio, que quem se 

propuser a fazer o assude de S. Antonio creará uma grande propriedade independente de 

qualquer obstáculo, que encontrão os lavradores de Maranguape, tendo capacidade para for-

mar-se um estabelecimento tão grande como um dos grandes da província da Pernambuco. 

Para desapropria..o de pequenas posses ocupadas por vários individuos, que morão nas terras 

dos Indios de S. Antonio do Buraco, da aldeia de Arronches, cujas posses devem pertencer ao 

estabelecimento projetado. 600$000” . Não encontrei nenhum documento que precise a épo41 -

ca de construção da capela de Santo Antônio, mas Magalhães em sua dissertação (2007) indi-

 Jornal O Cearense, quinta-feira, 23 de maio de 1850 (MAGALHÃES, 2016, p. 552).41



	 	 �83

ca que foi, provavelmente, em meados do século XVIII. Dessa forma, os índios, muitas vezes 

pequenos agricultores que tentavam organizar suas vidas naquelas paragens depois de tantas 

migrações, esbulhos e massacres, se viam mais uma nas redes de um sistema de dominação e 

exploração.          

           É interessante perceber as traduções de sentido feitas pelos atores sociais. Vimos que a 

região é historicamente conhecida como Santo Antonio desde o século XVII, porém os sujei-

tos dão novos sentidos e apropriações à história, criando narrativas repletas de arranjos simbó-

licos. Como veremos na explicação sobre a história do nome Santo Antonio e do porquê de 

Santo Antônio do buraco (esta última denominação, usada no anúncio da construção do açu-

de).  
Maurício: A minha mãe falava que teve um tempo, onde tem um buracozinho na 
gruta né, naquela subida pro açude ai tem uma gruta embaixo. Ai minha mãe falava 
que lá tinha um pé de benjamim, ai um dia um doutor mandou que um trabalhador 
fosse cortar né… Quando ele chegou lá e tacou a primeira machadada naquele pé de 
árvore, ai aquele pé de árvore saiu sangue né. Ai voltou e foi dizer pro doutor que 
não ia cortar porque ele tinha cortado e a árvore tinha saído sangue né. Ai minha 
mãe disse que o doutor falou: “que conversa é essa?”. Ai o trabalhador disse: “pois 
vamos lá pro senhor ver”. Até que hoje na pedra também, tem também a marca de 
onde a pessoa pisou né. Minha mãe foi e disse que quando ele chegou lá, o pé real-
mente tava saindo sangue. Ai minha mãe falou, que isso já contado dos antepassa-
dos do que ela ouviu né, que contou pra ela né, ela pequena. Ai ela dizia que mesmo 
assim o doutor disse “corte, corte pra gente ver o que tem ai debaixo”. Ai quando 
cortaram, que tiraram, ai tava o santo [o Santo Antônio] lá que ficava debaixo…. Ai 
minha mãe disse que dali levaram pra igreja ne. Ai quando foi no outro dia ele tinha 
sumido. Ele tinha sumido de lá e quando foram procurar ele tava no buraco de novo. 
Por isso que quando eles fizeram a gruta, no canal tinha a foto né do santo lá… Ai 
isso se aconteceu 3 vezes, nas 3 vezes quando foi na quarta vez que foram procurar 
ele não tava nem na igreja nem na gruta. Ai pronto, sumiu. Ai pronto, a historia fi-
cou… (Maurício - cacique - Olho D’água - 10/05/17)      

  

     Da mesma forma, é interessante salientar como a historia vai passando de geração em 

geração com em “[…] minha mãe falou, que isso já contado dos antepassados do que ela ou-

viu né, que contou pra ela né, ela pequena…”. Se essa essas narrativas são repassadas oral-

mente, através da tradição, elas podem ser bastante elásticas quanto a datas e fatos precisos. 

Podem  conter acréscimos de sentido ou omissões, sem que isso fragilize sua mensagem e 

significado. Para Pinheiro (2002) que pesquisou  especificamente as narrativas Pitaguary, 

existe de fato uma série de relações entre memória, narração, identidade e mobilização políti-

ca do grupo. Pensar identidades étnicas é englobar todas essas dimensões como elementos que 

se retroalimentam na conformação de uma etnicidade. Portanto, o delineamento de uma iden-

tidade étnica Pitaguary está profundamente relacionado às narrativas construídas em torno de 

seu território, as quais partem desde memórias familiares, passando por elaborações sobre do-
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cumentos administrativos e até mesmo envolvendo o diálogo com os pesquisadores que pas-

saram naquela arena (SWARTZ, 1969). 

 Relembro de uma conversa que tive com o pajé Barbosa, onde algo interessante ocor-

reu. Ao falar sobre essa “historia antiga”, comentei que estava encontrando documentos inte-

ressantes sobre a região que fazia referências a índios e a diversas utilizações do nome “Pita-

guary”. Sem demora, Barbosa me pediu para que levasse esses documentos pra ele em minha 

próxima visita, pois este seria o que “eles [índios] ganhavam com nós [pesquisadores]”. Con-

forme o pajé, são coisas que ele sente mas que não consegue provas físicas porque não tem, 

ou não sabe, como procurar. Reitero que eu, como antropólogo, não posso criar uma narrativa 

“linear”, a partir dos documentos, baseada em um “vício do presentismo” - ou seja, descrever 

os fatos e ideias do passado com os olhos do presente (OLIVEIRA FILHO, 1999). No entan-

to, se o Barbosa quiser elaborar uma narrativa, independente de qual for, a partir dos docu-

mentos que forneci à ele seria algo completamente diferente, e válido.  

  Vemos, portanto, como o próprio discurso da etnicidade não está dado ou “fechado”. 

Ele está sujeito a constantes reinterpretações e revisões. Em diversas oportunidades ouvi de 

lideranças Pitaguary que eles eram não só Potiguara, mas que tinham descendência dos índios 

de Paupina (Messejana) e de Parangaba. Não sei se eles já tiveram acesso a esses documentos 

que encontrei no processo de pesquisa, mas fica a pergunta: como será que futuramente os 

Pitaguary vão narrar seu processo histórico a partir dos documentos que forneci a Barbosa? 

Não quero dizer, nem tenho a pretensão, que minha presença causou uma mudança ou corro-

boração da narrativa local. O ponto é que, contrariando abordagens essencialistas sobre a 

identidade, acredito que os próprios pesquisadores (a Universidade em si) fizeram (e fazem/

farão) parte da constituição de identidades etnicamente diferenciadas e da etnicidade do gru-

po. 

1.3 Poder, dominação e controle fundiário no território Pitaguary 

 Em 1870, foi descoberto o potencial de mineração que existia nas serras que  cerca-

vam Santo Antonio de Pitaguary, como vemos em tal anúncio de jornal da época 
Carvão de pedra n’Aratanha: grande novidade! No expediente do ministério da agri-
cultura de 9 de setembro, publicado no Diário Official de 7 de outubro lê-se o se-
guinte: “Ao residente do Ceará para mandar informar o requerimento do desembar-
gador Isidro Borges Monteiro e outros que pedem permissão para explorar e lavrar 
as minas de carvão de pedras existentes nas serras d’Aratanha e Pitaguary. […] O 
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que admira é como o desembargador Isidro, que não sabe para onde fica o Ceará,  
descobrir essas minas de carvão de pedra n’as serras d'agatanha  e Pitaguary, onde os 
scientíficos da comissão exploradora andaram, e não descobriram carvão. Ora Deus 
permita que o desembargador Isidro não se engane, e realize a exploração dessas 
minas até hoje desconhecidas, pelo utilidade sua e da província.  42

 Em conversa particular com o pajé Barbosa ele já me falou da “antiguidade com que 

exploram essas serras”, sendo que o próprio Porto do Mucuripe (e seus espigões) em Fortale-

za  teria sido construído a partir das rochas retiradas dessa região. Atualmente a exploração 43

mineral nas serras que compõem o território Pitaguary marca um cenário conflituoso envol-

vendo a etnia, sendo objeto de disputas internas, externas, retomadas etc - as quais abordarei 

no próximo tópico. 

  No ano de 1875 foi construída, pela Companhia Cearense Via Férrea Baturité, a estra-

da de ferro que passava pela região do Santo Antônio e ia em direção à Fortaleza, o que acele-

rou o crescimento urbano das cidades de seu entorno e, consequentemente, o aumentou o pro-

blema territorial para os antigos habitantes (BRITO; LYRA, 2000, p. 5). Era por meio dessa 

estrada de ferro que os minérios e as rochas eram escoadas para Fortaleza. Neste período que 

surge um grande fazendeiro, que hoje faz parte de narrativas de esbulho e exploração na área: 

Miguel Barão. Os relatos apontam que este senhor exerceu grande controle social na região 

por volta do fim do século XIX até as primeiras décadas do XX. 
A partir dessa época, possivelmente, passaria a ocupar lugar central nas relações 
com os índios Pitaguary o senhor Miguel Baptista Fernandes Vieira, chamado Mi-
guel “Barão”, filho de Gonçalo Batista Vieira, o Barão de Aquiraz. Conforme de-
poimento do índio José Vicente da Silva, pajé de 68 anos, “mas que aqui começou, o 
velho Miguel Barão, os meu avô, as minha avó tava tudo trabalhando aí ele chegou 
em cima do cavalo e falou assim ‘- Caboclo de quem essa terra aqui caboclo?’ Aí 
ficaram todo mundo calado, com medo, ele em cima de um cavalão, tinha um rifle. 
‘- Diga que essa terra é minha caboclo!’. ‘É do senhor’. Aí, desde esse tempo é que 
saiu o cativeiro, tá entendendo? Meus avôs começaram a botar pedra na cabeça pra 
fazer o alicerce desse açude, foi colocando pedra na cabeça e o chicote 
comendo” (BRITO; LYRA, 2000, p. 5). 

 O Miguel Barão "era da época dos primeiros doutor que chegaram”. Ele dominava a 

serra, "aquela ponta de serra ali, aquilo ali é do Miguel. Acolá é tudo do Miguel Barão…”. O 

domínio do “chefão" não acabou após sua morte, visto que sua família continuou (e continua) 

mantendo habitação na área. “[…] Ate um tempo desse que existia esse doutor Miguel Barão 

né que ele ainda tem, ele ainda tem né casas ali dentro… Hoje ele não tá mais vivo mas os 

 Jornal O Cearense (29 de outubro de 1871).42

 O Porto do Mucuripe foi construído em 1939, após decreto do então presidente Getúlio Vargas.43
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filhos cuida né […] eles tem embaixo da serra, acho que é uma coisa de fazer ração pra gali-

nha, gado… Mas eles ainda existem né, eles tão resistente dentro da terra…” . 44

  O século XX desponta na memória do grupo como um período ainda mais significati-

vo (acreditamos que pela proximidade temporal) quando se trata de casos de violência e sub-

missão dos índios em relação aos fazendeiros. Logo nas primeiras décadas do século, a região 

hoje ocupada pelos índios Pitaguary foi “dominada” por uma série de posseiros que estabele-

ceram relações de patronagem com os habitantes. Hoje, reconhecido pelos indígenas como 

“fazendeiros que tomaram as terras dos índios”: Miguel Barão, Zé Victor, Dr. Araripe, Dr. 

Milton, Dr. Hélio, Dr. Sebastião e a EPACE  (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará)  

são apenas alguns dos nomes que despontam na memória social do grupo e dos “mais 

velhos”. Alguns dos meus interlocutores ainda chegaram a ter seus pais, ou eles mesmos 

quando crianças, trabalhando para esses fazendeiros. O período era outro mas o regime de 

trabalho super explorado e mal remunerado permaneceu. 
Manuel:  […] comecei a trabalhar pra ele na época né, Zé Victor. Aí eu vim, traba-
lhava pra um aqui e outro acolá... Diariazinha né. Aí eu comecei a trabalhar. Aí 
quando foi uma época o doutor Araripe formou uma turma maísta né... Que chama-
va de turma maísta, aquele pessoal que não era do quadro né. Aí eu entrei na turma 
maísta. Comecei a trabalhar com a idade de 12 anos e foi indo e foi indo... Ele ficou 
gostando do meu trabalho e eu fiquei... Com doutor Araripe! Aí passou um tempo, 
eu interei 7 anos de trabalho. Aí nos 8 anos eu fui transferido pra Quixadá, pra fazer 
um trabalho do Estado né... Tudo pro Estado. Aí se eu não quisesse eu voltava né. Aí 
antes dessa aí já era outra empresa, que fazia um trabalho pra EPACE. A EPACE já 
tava pra entrar aqui dentro. Aí o Estado saiu e a EPACE entrou né. Aí foi como eu 
tava dizendo... Comecei com o doutor Araripe, aí veio o doutor Milton, que era ou-
tro meu chefe, veio o doutor Hélio, veio o doutor Sebastião, um bocado... Mas o 
meu chefe mesmo o o doutor Araripe, daqui de dentro… (Manuel - agricultor - San-
to Antônio - 26.11.2014) 

Maurício: Essa época ja era… Que a gente pequeno a gente ja via né, o doutor Ara-
ripe era um senhor gordo e baixo e ali… Você não podia chegar la embaixo onde ele 
vivia, e você não podia ficar sem blusa, não podia pegar fruta… Quando era tempo 
de fruta, ele mandava os trabalhador irem lá, os quais eram os nossos pais né… Ia la, 
tirava aquelas mangas, e ele saia num carrinho de mão distribuindo em cada casa, 
tinha aquela quantidade. Ai também tem isso. Antes de ir, quem dava o total de coisa 
pra levar era ele! Ele controlava tudo. Ate chegar a época do Estado. Quando o Es-
tado entrou ne, ai cada trabalhador foi assinar sua carteira e ter seu próprio salário… 
E ter a liberdade de ir buscar o seu salário. porque antigamente, ele era quem man-
dava… (Maurício - cacique - Olho d’Água - 10/05/17) 

 O Doutor Araripe, como os índios costumam chamar, se destaca nas narrativas. Este, 

era funcionário da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará e se alocou na região para 

administrar a produção agrícola das terras da Secretaria. Como todo bom fazendeiro, ele esta-

belecia relações de patronagem, mando e dominação sobre os índios da região, os quais aca-

 Trechos de entrevistas com o agricultor Manuel da Silva (Santo Antônio) e Maurício (Olho D’Água)44
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bavam trabalhando para ele. Os habitantes não precisam (não lembram) o período exato em 

que ele chegou, mas pelos relatos acredito que seja por volta dos anos 50. 
Manuel: Tudo, era tudo! O doutor mandava em tudo. Ele tinha um trator velho que 
esbarrava até lá dentro daquela serra. [...].Aí a gente ficava desgostoso, só traba-
lhando, todo tempo. Mas não tinha outro meio, era trabalhar, morrer trabalhando... 
Aqui todo mundo trabalhava pra ele. [...]. É, nós não tinha folga não. Se a gente ti-
vesse uma folga aqui ele já mandava gente atrás... Foi uma escravidão mais doida do 
mundo. Mas eu passei, venci essa batalha. (Manuel - agricultor - Santo Antônio - 
26.11.2014) 

Ednardo: Era como ele se fosse um… Como se tivessem cortado o bolo e “você 
cuida dessa parte”… “Mas não deixe ninguém comer”, entendeu? Tipo isso. Então 
pegaram ele e colocaram lá dentro do Santo Antonio e disseram, “cuida”. E ele cui-
dou. Mas de uma forma agressiva. Tudo ali ele considerava dele! (Ednardo - lide-
rança - Santo Antônio - 26/04/2017) 

 Falar do Doutor Araripe é rememorar um tempo em que "você não podia nem tirar 

uma fruta do pé e comer”, não podia ficar sem blusa nem, ao menos, andar com botões da 

camisa desabotoados sem ser repreendido ou severamente castigado pelo Doutor. Quando era 

"tempo de fruta” ele quem mandava os trabalhadores recolherem e saírem distribuindo em um 

carrinho de mão de casa em casa uma quantidade estabelecida pros moradores, nem mais nem 

menos.  
Maurício: […] Era como escravo. Vamos supor que aí tem esse cercado, você não 
podia passar dali. Só quem ele mandava. Não tinha esse negócio de você passar pra 
lá sem ordem não… E lá tinha um canto onde se você errasse… Por exemplo, meu 
pai, meu pai ele bebia e maltratava minha mãe. Quando era na segunda feira, ele 
mandava os homem subir, pegava meu pai e ele passava uns dias lá preso. Ele era 
muito rígido, ele queria o negócio direito… Mas também o meu avô dizia que quan-
do chegava pra falar, era ele sentado na cadeira ali aí quando você falava e tinha vez 
que ele não concordava com a gente, ai dizia que ele dava cada grito ne. O meu avô 
dizia que ele falava assim… Só porque ia pedir uma madeira pra fazer uma casa, pra 
melhorar a tapera né, ele dizia “não,  não…”. Ai era três gritos mais alto que o ou-
tro… Ai ali depois que dissesse "não", aí nas matas tudo era vigia né.. Você não po-
dia cortar um pedaço de pau porque os vigia já tava lá. E eles eram obrigados a pe-
gar você e levar lá pra ele. Na nossa época mesmo. Nós levamos muita carreira de 
doutor, de vigia dele, nós levamos carreira demais. Ai meu papai vivia sendo cha-
mado, vivia sendo chamado […] Eu mesmo, eu mesmo com 8 anos comecei a traba-
lhar, com 12 eu saí do Araripe e já fui pro doutor Fernando… Porque antigamente 
era tipo assim “mande seu filho pra trabalhar aqui" né. Ainda me lembro… (Maurí-
cio - cacique - Olho D’água - 10/05/17) 

Desde o início do século XX a região hoje ocupada pelos índios Pitaguary esteve sob 

controle do Estado. A presença de órgãos públicos  na região com edificações administrati45 -

vas fez com que, durante o processo de identificação indígena no fim do referido século, a 

área onde concentrava esses espaços fosse conhecida como o Estado. Precisamente, essa loca-

 Na região conhecida como Estado, tivemos a presença da Secretaria de Agricultura e da EPACE. No território 45

como um todo, podemos citar a presença, por exemplo, de um sítio pertencente a UFC e de quartéis da Polícia 
Militar.
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lidade fica no Santo Antônio do Pitaguary e corresponde a área que vai desde o local da antiga 

sede da Secretaria de Agricultura até o espaço marcado por construções antigas de casas, in-

clusive onde se localiza a Casa de Apoio (ou do Alto)  e o Cambeba . Tal lugar tem um sig46 47 -

nificado social e simbólico muito grande. Além de ser uma espécie de “centro político” do 

lugar à época, é no Estado que tem a “entradinha” que dá acesso a mata onde se encontra a 

mangueira sagrada. “[…] Ali é Estado! Que a gente mudou pra Aldeia Central pra tirar esse 

nome né… Mas tem muita gente que chama Estado ainda. Porque funcionava a Secretaria de 

Agricultura! E ai os velhos ali todos eram funcionários do Estado ne, por isso que chamavam 

assim. Meu pai trabalhou muito lá. É aposentado por lá…” (Ceiça - liderança - Santo Antô-

nio). Consequentemente, o “Dr. Araripe era funcionário do Estado” (Maurício - olho 

D’água).  

       Esses barões (fazendeiros), segundo os relatos locais, sabiam que viviam índios na região. 

Como podemos ver nessa narrativa sobre o Dr. Fernando, que teria antecedido o Dr. Araripe,  
Maurício: […] O doutor Fernando que é… Que o meu avô de jovem até velho ficou 
trabalhando pra ele. O pai da minha mãe […] o doutor Fernando ele dizia “essas 
pragas são tudo índio”. “Essas terras aqui são tudo terra de índio, isso aqui foi toma-
do de indio”. O velho mesmo dizia, “vai ter um dia que os índios vai se levantar de 
novo, vai ressurgir de novo e vai retomar isso aqui, porque tudo isso aqui era dos 
indio”. E aconteceu ne. (Maurício - cacique - Olho d’Água - 10/05/17) 

          Tal construção discursiva já foi verificada por Magalhães (2007) em entrevista, agora se 

referindo ao próprio Dr. Araripe:  
"Ele sabia, mas não declarava pra ninguém aqui. Ele mesmo, ele falava pros amigo 
dele, os doutor que vinha eles conversavam aí eles falavam: isso aqui é dos índio, 
essas terras aqui é dos índio, aqui pra frente tudo é índio. E muitos dos menimo 
aqui presenciava ele falar essas coisa aí. Agora aqui pra nós eles dizia  não, nós 
que não era índio. Se a gente falasse uma palavra assim que eles achava que era 
errado, ela repreendia: fale direito porque você não é índio […]” .             48

          

Lembremos que desde meados do século XIX que circulava a máxima no Ceará de que 

já não existiam índios (pelo menos, os “bravios”) e que a grande maioria já estaria “misturada 

a massa do povo”. Dessa forma, ao longo do século XX a população do Santo Antônio não se 

identificou etnicamente - ao menos publicamente, ao que sabemos. Após tanto tempo de con-

 Voltaremos à ela quando formos abordar os conflitos faccionais.46

 É conhecido como Cambeba as antigas edificações utilizadas pela EPACE (Empresa de Pesquisa e Agrope47 -
cuária do Ceará) a partir da década de 80, como salas administrativas e de pesquisa/estudo, além de ser um espa-
ço onde se criavam animais (vacas, cavalos, bodes e etc.). E nos anos 90 foram ocupadas pela Polícia Militar.

 Entrevista com Irmão Paulino (MAGALHÃES, 2007, p. 47).48



	 	 �89

flito fundiário e violências, não havia sentido em se afirmar a partir de uma identidade tão es-

tigmatizada e perseguida. A ideia de “mistura" pode ter sido uma estratégia mesmo de "incor-

poração" e de invisibilidade social.  
Ana Clécia: […] esse tempo minha bisavó ja tinha morrido. A minha avó 

ainda tava viva. Quando minha vó soube que os índios Pitaguary iam ser reconheci-
dos, ela ficou tão chocada que ela teve um avc. Porque ela tinha muito medo do re-
conhecimento, porque ela dizia que não queria…. Porque antigamente chamava os 
índios caboclos, os caboclos… E ela tinha medo porque era perseguido […] [Então] 
tem sim, a mistura! A mistura dos negros. Porque na época, na colonização, veio 
muito negro pra cá. Inclusive meu avo era escravo do Miguel Barão. (Ana Clécia - 
liderança - Monguba - 17/05/2017) 

Manuel: Tudo era na serra e tudo caboclo. Essa serra ali era cheia de 
gente. Desceu todo mundo. […] Tinha uns dois sobrados velhos  e ainda tem a 
tapera lá, dos Pitaguary […] Na época aqui era caboclo. Meu pai falava em cabo-
clo, não falava em índio […] A maioria era negro aqui… (Manuel - Santo Antô-
nio - 26.11.2014)                              

 Através desses relatos também temos o mote para pensar a presença negra na região. 

Longe de existir uma “pureza étnica”, desde os aldeamentos mostrei como as trocas culturais 

eram intensas (e recíprocas) em um cenário de constantes mudanças. A escravidão do negro e 

do índio é bastante ressaltada na memória Pitaguary. Em um contexto marcado pela pecuária 

e pela agricultura, sendo o Santo Antonio um espaço privilegiado para exercer as duas ativi-

dades (pelo clima, vegetação, terreno e etc.), a questão da mão-de-obra era uma questão cen-

tral pros proprietários de terra do lugar. Citei, anteriormente, um anuncio onde o Neutel Nors-

ton de Alencar de Araripe vai ao jornal, por exemplo, anunciar a fuga (e propor resgate) de 

uma “escrava crioula que fugiu do seu sítio Pitagoari”. A presença dos negros e “caboclos" 

fizeram parte da história dos índios da região, foi a época em que houve a “mistura dos ne-

gros”. Dessa forma, o sentimento subjetivo de pertença e origem comum que caracterizaria 

uma comunidade étnica para Weber (2009) é articulado pelos Pitaguary tendo como fio con-

dutor esse processo de violência pelo qual seus antepassados passaram - e que conformam a 

própria etnicidade do grupo.  

Não é surpresa esse quadro de “mistura social” apontado pelos interlocutores, visto 

que é antiga a proposta de uma “integração” (seja na forma mais crua de genocídio ou na pro-

dução ideológica de uma “miscigenação”) desses indivíduos à sociedade nacional. Esse pro-

cesso produziu e objetivou um fenômeno que teve sérias consequências para a população in-

dígena, e que continua tendo até hoje: a produção social da “mistura”. A “mistura” de etnias 

(comum nos aldeamentos), a “mistura” com colonos brancos, ou seja, com a nascente socie-

dade nacional e por fim o seu ápice (apoiada pela Lei de Terras), a extinção dos antigos alde-
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amentos e incorporação de suas terras aos municípios em formação. Assim, a expressão “ín-

dios misturados” passa a ser bastante utilizada em relatórios e documentos oficiais do século 

XVIII e XIX (OLIVEIRA, 2004). 

         A antropóloga Maria Sylvia Porto Alegre nos apresenta um quadro bastante lúcido e es-

clarecedor dessa questão, 
O que mais caracterizava a sociedade sertaneja era a violência das relações sociais, o 
meio hostil e beligerante em que se moviam a minoria de brancos, o reduzido con-
tingente de escravos e o crescente numero de índios dispersos, de negros forros e 
fugidos do cativeiro e de toda sorte de gente que buscava refúgio longe da costa e do 
aparato dominante do Estado.     A miscigenação desses elementos se deu rapida-
mente, de tal forma que, nas primeiras décadas do século XIX, a categoria de mesti-
ços, os chamados “pardos”, já aparecia nos censos como predominante no conjunto 
da população (Chandler, 1973) […] Consideramos que a categoria “caboclo”, identi-
ficada etnicamente como o mestiço de origem indígena, é menos uma categoria so-
cial concreta e muito mais uma construção ideológica, que se cristalizou em meados 
do século XIX, como forma de negar a identidade do índio e seus direitos, pela via 
da dominação cultural, em substituição à violência militar e à coerção do Estado. 
(PORTO ALEGRE, 1994, p. 21)           

No início dos anos 20 do século XX, o Santo Antônio passa a ser nome de um sítio 

naquela localidade - estadualmente reconhecido nos jornais e nos relatórios estaduais pelos 

seus resultados agrícolas. Em Relatório dos presidentes dos Estados  em 1924, é encarregado 49

ao controle e administração estadual o Serviço do Algodão - os quais se dirigiam a produção, 

beneficiamento e comercialização de algodão no Ceará. Tal repartição ficava encarregada de: 

instalar e custear duas fazendas de semente, produzir e distribuir sementes selecionadas, ga-

rantir a produção (combatendo pragas) e organizar estatisticamente a produção e o comércio. 

Dessa forma, anualmente o governo do Ceará remetia ao governo Federal uma relação deta-

lhada do que e com o quê foram gastos os recursos destinados a tal empresa. Dessa forma, as 

duas propriedades do estado onde se estabeleceram o Serviço do Algodão foram: Sítio do 

Santo Antônio do Pitaguary, no município de Maranguape, e o Sítio São José (no mesmo mu-

nicípio). É interessante ressaltar que até hoje existe o Sítio São José na localidade, o qual se 

localiza dentro território indígena. Este, pertence a UFC (Universidade Federal do Ceará) e é 

administrado pelo Centro de Ciências Agrárias, o qual o utiliza para atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Acredito que é a partir da instalação do Serviço de Algodão na região 

que se inicia o “domínio e a presença do Estado” no local. Dessa forma, essas produções pas-

saram a ser controladas pela então Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura, Viação e 

 Relatório dos presidentes dos Estados (CE) - 1891 - 1930. Disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/49

DocReader.aspx?bib=720372&PagFis=1935&Pesq=s%C3%ADtio%20santo%20antonio%20pitaguary. Acesso 
em: 29/05/2017

http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=720372&PagFis=1935&Pesq=s%2525252525C3%2525252525ADtio%252525252520santo%252525252520antonio%252525252520pitaguary
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=720372&PagFis=1935&Pesq=s%2525252525C3%2525252525ADtio%252525252520santo%252525252520antonio%252525252520pitaguary
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Obras Públicas do Ceará. Após instalarem também uma Estação Experimental de Seleção de 

Algodão também no Santo Antônio de Pitaguary e vendo que esta localidade estava dando 

ótimos retornos em lucro, essa experiência se tornou referencia para a abertura de mais fazen-

das de sementes: uma situada em Russas, baixo Jaguaribe, e outra em Trez Lagoas, em So-

bral . 50

       Por volta da década de 1980, "aí o Estado saiu e a EPACE entrou” . A Empresa de Pes51 -

quisa Agropecuária do Estado do Ceará mantinha sede no Cambeba, onde atuava tanto na cri-

ação de animais quanto no desenvolvimento agrícola que serviam como bases de pesquisa/

dados. Continuava assim o controle sobre a população local, só mudavam os envolvidos. A 

população local foi durante todo esse período mão de obra barata e super-explorada por esses 

mais diversos atores - eles trabalharam no e para o Estado. Quando a EPACE sai da região, já 

em meados dos anos 90, entra em cena mais um órgão ligado ao “governo/estado”: a Polícia 

Militar. Os policiais fizeram do Cambeba  suas residências e escritórios. 
Maurício: […] quando a EPACE tava se acabando ai chegou a polícia. Ai aqui den-
tro era tanto cavalo que eu queria que você visse, Cayo. Quando a EPACE saiu ela 
levou tudo, levou gado… Ai quando a EPACE saiu, aqueles bens que ficou a polícia 
entrou e a policia deu fim em tudinho. Deu fim. Ai foi a vez de muito eles maltrata-
rem a gente, as vezes de querer… Porque tinha policial que humilhava muito a gente 
né. Saiu o doutor Araripe que humilhava e a EPACE que a gente não podia entrar… 
Ai quando saem vem a polícia, que é do mesmo jeito. Ai teve um dia, porque a luta 
ja tava pesada, que a gente juntamos gente e expulsamos a policia. (Maurício - caci-
que - olho D’Água - 10/05/17) 

 A expulsão de Polícia Militar da área indígena compõe um cenário recente de estraté-

gias de autodemarcação e da etnicidade do grupo. Abordarei com maior riqueza de detalhes 

esse contexto nos próximos capítulos, ao falar do “começo da luta” Pitaguary, pois, conforme 

Maurício Ferreira da Silva bem disse em conversa particular: “a gente já transitava”.  

Vemos, portanto, que no processo de territorialização Pitaguary diversos foram os 

agentes causadores de conflito fundiário. Durante o século XX, as relações de patronagem 

estabelecidas entre alguns “barões” (como Dr. Araripe) fazem parte hoje, para alguns, de um 

continuum narrativo que frequentemente atinge dois pólos: o elogio/exaltação e a tristeza/difi-

culdade. Paralelo aos discursos que colocam em primeiro plano as situações de exploração e 

esbulho do “doutor”, estão algumas falas que insistem em esclarecer aquele momento como 

época de ordem moral. Segundo Wolf (2003), quando a amizade instrumental atinge um de-

 Jornal  O Ceará (1928).50

 Transcrição de trecho de entrevista com Manuel.51
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terminado desequilíbrio, onde um dos lados está em uma posição de larga vantagem econômi-

ca, social e etc., frente ao outro em uma “lógica da reciprocidade” de bens e serviços, essa 

amizade se torna uma relação patrono-cliente/morador. Ressalto o fato de que a categoria 

“patronagem” não é única, possuindo, dessa forma, diversas facetas de acordo com a realida-

de social em que ela está inserida.  

No caso dos Pitaguary, essa relação era menos de uma troca mútua  e mais de explo52 -

ração unilateral. Os discursos que remontam ao pagamento de aluguel ou perda de materiais 

de trabalho e os que denunciam a exploração do trabalho nos indica a modalidade de patrona-

gem então vigente. Essas posições sociais marcadamente desiguais são, antes de tudo, transfi-

guradas em um “idioma da patronagem” (VALLE, 1993) que se utiliza de um leque variado 

de atributos para se referir aos posseiros: chefão, doutor, fazendeiro e etc. – expressões que 

denotam, conforme a transcrição acima, alguém que mandava em tudo. A partir das últimas 

duas décadas essa forma de patronagem - marcada pela presença de grandes latifundiários que 

se apropriaram das terras através das mais diferentes formas de esbulho – cedeu lugar para a 

presença de outros tipos de posseiros: que vão de pequenos comerciantes até grandes empre-

sas privadas. Portanto, a presença de posseiros na região não se extinguiu com a organização 

étnica do grupo e sua reivindicação pela terra. 

Para compreendermos como se estabeleceram essas relações de dominação é necessá-

rio realizarmos uma discussão teórica sobre as “díades”, a qual, grosso modo, é uma relação 

pessoal  de ajuda mútua entre dois indivíduos que precisa ser constantemente (re)investida e 53

fortificada. Carl Landé (1977) estabelece alguns elementos que caracterizam esse tipo de rela-

ção: 1) a propriedade é compartilhada (dada ou emprestada) mais que reunida; 2) essa partilha 

de bens segue uma regra subjetiva de reciprocidade; 3) a intensidade da relação pode diferir 

de parceiro para parceiro, gerando favoritismos e diferenças no tratamento entre parceiros; 4) 

as díades são frágeis, necessitando de um cultivo constante através do intercâmbio de favores, 

trocas e etc. (cada um fornece algo que o outro precisa, seja material ou imaterial); 5) os bene-

fícios obtidos através dessas relações são particulares mais que grupais. O autor esclarece que 

 Uma troca mútua, embora que desigual: onde as ofertas do patrão são sempre mais tangíveis, como ajuda 52

econômica e etc, e a dos “clientes” mais intangíveis, como demonstração de estima e lealdade, “apoio” político e 
etc.

 Ressaltamos que um indivíduo pode ter diversas relações diadicas com diferentes sujeitos. 53
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os relacionamentos diádicos ocorrem, principalmente, entre indivíduos que não são “iguais" 

no sistema social, diferindo na questão de status, riqueza ou poder. 

Um tipo bastante famoso de relação diádica são as relações patrono-cliente. Segundo 

Anthony Hall (1977), o termo patrão, grosso modo, significa uma pessoa que possui poder, 

status, autoridade e influência. Ele garante favores em troca de bens, lealdade, apoio político e 

etc. Em geral, essa relação é de larga vantagem do patrão para seu cliente, o qual é predomi-

nantemente mais fraco politicamente ou economicamente. É importante notarmos aqui que as 

relações patrono-cliente são mais frequentes em zonas rurais, onde a terra é concentrada pelo 

poder de poucas famílias, gerando assim um sistema de dependência entre os mais pobres e os 

que detém o monopólio da terra, da comunicação (com a sociedade nacional), da riqueza e 

etc. Muitas vezes a grande massa da população rural depende do poder de mediação de indi-

víduos que, a partir de suas posições sociais privilegiadas, criam relações de dependência, ex-

ploração ou apoio.  

  A díade, ou as relações diádicas, são para Simmel (2013) uma formação social instá-

vel, pois permitiria apenas duas possibilidades: a fusão ou a separação absoluta. Vale ressal-

tarmos que para ele existem três maneiras (números) básicos para a formação de grupos soci-

ais: o um, o dois e o três. No um (o indivíduo isolado), o social sempre se faz presente, pois 

ele compõe desde sempre a própria coletividade, a própria cultura. No dois, como ressaltei 

anteriormente, existe sempre a possibilidade de retorno ao um seja pela fusão dos dois ele-

mentos, formando um só, seja pela fissão e a separação dos elementos. Portanto, surge o ter-

ceiro elemento (a tríade), onde abre-se a possibilidade de inúmeras formações sociais, visto 

que seu surgimento indica “[…] a transição, conciliação e abandono do contraste 

absoluto” (SIMMEL, 2013, p. 45). O terceiro elemento da tríade, pode assumir diversas posi-

ções: pode ser um "não participante” (como o árbitro ou o mediador de conflitos), pode surgir 

na figura do tertius gaudens (um terceiro que se beneficia do conflito entre as duas partes) ou 

pode vir a partir da estratégia do divide et impera (aquele que instaura o conflito para benefi-

cio próprio, visando a aniquilação dos dois outros envolvidos) (SIMMEL, 2013, p. 32). A di-

mensão do interacionismo está bastante forte nessa concepção, visto que o terceiro elemento é 

quem permite que os dois elementos (os três, na verdade, incluindo a ele mesmo) permane-

çam em relação, não se distanciem por cisão. Simmel deixa claro que este movimento é mar-

cado por sentimentos de ciúme, conflito, disputas e etc. 
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           Portanto, neste capítulo estou buscando identificar os diversos mediadores envolvidos 

nos processos históricos Pitaguary como sendo esses “terceiros elementos”. Ou seja, como 

sujeitos que estão articulando, facilitando e, em casos específicos, dificultando os canais de 

contato, relação e informação.  Nesse exercício, apontei para os modelos de distribuição de 

poder entre diversos atores sociais, o que circunscreve uma perspectiva de antropologia histó-

rica (OLIVEIRA FILHO, 2012). Essas relações transpassam agências,  grupos sociais e sujei-

tos específicos. Os quais têm interesses específicos em cada interação social e que, não menos 

importante, implicam relações de poder bastante desiguais. Destaquei, até o momento, algu-

mas relações entre esses agentes (mediadores) e os índios, a partir de agora (“do início da 

luta/movimento”, “quando nós já transitava”) vou abordar os próprios índios atuando como 

agentes mediadores centrais nesse processo. 

          Contudo, quero finalizar o presente tópico frisando que essas relações de patronagem e 

de mediação realizadas, principalmente nas últimas décadas do século XX, no território Pita-

guary pelos patrões, barões, fazendeiros, foram cruciais para a modelação das lideranças que 

iriam investir-se etnicamente nas décadas seguintes. Na medida em que as narrativas de ex-

ploração, violências, esbulhos, foram ressignificadas em um movimento de identificação e 

afirmação identitária.

1.4 Levantando aldeia Pitaguary: entre mediações indigenistas, missionárias e agencia-

mentos indígenas 

            As emergências étnicas indígenas no Ceará, as quais ganharam corpo nos anos de 

1980, e, consequentemente, a formação de um movimento indígena no estado, estão funda-

mentalmente ligadas, de início, à mediação direta e intensiva da Igreja Católica a partir de 

suas diferentes pastorais, de seus agentes missionários e indigenistas leigos. O próprio proces-

so de organização social Pitaguary contou com o apoio de um seminarista, chamado Carlos 

Alencar Ratts.  

             Para melhor compreendermos a atuação da Igreja Católica, no que tange ao apoio aos 

povos indígenas no Ceará, temos que levar em conta um contexto nacional e internacional da 

situação e diretrizes católicas. Pinheiro (2012) destaca que a “opção preferencial pelos po-

bres” desenvolvida pela Igreja Católica brasileira, remonta a atuação da Ação Católica no 

Brasil (ACB). Esta, diga-se, estava ligada a Ação Católica (AC) em escala global. A Ação Ca-
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tólica foi um movimento iniciado no pontificado de Pio XI, em 1922, com os objetivos de de-

fender os princípios e valores católicos, tentar recuperar a influência sobre os leigos, exercer a 

piedade, etc. (SOUZA, 2006; PINHEIRO, 2012). Nesse sentido, quando a AC brasileira se 

constituiu, em 1935, seguiu os moldes das diretrizes italianas. Os primeiros anos da ACB fo-

ram marcados por uma ação formativa bastante acentuada - caracterizada por levar a doutrina 

social da Igreja às escolas, universidades, fábricas e sindicatos, estimulando assim a criação 

de movimentos sociais de inspiração cristã (SOUZA,  2006). “Uma das maiores contribuições 

da Ação Católica à sociedade e à Igreja é a militância nos diferentes ambientes da sociedade e 

da Igreja, com o intuito de transformá-los em condições mais justas e democráticas” (idem, p. 

53). 

           Contudo, em 1950 a ACB se reorganizaria nos termos franceses da Ação Católica, as-

sumindo uma postura de reforma social (PINHEIRO, 2012). Alguns anos antes, em 1947, o 

padre cearense Hélder Pessoa Câmara foi nomeado como assistente eclesiástico da Ação Ca-

tólica Brasileira , participando efetivamente dessas mudanças na Igreja Católica. Ele também 54

esteve à frente da criação da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) em 1952, na 

qual se tornou secretário-geral, e participou do primeiro encontro do Conselho Episcopal La-

tino-Americano (CELAM), em 1955. Segundo Pinheiro (2012), “é importante notar o lugar 

ocupado por Câmara, pois ele se tornaria uma figura central na mobilização indígena de base 

que mais tarde teria lugar no Nordeste brasileiro, em especial no sertão do Ceará” (p. 110). 

Conforme a autora, ao levantar a bandeira de “opção pelos pobres”, enquanto arcebispo de 

Olinda, Câmara gradualmente se tornaria uma referência para os movimentos de luta pela ter-

ra e, posteriormente, para aqueles engajados nos processos de identificação indígena no Cea-

rá. 

 Se por um lado o CELAM e a ACB foram fundamentais para a criação das CEBs, por 

outro lado o CNBB sancionou formalmente novas instituições através das quais os segmentos 

sociais críticos dos fiéis poderiam se mobilizar (CAVA, 1988). Visando uma ação pastoral 

missionária com os povos indígenas o CNBB criou o CIMI (Conselho Indigenista Missioná-

rio) em 1972, e debruçando-se sobre a questão da reforma agrária criou em 1975 a Comissão 

de Terras (posteriormente denominada de Comissão Pastoral da Terra - CPT). Estas organiza-

 Dom Helder Câmara (1909 - 1999) foi nomeado bispo em 1952 e em 1964 se tornou arcebispo de Olinda e 54

Recife (PE), múnus que exerceu até 1985. 
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ções formaram uma frente de apoio político ativo da Igreja Católica aos povos indígenas bra-

sileiros e aos grupos camponeses, principalmente no que tange às questões fundiárias. Impor-

tante ressaltar também que essa ação da Igreja não foi exclusiva para o Ceará nem para o 

Nordeste, na verdade foi um movimento com reverberações nacionais (em diálogo com dire-

trizes internacionais). No caso do Ceará, em sua dissertação sobre os Tremembé, Valle (1993) 

ressalta algo importante que poderíamos estender para muitas outros povos indígenas que se 

investiram politicamente a partir da presença missionária, inclusive os Pitaguary. 
A prática missionária não “inventou” a etnicidade, nem os processos de categoriza-
ção, nem os modos de organização étnica que existem na Almofala. No entanto, os 
missionários vieram redefinir o alcance dos objetivos de mobilização étnica [...]. A 
prática e ideologia missionária vieram dar esteio para a consolidação de certos “inte-
resses” coletivos dos Tremembé. (VALLE, 1993, p. 71) 

 Veremos, por exemplo, que Fortaleza e região metropolitana contava com o apoio da 

Arquidiocese de Fortaleza, enquanto a Diocese de Crateús (composta por paróquias desmem-

bradas das dioceses de Sobral e Iguatu) dava suporte a treze municípios (PALITOT, 2010) . 55

Lima (2010), destaca que no perímetro de atuação da Arquidiocese de Fortaleza e da Diocese 

de Crateús estão localizados a maioria dos povos indígenas no Ceará, sendo todos eles carac-

terizados pela mediação de agentes pastorais, missionários ou indigenistas leigos no processo 

de emergência étnica.  
Contaram com a atuação direta da Arquidiocese de Fortaleza os Tapeba (Caucaia), 
os Pitaguary (Maracanaú e Pacatuba), os Jenipapo-Kanindé (Aquiraz) e os Anacés 
(Caucaia e São Gonçalo do Amarante). Assistidos pela Diocese de Crateús foram os 
Potiguara (Crateús, Monsenhor Tabosa, Tamboril e Novo Oriente), os Tabajara (Cra-
teús, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Poranga e Quiterianópolis), os Kalabaça (Cra-
teús e Poranga), os Kariri (Crateús) e os Tupinambá (Crateús) (LIMA, 2010, p. 137). 

          Dessa forma, a Igreja influenciada pela Teologia da Libertação e com a orientação de 

“apoio aos pobres”, tinha uma forte perspectiva de ação social (PALITOT, 2010; OLIVEIRA, 

2013; PINHEIRO, 2012; LIMA, 2010; BARREIRA, 1992). Neste contexto, o Nordeste brasi-

leiro se constituiu como lócus privilegiado de ação, por ser genericamente representado a par-

tir da sua exclusão social e pobreza. Alguns personagens são centrais nesse processo: além de 

Dom Hélder Pessoa Câmara, temos também Dom Antônio Batista Fragoso, bispo da diocese 

de Crateús, e Dom Aloísio Lorscheider, arcebispo de Fortaleza (depois viria a ser nomeado 

cardeal). No campo de agentes indigenistas e missionários leigos temos: o seminarista Carlos 

 “A história das emergências [no Ceará] envolve a agência de diversos agentes religiosos ligados a instituições 55

católicas diversas (Maria Amélia ligada ao CIMI, por exemplo, na época), os agentes ligados a Diocese de Cra-
teús, etc… Quero dizer com isso que os “investimentos" e ações indigenistas são plurais e diferenciados”. (Co-
municação pessoal, Carlos Guilherme do Valle - 09/01/2018).
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Alencar Ratts (entre os Pitaguary), padre suíço Fredy Kunz, mais conhecido como Padre Al-

fredinho, e a missionária Margaret Malfliet (ambos inseridos na região de Crateús), a missio-

nária leiga Maria Amélia Leite  (entre os Tremembé), o sociólogo indigenista José Cordeiro e 

a agente pastoral católica Maria de Lourdes Luz (entre os Jenipapo-Kanindé), entre outros. É 

curioso perceber como no Ceará, apesar da forte atuação da Igreja na mobilização indígena, o 

CIMI (Conselho Indigenista Missionário) não teve uma atuação maior como em outros esta-

dos do Nordeste. 

            Grosso modo, o campo da mobilização étnica e de ação indigenista no Ceará teve seu 

germe em um período e contexto de redemocratização e fortalecimento dos movimentos soci-

ais, bastante apoiados pela Igreja Católica. Neste cenário, alianças sociais e políticas engen-

draram, pelo menos nessas primeiras décadas, um tipo principal de agente mediador: os reli-

giosos. Segundo Pinheiro (2012, p. 117), “as categorias de índio e indígena só se tornaram 

plenamente operacionais após a chegada de indivíduos como Maria Amélia Leite, no final da 

década de 1980, e com a presença da FUNAI, já na década de 1990. Até então, uma referência 

direta à indianidade dessas pessoas havia aparecido somente no trabalho de alguns apoiadores 

da chamada causa indígena”. 

        Dessa forma, os primeiros investimentos étnicos no Ceará começaram ser impulsionados  

ainda no início da década de 1980 na região metropolitana de Fortaleza, a partir do trabalho 

da Arquidiocese de Fortaleza, sob arcebispado de Dom Aloísio Leo Arlindo Lorscheider 

(1924-2007). Dom Aloísio Lorscheider foi eleito arcebispo de Fortaleza pelo Papa Paulo VI 

no ano de 1973, e cardeal no ano de 1976, tendo também participado do Concílio Vaticano II, 

sido escolhido presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) por duas 

vezes consecutivas, de 1971 a 1975 e de 1975 a 1978 e foi um dos dirigentes do CELAM e da 

Cáritas Internacional (LIMA, 2010). É a partir de sua posição institucional na Arquidiocese de 

Fortaleza que ele passa a trabalhar com os povos indígenas que estavam se reivindicando et-

nicamente, sobretudo aquelas dentro da área de atuação pastoral. Para os Pitaguary, Lorschei-

der é lembrado como uma figura de importância elementar para o grupo. Dentre as formas de 

apoio mais tangíveis, destacamos como ele deu visibilidade às etnias no Ceará em um mo-

mento de identificação e, consequentemente, estigmatizações (como a ideia de que não existi-

am mais índios no estado, visto que estariam “misturados”). Da mesma forma, a atuação da 

Arquidiocese visava a preservação e o resgate da “cultura tradicional”, imbuídos de uma 
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perspectiva culturalista de resgate da história e da cultura do povo (PINHEIRO, 2012; AIRES, 

2008). 
A arquidiocese de Fortaleza inicia sua atuação junto aos indígenas na década de 
1980, través da Equipe de Assessoria às Comunidades Rurais – EACR, junto aos 
Tapeba (BARRETTO FILHO, 1992). Extinta a EACR, ainda nesta década, surge a 
Equipe Arquidiocesana de Apoio à Questão Indígena, conhecida como Pastoral In-
digenista – PI. Esta para efeitos legais, trabalhistas e de captação de recursos, junta-
mente com o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos – CDPDH, fun-
cionou ligada à Cáritas Arquidiocesana. Na década de 1990, o CDPDH instituciona-
liza-se, tornando-se independente da Cáritas e a PI transforma-se em Temática Indi-
genista – TI do CDPDH, atacando o conselho de Dom Aloísio Lorsheider, Arcebispo 
de Fortaleza na época, devido ao caráter de defesa dos direitos humanos presentes 
nas duas equipes. No ano de 2000, a PI volta a funcionar na Arquidiocese de Forta-
leza. A pedido de João Acioli, o então diretor do CDPDH, inicia-se um processo de 
parceria e transição da TI, com todas as suas atividades e projetos, para a PI. Em 
2004 a PI se desarticula, encerrando o processo de transição. Atualmente a ação da 
arquidiocese é desenvolvida apenas pelo CDPDH. [...] Na década de 1990 foi criada 
a Pastoral Raízes Indígenas na Diocese de Crateús. A pedido de Dom Fragoso, bispo 
desta diocese, a missionária belga Margarete Malfliet iniciou um trabalho pastoral 
de resgate e conscientização das raízes indígenas na área de atuação desta diocese. 
Recentemente, a Pastoral Raízes Indígenas, acreditando que cumpriu com seu obje-
tivo, solicitou a vinda do Conselho Indigenista Missionário – Cimi – para a Diocese, 
visando que este assuma o acompanhamento dos povos indígenas da região. (LIMA, 
2009, p. 248) 

          A Arquidiocese de Fortaleza começou a trabalhar com os Tapeba em 1984, através da  

Equipe de Apoio às Comunidades Rurais (EACR) (BARRETO FILHO, 1992). A Equipe tra-

balhou em Caucaia, primeiramente, com a população indígena e não indígena que moravam 

nas imediações do Rio Ceará - o que levou a “equipe arquidiocesana à assessorar a formação 

da primeira organização política institucional em que os Tapebas se inseriram (Associação das 

Comunidades do Rio Ceará - ACRC), em 1985, que congregava Tapebas e trabalhadores ru-

rais da região” (TÓFOLI, 2010, p. 60).  Como uma consequência direta do apoio que a Arqui-

diocese deu ao processo de mobilização étnica Tapeba, está o reconhecimento público daquela 

coletividade enquanto sujeitos de um conjunto de direitos. Para tanto, a equipe arquidiocesana 

passou a promover campanhas de sensibilização da população regional em torno da presença 

de direitos indígenas. 

            Foi neste contexto que em 1986, membros da EACR procuraram pessoalmente em 

Brasília  o então Ministro da Reforma e Desenvolvimento Agrários, Nelson Ribeiro, para in-

formá-lo sobre a situação em que viviam os Tapebas no município de Caucaia e para solicitar 

uma urgente atuação do MIRAD (Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário) na 

regularização das terras daquele grupo (BARRETO FILHO, 1992). Naquele mesmo ano, no-

vamente os membros da equipe arquidiocesana procuraram o professor João Pacheco de Oli-

veira, convidando-o para realizar um trabalho antropológico com os  então denominados índi-
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os Tapeba. As redes construídas pela EACR/Arquidiocese de Fortaleza, foram bastante impor-

tantes para a atuação do Projeto Estudo sobre Terras Indígenas no Brasil (P.E.T.I), coordenado 

por João Pacheco de Oliveira, no Ceará - o qual coordenou dois orientandos seus em trabalhos 

com povos em processo de identificação indígena: Henyo Barreto (que fez pesquisa entre os 

Tapeba) e Carlos Guilherme do Valle (que fez pesquisa entre os Tremembé). Portanto, a Ar-

quidiocese de Fortaleza foi, ademais, fundamental para chamar a atenção da universidade e da 

sociedade civil para a existência indígena no Ceará.  

        No decorrer da década de 1980, com o apoio da Assessoria às Comunidades Rurais da 

Arquidiocese de Fortaleza (EACR) junto aos Tapeba (BARRETO FILHO, 1992) e, pouco de-

pois, o apoio  por parte de missionários leigos aos Tremembé (VALLE, 1993), os Pitaguary 

começam a se organizar etnicamente em termos do que pode ser também designado como et-

nogênese. Por volta de 1988 e 1989, inicia-se o processo de articulação étnica Pitaguary, que 

começa, de fato, fora do que viria a ser seu território. Por conta do histórico de violência, ex-

ploração e pobreza na região, como estou explorando ao longo deste capítulo, muitas famílias 

haviam migrado para municípios vizinhos. É o caso do bairro Piratininga, em Maracanaú - 

onde inicia-se os primeiros movimentos em relação à memória indígena Pitaguary. O cenário 

local de “emergência” Pitaguary, portanto, se deu em um momento onde outros investimentos 

étnicos estavam se processando no Ceará. Para Banton (1979), o surgimento de novos grupos 

reivindicando  os mesmos interesses que os outros, expressando claramente sua oposição à 

um grupo dominante, reconhecendo uma identidade étnica comum, além do fato do surgimen-

to de grupos de referência - os quais têm uma maior visibilidade e assim “difundem” de ma-

neira mais massiva sua luta - faz com que se construa uma nova consciência identitária. 

    Dentro do processo de mobilização étnico-política Pitaguary, dois personagens tiveram 

uma centralidade incontestável: o ex-seminarista e professor Carlos Alencar Ratts e o primei-

ro cacique do povo, Francisco Daniel de Araújo Lima. Segundo Magalhães (2007), Carlos 

Alencar é recorrentemente lembrado nas narrativas locais como aquele que fez as coisas revi-

ver, que estava no tempo da história verdadeira, foi o professor Alencar quem começou a 

luta. O professor Alencar era, na época, um seminarista fortemente influenciado pela Teologia 

da Libertação que nos seus estudos para tornar-se padre se engajou na questão indígena, mais 

especificamente entre os Pitaguary - já que nasceu na região, convivendo com muitos sujeitos 

que iriam iniciar os investimentos étnicos Pitaguary.  
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Figura 12: Da esquerda para direita: Jeová, Venâncio (pai de Jeová) e Carlos Alencar. Reprodução: www.escola-
chui.blogspot.com.br. S/a. 

         Pinheiro (2012), esclarece que ele era bastante aceito na região visto que além de ser um 

religioso, era professor e morador do local, o que lhe dava legitimidade com diversas famílias. 

Sua estratégia era similar a de outros missionários que atuavam no estado na mesma época, 

sobretudo Maria Amélia Leite: ir de casa em casa, de localidade em localidade explicando 

sobre a causa indígena, fomentando organizações políticas e étnicas, articulando e discursan-

do sobre a defesa da terra, da mesma forma que gravava em audio as histórias dos “mais ve-

lhos”, dentre outras práticas de viés culturalista. Joceny Pinheiro (2012), que durante sua pes-

quisa de mestrado se aproximou de Carlos Alencar, relata que a mediação desenvolvida por 

ele girava em torno da sua atuação dentro e fora da comunidade - o que facilitava a circulação 

de documentos, bem como de noticias sobre os outros povos indígenas que estavam se articu-

lando no Ceará, conseguindo apoio e visibilidade para eles, organizando o conselho comunitá-

rio, articulando apresentações/performances dos Pitaguary em escolas e praças públicas, e até 

mesmo estando envolvido na eleição de Daniel à cacique. 
Madalena: E por também ser bem dizer criado por índio… Porque ele, na minha 
casa que a gente morava ali no Horto, o Alencar brincava de bola com meus irmãos, 

http://www.escolachui.blogspot.com.br
http://www.escolachui.blogspot.com.br
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caçava de baladeira com meus irmãos, vivia praticamente lá em casa, só ia pra casa 
dormir. E ai ele teve uma oportunidade de estudar mais, já que a tia dele, a mãe dele, 
tudo era professora. E nós que não tivemos. Porque a gente era uma família muito 
humilde, muito carente mesmo. Aquelas pessoas que viviam mesmo da agricultura, 
da caça e da pesca… (Madalena - cacique - Santo Antônio - 10/08/2017). 

         É importante destacar, como já fez Pinheiro (2012) e Magalhães (2007), que Carlos 

Alencar Ratts tinha familiaridade com os estudos antropológicos e etnológicos produzidos 

sobre os indígenas do Nordeste brasileiro. O pajé Pitaguary (Barbosa), sempre se refere ao 

professor Alencar como o nosso primeiro antropólogo. Outros, como a liderança e hoje caci-

que Madalena o chamam de “nosso historiador”. Da mesma forma, foi surpresa para mim 

quando ao ler o Atlas das terras indígenas do Nordeste (1993), oriundo de um projeto (PETI - 

Projeto de Estudo sobre Terras indígenas do Brasil) coordenado por João Pacheco de Oliveira, 

encontrar, dentre os colaboradores na elaboração de verbetes, a presença de Carlos Alencar 

Ratts que tinha produzido dados para o verbete Pitaguary e representava o MAPI (Movimento 

de Apoio aos Índios Pitaguary). Organizado por Alencar e pelas lideranças da época (entre 

elas, Daniel), o MAPI foi uma entidade de apoio que fomentou a articulação interna Pitaguary 

e com outros povos do estado.  

        Diferentes foram os rumos que as organizações missionárias e indigenistas leigas (vincu-

ladas à Igreja) tomaram no Ceará. O MAPI durou apenas alguns anos após o inicio da mobili-

zação Pitaguary, a AMIT se institucionalizou, enquanto a EACR sofreu profundas transforma-

ções (tornando-se Pastoral Indigenista e, posteriormente, CDPDH) (PALITOT, 2010). Palitot 

também destaca o caráter personalista que a ação missionária tomou no Ceará, onde essas or-

ganizações muitas vezes se confundiam com pessoas especificas. Como mostrei, a Arquidio-

cese de Fortaleza, por exemplo, era vista através da figura do Dom Aloisio Lorscheider, de 

José Cordeiro e de Maria de Lourdes, a Diocese de Crateús de Dom Fragoso e da Irmã Mar-

garet, etc.  Enquanto o MAPI e a AMIT eram praticamente sinônimas de Carlos Alencar Ratts 

e Maria Amélia Leite, respectivamente. 

         Antes mesmo de 1993, Carlos Alencar já havia iniciado sua atuação como agente medi-

ador entre os Pitaguary. O conhecimento acadêmico que ele tinha, facilitou seu movimento de 

trabalhar com as narrativas e memórias orais dos troncos velhos - termo utilizado pelos indí-

genas para se referirem àqueles que nasceram e se criaram na terra ou que são filhos, netos, 

desses "mais antigos" (também chamados de raízes) - que habitavam a região. 
Ceiça: o Alencar era um pesquisador lá de Maracanaú, mora bem próximo la dos 
pitaguary. Conhecia a historia, conhecia os mais velhos. E ele começou a fazer uma 
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pesquisa, na época. Pesquisa do trabalho dele… Dos Pitaguary. Ai começou a identi-
ficar os Pitaguary. Ali, os que ficaram dentro da aldeia e os que estavam morando 
nos arredores de Maracanaú. E começou a dizer, “olhe, vocês tem os parentes de 
vocês lá…. tem um movimento se levantando no estado… vocês deveriam procurar, 
vocês são indígenas ta aqui a história.”. E ai o pessoal não acreditava muito. Mas 
tinham os velhos lá dentro da aldeia que estavam silenciados porque tinham perdido 
todo o território ne, na época tinha perdido o território pro pessoal que chegava la 
comprando terra, que ate hoje ainda tem… A polícia… Tinha a secretaria de agricul-
tura que funcionava dentro da terra, que era chamado de Estado [ênfase]. É o Esta-
do! Então tinha muito índio que trabalhava né, e tinha muito medo… (Ceiça - lide-
rança - Santo Antônio - 12/04/2017) 

Ana Clécia: O Carlos Alencar ele apareceu bem no inicio. Ele começou pesquisan-
do. Eu acho que ele… O reconhecimento dessa etnia, Pitaguary, tem uma boa parti-
cipação dele. Porque ele começou a fazer uma pesquisa… Os índios ja estavam as-
sim… Por conta da luta dos Tapeba ne, começando a se… Porque assim, na época 
os índios ja começavam a querer ocupar aqueles espaços ne. Na época que o Carlos 
Alencar começou a fazer a pesquisa dele, ele começou a trazer muita coisa que era 
assim, era como se você quisesse acreditar mas ao mesmo tempo você tivesse uma 
duvida “será que é isso mesmo? será que índio é gente mesmo? será que ainda exis-
te?". Eu mesma eu duvidei muito! Eu não acreditei que existia… “Existia direito pra 
índio? Não existe!”. Ate porque, eu mesma me interroguei mesmo, eu olhava no 
espelho e ficava “e eu sou índia? porque que eu sou índia?“. Eu não entendia porque 
que eu era índia. Então assim, o Alencar começou a fazer a pesquisa dele e essa pes-
quisa dele fez muitas descobertas que trouxe pros índios a certeza, a certeza que eles 
realmente eram. Tirou da cabeça deles aquela interrogação e deu pra eles a certeza. 
Porque quando ele descobriu o primeiro documento né, porque na verdade toda des-
coberta ele fez na igreja lá em Maranguape. (Ana Clécia - liderança - Monguba - 
17/05/2017)  

 O relato de Ana Clécia é interessante em vários sentidos, sobretudo porque ela se 

"descobre" como índia por conta da atuação de Carlos Alencar. Tal argumentação também é 

elaborada por outros sujeitos. Como Ana Clécia explicou, Alencar trouxe a certeza sobre sua 

identidade étnica. Mas como ou a partir de quê ele faz isso? A questão é que ele encontra 

(nesse ponto as narrativas divergem, alguns dizendo que é no cartório de Maranguape enquan-

to outros afirmam que é  nos arquivos da igreja/monastério) a carta de sesmaria datada de 

1722, a qual doavam-se terras para indígenas que habitavam aquela localidade (entre os mu-

nicípios de Maracanaú, Pacatuba e Maranguape), e o registro de terra de 1854. Estes docu-

mentos são os elementos-chave para o processo de identificação e reconhecimento indígena 

Pitaguary. São esses dois documentos administrativos  que apontam para a presença e as di-

nâmicas indígenas na região conhecida como Santo Antonio de Pitaguary (ou Potiguary, ou 

mesmo Potivary ou até Aldeia Nova) nos séculos passados. Estes documentos são então res-

significados pelos índios com uma conotação de comprovação do que eles “suspeitavam” ou 

tinham medo de assumir: que tinham ascendência indígena . 56

 São frequentes os relatos de que seus pais ou avôs falavam que tinham descendência indígena, mas que não 56

deixavam seus filhos dizerem que eram índios. 
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Maurício: O Alencar foi assim… quando começou os Tapeba, os Tremembe, os 
Jenipapo-kaninde, ai o Alencar naquele mexe-mexe, porque antigamente era so no 
livro… Ai alguém que conhecia o Alencar foi e disse pra ele “Alencar, no cartório 
de Maranguape existe uma terra que dizem que é de índio”… Porque antigamente 
era so Santo Antonio, ninguém conhecia isso aqui como Pitaguary não. […] Nao 
existia esse negocio de Pitaguary. A etnia Pitaguary foi surgir quando acharam o 
documento né [a sesmaria], que descobriram que aqui era registrado como a terra 
Pitaguary dos índio. Que ela é registrada assim, ela é registrada sem fim ne. […] Ai 
ele foi procurar essas pessoas ne… Ai achou a tia Maria… Ai foi e disse “vocês sa-
biam que vocês são índio? Vocês sabiam que aquelas terras do Santo Antônio são 
todinha de vocês?”. Ai foi conversar ne. Ai procurou e juntou um pouquinho de gen-
te ne. Nós só vivia pela minha tia Maria ne. Ai foi e juntou esse povo. Acharam o 
Daniel. Daniel andava vendendo picolé em Maracanaú, ai bebia umas pingazinha 
que nem ele dizia… Ai ele foi e convidou ele, se ele não queria… Porque ele só vi-
via na minha tia. [..] Ai ele foi e se engajou. (Maurício - cacique - Olho Dágua - 
10/05/17). 

Maria Ferreira Pitaguary: O professor (Alencar) viu o meu irmão mais velho, e 
disse: “- Raimundinho, mostra que tu é índio! Tu tá sabendo que tu é índio?” Ele 
respondeu “- Sou [...] Tu é parda mesmo, Alencar, tu tá bolindo com os índios.” 
Alencar falou: “- É, tô bolindo com os índios mesmo, de verdade”. Aí, botaram lá na 
rádio Pitaguary: aí a rádio saiu anunciando no meio do mundo que tinha índio Pita-
guary; aí, ele foi bater lá em casa, o Alencar, […] eu saí e ele me perguntou: “- A 
Senhora que é a dona Maria Pitaguary?” “- Sou eu mesma. Entre”. “Aí eu comecei a 
conversar com ele, a contar toda a história; aí, ele começou a descobrir”. Ele falou: 
“- Agora nós vamos lutar pela vida de vocês. Vamos descobrir todas as terras aí de 
Pitaguary, que são de vocês mesmo.” Eu disse: “- É Alencar, pode ter certeza”. “- 
Isso faz uns sete anos. A luta é só do índio o Alencar veio só dar um apoio. Quando 
tem algum convite aí do colégio, ele vem avisar pra gente” (BRITO, 2000, p. 50 
apud Galdino, 2007). 

 Em conversa pessoal entre Joceny Pinheiro e Carlos Guilherme do Valle, incluída 

como fragmento do artigo Religiosos engajados e processos de identificação indígena no Ce-

ará (PINHEIRO, 2012), Valle esclarece que, no fim da década de 1980, a figura do missioná-

rio e também a do pesquisador era uma incógnita para a população local, do mesmo modo que 

era imprecisa a ideia de que eles eram um grupamento indígena. Como poderemos ver, entre 

os Pitaguary isso também ocorria: 
Manuel da Silva: Aí botaram uma pessoa e essa pessoa é gente grande que entrou 
nesse meio pra fazer esse trabalho. Primeira casa que ele veio foi aqui: “Vocês quer 
ganhar muito dinheiro...”, não sei o que e tal... [...] Não me lembro do nome dele 
não...[...] Não era da FUNAI não, era um particular. Mas parece que a FUNAI  com-
prou ele pra fazer esses trabalho... [...] Pronto, era o Carlos Alencar. Esse cara não 
era das áreas não cara... Aí ele começou a pegar nossos nomes e tudo. Aí foi pra 
frente né. Aí foi indo, indo… (Manuel da Silva- agricultor - Santo Antônio - 
26.11.2014)  

      Diferentemente de outros agentes mediadores, tal como Maria Amélia Leite, que dedica-

ram décadas ao fortalecimento do movimento indígena e à etnias especificas, Carlos Alencar 

foi bastante presente no inicio de mobilização Pitaguary contudo se manteve afastado dos pro-

longamentos posteriores. Ainda hoje ele mora dentro da Terra Indígena, na aldeia do Horto, 

mas não se envolve nos processos sociais e na política interna do grupo (como no caso dos 
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conflitos faccionais). Deixou há muito tempo de manter uma relação de muita proximidade 

com os indígenas e, ainda mais, com os pesquisadores que por vezes chegam na área. 

         O fato é que Alencar era amigo próximo de dona Maria, uma senhora que detinha mui-

tas narrativas dos antigos habitantes daquela região. No fim da década de 1980, Dona Maria 

morava na Piratininga e era vizinha do Daniel, que se afirmava como índio Potiguara. Assim, 

contando com a mediação desenvolvida por Carlos Alencar Ratts, iniciaram os primeiros pas-

sos e movimentos em prol de uma identificação indígena, contando com a participação de 

pouquíssimas famílias - como a Ferreira (também conhecidos como Capemba ou Bengala), a 

Bala, a Maria etc. É neste contexto que entra em cena Francisco Daniel. 

        Francisco Daniel de Araújo Lima não tem o sobrenome de nenhuma família tradicional 

Pitaguary, como os indígenas dizem. Isso significa que ele não tem parentesco biológico com 

as famílias dos troncos velhos. Essa metáfora botânica também foi verificada por Carlos Gui-

lherme do Valle( 1993), já no início dos anos 90 entre os Tremembé. O sentido de tal imagem 

permanece, contudo, indicando uma espécie de continuidade (temporal, social, cultural) entre 

o sujeito que viveu em um tempo pretérito (o tronco velho) e os atuais personagens dessa his-

tória (os brotos, as pontas de rama). Araújo Lima é o sobrenome de uma das atuais caciques 

do grupo (Ana Cláudia Araújo Lima), a qual é considerada de família tradicional. Entretanto, 

não existe um parentesco biológico entre os dois, eram parentes mas em outro sentido. Vale 

ressaltar que parente é um termo utilizado não só pelos Pitaguary mas por diversos outros po-

vos para se referirem a outros indígenas, sejam eles do Ceará, do Nordeste ou do Brasil.  

        Na verdade, Daniel não era Pitaguary e sim Potiguara - ele se afirmava como tal e nunca 

escondeu isso. Ele vinha de uma família pobre da região de Itaitinga (município hoje perten-

cente a região metropolitana de Fortaleza), que por conta da construção do açude Pacoti-Ria-

chão (o qual fica entre os municípios de Itaitinga, Horizonte e Guaiúba), migra para diversas 

localidades - como para o Maranhão ou mesmo pra capital cearense. No caso, a mãe de Dani-

el vai para Fortaleza e é lá onde ele nasce, no bairro Parangaba. Na juventude, Daniel migra 

para a região próxima ao rio Pacoti, de onde vinha sua mãe antes de ter ido para Fortaleza, e 

onde passa um período considerável de sua vida. Até que, por conta do projeto  do açude Pa-

coti-Riachão, ocorre a desapropriação  de inúmeras famílias da localidade. Novamente Daniel 

migra. Já entre os seus 30 e 40 anos de idade, ele se encontra morando em Maracanaú, no 

bairro Piratininga - até posteriormente se mudar para o território Pitaguary. 
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         É importante esclarecer que o Daniel nunca morou nem entre os Potiguara do Ceará, 

nem entre os índios do mesmo etnônimo na Paraíba, no Rio Grande do Norte ou em Pernam-

buco. Os indígenas Pitaguary costumam dizer que eles também são Potiguara. Isso porque 

constroem sua narrativa histórica baseados na presença e na ocupação dos potiguaras no Cea-

rá colonial. A identificação étnica Potiguara, e consequentemente Pitagaury, do Daniel me pa-

rece que era reforçada pela sua relação com a Parangaba - a qual também foi um dos princi-

pais aldeamentos do Ceará colonial, posteriormente transformado em vila de Arronches. 

          No final da década de 1980, muitas famílias dos troncos velhos Pitaguary viviam fora 

do território, em bairros de Maracanaú, Pacatuba ou mesmo Fortaleza. Naquela época, Daniel 

“era mestre de boi”, tinha um “boi-bumba e um reizado em Maracanaú”, do qual faziam parte 

o Zé Filismino  (que viria a se tornar o primeiro pajé Pitaguary). Em dissertação sobre a “for-

mação histórica do grupo Pitaguary”, Eloi Magalhães (2007, p. 72) também verificou essas 

relações de amizade (e profissionais) que ligavam o Daniel à algumas famílias Pitaguary no 

início dos anos 90 - incluindo também na organização do boi-bumba outros troncos como 

Dona Maria Pitaguary, seu Zé Maria, Raimundo da Cachorra etc. O Zé Filismino, um dos 

amigos próximos do Daniel, já era um reconhecido rezador quando Carlos Alencar começou 

veicular uma narrativa étnica Pitaguary entre os moradores da região. Dessa forma, o Daniel 

foi trazido para dentro do Santo Antônio por esses dois atores, principalmente. A partir de do-

cumentos administrativos (uma carta de sesmaria e, posteriormente, um registro de terras em 

1854), de um cenário mais favorável ao estabelecimento de direitos diferenciados e de cida-

dania (após a Constituição de 1988), somados a outras emergências étnicas no Ceará naquele 

período (como dos Tremembé e dos Tapeba), começava assim a mobilização étnica daqueles 

sujeitos que passaram a elaborar uma memória social a partir, entre outros elementos, de um 

território histórico. 

          Por volta de 1991, Daniel já morava dentro do território e se reunia com algumas pou-

cas famílias  que estavam envolvidas nesse momento inicial da mobilização. As reuniões, 

conversas e encontros que antes contavam com a presença de dez ou quinze famílias, rapida-

mente foi crescendo. Dessa forma, Daniel e esses troncos Pitaguary começaram a identificar 

outras famílias como indígenas, tendo em vista entre outros aspectos uma crença subjetiva em 

uma origem comum, nos termos de Weber (2009). O fator emocional, mas também político, 

que ligava esses personagens no início da década de 1990 teve como ponto central as narrati-
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vas familiares das experiências de seus antepassados naquele território. Entre elas, as histórias 

da escravidão e perseguição dos índios naquela região - o que eram (e são) fatores destacados 

como elementos que impediam a identificação indígena Pitaguary até aquele momento. Mui-

tos não acreditavam naquele movimento formado à época, visto que suas mães, pais, avós e 

bisavós constantemente frisavam que “não era para se identificar enquanto indígena, pois se 

o fizesse seria morto” ou em outros discursos ”que a descendência até tinha, mas fazia muito 

tempo”. 

            Ao se mudar para o território, Daniel passa a ajudar na luta, no levantar aldeia, sem 

contudo ser denominado como cacique. Vejamos, 
Barbosa: É! E naquela ocasião, eles [Daniel e Zé Filismino] tinham essa parceria já 
na cultura do boi-bumba. quando eles vem pra dentro da área, eles vem morar na 
Balança, que é Aldeia Nova. Naquela ocasião eles ja foram confrontados com o Es-
tado, com a EPACE. E ai o Daniel leva, alias… é levado o caso pra justiça, pro juiz. 
Naquela ocasião aconteceu uma coisa muito interessante. No dia da audiência eles 
não foram oh… 
Cayo: Era audiencia pra que? 
Barbosa: Pra decidir se o cacique ficava morando na área indígena ou não… Porque 
ele não era dono, ele não tinha terra, então era como se ele não tivesse direito ne-
nhum. So que eles confiando que eles eram representante do Estado ai eles não fo-
ram. So que é muito clara a lei, quando você não comparece, perde! Foi a retomada 
mais fácil que o cacique fez, ta entendendo?! [risos] bom, e ai nessa ocasião a gente 
ganha um dez com o trabalho do cacique, e ai vem vários moradores, vem os Benga-
la, morar nessa área ta entendendo… E foi aberto tambem esse espaço pra nós traba-
lhar, nós aqui mongubense. (Barbosa - atual pajé - Aldeia Monguba - 01/06/2017) 

             Partindo de tal trecho da entrevista, acredito que é necessário retomar brevemente a 

"situação social” (GLUCKMAN, 1987) do território em disputa na época. O século XX, prin-

cipalmente as suas últimas décadas, desponta na memória Pitaguary como um período signifi-

cativo quando se trata de casos de violência e submissão dos índios em relação aos fazendei-

ros, barões e doutores. Alguns desses patrões eram funcionários do Estado, o qual exerceu 

um intenso controle social na região e em seus habitantes. A presença de órgãos públicos  na 57

região com edificações administrativas fez com que, durante o processo de identificação indí-

gena, a área que concentrava esses espaços fosse conhecida como o Estado. Como já demons-

trei, essa localidade fica no Santo Antônio do Pitaguary e corresponde a área que vai desde o 

local da antiga sede da Secretaria de Agricultura até o espaço marcado por construções antigas 

de casas, inclusive onde se localiza a Casa de Apoio (ou do Alto) do Santo Antônio e o Cam-

 Na localidade conhecida como Estado, existiu a presença da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará e 57

da EPACE (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Ceará). No território como um todo, posso citar a presença, 
por exemplo, de um sítio pertencente a UFC, de quartéis da Polícia Militar e do Serviço do Algodão (este último, 
ainda no início do século) .
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beba . Tal lugar tem um significado social e simbólico muito grande. Além de ser uma espé58 -

cie de “centro político” do lugar à época, é no Estado que tem a “entradinha” que dá acesso a 

mata onde se encontra a mangueira sagrada.  

         Nesse sentido, com a inserção de Daniel na luta Pitaguary ele passa a ser um ator central 

no processo de enfrentamento da EPACE - como vimos, a partir da fala do pajé Barbosa. Ma-

galhães (2007) entrevistou diretamente Daniel, o qual disse que “[…] passei uns dois anos na 

luta, como voluntário” (2007, p. 76). É nesse contexto de envolvimento do Daniel e de outras 

poucas famílias  (como a Filismino, a Bala, a Paulino, a Maria etc.), juntamente com o apoio 

de Carlos Alencar, que Daniel é colocado  como primeiro cacique por volta de 1993. Quando 

os indígenas dizem colocado, eles se referem ao fato de que ele foi indicado pelo Zé Filismi-

no (que naquele período já era reconhecido como pajé), com apoio dos outros troncos velhos 

que estavam encabeçando a luta e pelo próprio Alencar. Assim, em reunião coletiva interna, 

Daniel é oficializado como cacique. Logo que ele torna-se cacique, os índios organizam seu 

primeiro conselho (Conselho Comunitário do Povo Indígena Pitaguary de Maracanaú - 

COIPY), o qual Daniel assume a presidência. 

        O que me intrigou, na medida em que diferentes interlocutores dissertavam sobre aquele 

momento da trajetória do falecido cacique foi: e porque colocaram Daniel como cacique (que 

nunca havia morado no território e não era Pitaguary) e não alguém de outra “família tradici-

onal” que estava naquele momento da organização étnica? O atual pajé Barbosa, toca nesse 

ponto em entrevista, 
Barbosa: Por incrível que pareça o Daniel tinha ate a quarta serie e os outros não 
tinha estudo [risos]… A vantagem foi só isso. O Daniel apesar de ter só a quarta 
serie, ele sabia ler. É essa que foi a situação. Naquele período ali nós não tinha ne-
nhum velho que tivesse gabarito pra ser um representante de fato. Porque a maioria 
dos cacique tem que ser jurídico mesmo, tem que ter um pouquinho de entendimen-
to. Mas que por sinal foi muito bom. Eu não tenho o que reclamar do trabalho do 
cacique de jeito nenhum, mas não tenho mesmo. Pra mim foi dos melhores herói 
cara. Eu não tenho o que reclamar de jeito nenhum dele. Foram 22 anos de trabalho, 
alias foi mais… 93 né… Então da mais… Trabalho prestado… E o cacique fez essa 
amizade com os índios do Ceara todinho. Alavancou a luta indígena do Ceará junto 
com os Tapeba e os Tremembé, os Kanindé de Aratuba e Jenipapo-kaninde. (Barbo-
sa - atual pajé - Aldeia Monguba - 01/06/2017) 

 É importante ressaltar que diversas outras lideranças salientam este mesmo ponto 

como elemento central para o Daniel ter sido eleito como cacique no início do movimento 

 É conhecido como Cambeba as antigas edificações utilizadas pela EPACE (Empresa de Pesquisa e Agrope58 -
cuária do Ceará) a partir da década de 80, como salas administrativas e de pesquisa/estudo, além de ser um espa-
ço onde se criavam animais (vacas, cavalos, bodes e etc.). E nos anos 90 foram ocupadas pela Polícia Militar.
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Pitaguary. Ou seja, o fato de ele ter mais “conhecimento" (educacional, cultural etc.) do que 

os outros naquele período. Quando algumas lideranças dizem que ele tinha um “conhecimento 

cultural”, elas se referem ao fato de que ele já se identificava como Potiguara antes de entrar 

na mobilização Pitaguary, isso significaria que ele tinha uma maior proximidade com a iden-

tidade indígena do que outros. Tal afirmação leva em conta também outra dimensão: Daniel 

era um exímio artesão. No discurso local, ser um bom artesão é um aspecto importante no que 

seria a manutenção da “tradição” indígena. Por outro lado, é bastante ressaltado o fato de que 

ele sabia  ler e escrever, o que era necessário para ocupar a função de cacique. 

        De acordo com Brito e Lyra (2000), reconhecendo a presença de remanescentes indíge-

nas no Município, a Câmara Municipal de Maracanaú, por meio da Lei Orgânica Municipal, 

promulgada a 10 de abril de 1990, declarou “absoluto respeito pelos povos indígenas e/ou re-

manescentes”, e, em 13 de abril de 1993, foi apresentada nessa mesma casa, uma Moção de 

Apoio aos índios Pitaguary (Moção nº 002/93), a fim de que solicitassem à FUNAI a identifi-

cação e demarcação de suas terras, o que fazem ainda àquele ano de 1993.  

         Naquele ano, Daniel é eleito como cacique. Cerca de três viagens foram empreendidas 

por ele e outras lideranças do Ceará para Brasília, em direção à sede nacional da FUNAI, com 

o objetivo de demarcarem os territórios indígenas. Na terceira viagem, houve uma audiência 

com o então presidente da FUNAI que resultou no início do  GT de identificação e delimita-

ção  do território Pitaguary em 1997 (portaria 1.093/PRES, de 24 de outubro de 1997, coorde-

nado pela antropóloga Maria de Fátima Campelo Brito). É atribuída a essas viagens feitas 

pelo então cacique Daniel e outras lideranças (Pitaguary e de outras etnias, obviamente) a res-

ponsabilidade por ter trazido uma sede da FUNAI para o Ceará em 1992, a qual na época se 

localizava na Caucaia, tendo como representante oficial o Sr. Magalhães, como os índios 

chamam.  

      O CIMI  (Conselho Indigenista Missionário) não teve muita força (e presença) no proces-

so de mobilização indígena no Ceará. Entretanto, a presença da Igreja Católica no processo de 

mobilização de diversos povos indígenas no estado, como vimos, foi marcante - como entre 

os próprios Pitaguarys, no caso do seminarista amigo de Daniel, Carlos Alencar Ratts, o qual 

era ligado a Arquidiocese de Fortaleza. Da mesma forma, temos outras agências (algumas 

vinculadas a Igreja e outras não) que fizeram parte não apenas de diversas emergências étni-

cas no Ceará - mas tiveram (ou ainda têm) grande centralidade para o movimento indígena 
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estadual . Com a chegada da FUNAI no Ceará, na década de 1990, essas mediações desen59 -

volvidas por agentes e/ou agências católicas foram cedendo espaço para uma prática indige-

nista strictu sensu a partir do órgão indigenista oficial. 

         A primeira Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará foi realizada em Poranga 

(município habitado por indígenas Kalabaça e Tabajara) no ano de 1994, contando com a par-

ticipação dos seguintes povos: Kalabaça, Jenipapo-Kanindé, Kariri, Pitaguary, Potiguara (Pa-

raíba), Tapeba, Tremembé e Tabajara. Naquela ocasião, Daniel já se apresenta como cacique 

do povo Pitaguary. Das organizações indígenas e indigenistas que deram suporte para a reali-

zação do evento (como a Comissão Leste Nordeste, criada em 1990 e que depois viria a ser 

registrada como APOINME), destacamos o trabalho do MAPI (Movimento de Apoio aos Ín-

dios Pitaguary). 

         Pelo fato dos Pitaguary fazerem parte dos primeiros grupos que começaram a reivindi-

car uma identidade indígena etnicamente diferenciada no Ceará (juntamente com Tremembé, 

Tapeba e Jenipapo-Kanindé), Daniel participou de diversos reconhecimentos de "novas" etni-

as - que aconteciam, normalmente, durante as Assembleias Indígenas. Da mesma forma, ele 

participou e ajudou a organizar a primeira Assembleia em 1994. É fato que Daniel sempre foi 

uma liderança bastante presente no movimento indígena cearense, fazia questão de participar 

de encontros, eventos, reuniões, mobilizações e viagens. Tal postura fez com que ele ganhasse 

autoridade e legitimidade entre as lideranças do estado, que ainda falam com um misto de or-

gulho e saudade do cacique e da forma como ele alavancou a luta pelos territórios indígenas 

no Ceará.

 Desde muito tempo Daniel teve uma proximidade bastante acentuada com a dimensão 

religiosa. Antes de iniciar no movimento Pitaguary ele era umbandista. “[…] O Daniel era 

ogan rapado, catuado dentro dos rituais da jurema […]” (Trecho de fala do pajé Barbosa - 

01/06/2017). Já fazendo parte da luta indígena, ele é reconhecido como alguém que revitali-

zou o toré no grupo. Ele quem impulsiona essa dança, brincadeira, ritual. Em 1993, ocorreu a 

“Campanha pela demarcação das terras indígenas” na Praça do Ferreira, em Fortaleza, onde 

os quatro referidos povos que começaram a luta (Tremembé, Tapeba, Pitaguary e Jenipapo-

Kanindé) fizeram uma das primeiras apresentações públicas (juntos) dançando o toré. Aquele 

 Podemos citar: Associação Missão Tremembé - AMIT (nos Tremembé), Pastoral Indigenista (PI) da Arquidio59 -
cese de Fortaleza (próxima das etnias da região metropolitana de Fortaleza), Pastoral Raízes Indígenas da Dioce-
se de Crateús (próxima das etnias do sertão do Ceará) etc.
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foi tanto um evento político quanto emocional, na medida em que coadunava de um lado a 

divulgação sobre a presença indígena no estado e de outro a própria construção da etnicidade 

daqueles grupos. É nesse sentido que o cacique Daniel continua até hoje respeitado pelo mo-

vimento indígena cearense, ele participou das primeiras mobilizações étnicas, construindo es-

sas alianças políticas entre os povos. De outro modo, ele também teve sua importância na 

“transação de conhecimento” (BARTH, 2000), no que tange a difusão do toré nos Pitaguary, 

visto que ele com o auxílio dos Tapeba (que já sabiam mais sobre o ritual) difundiram o ritual. 

É notória as dificuldades pelas quais Daniel passou  (juntamente com outros indígenas no co-

meço da mobilização Pitaguary) por conta das zombarias em torno da dança do toré - “eram 

chamados de ‘os capotes’ por conta das penas que usavam e da forma que dançavam” .  60

         Como já indiquei anteriormente, o primeiro pajé Pitaguary, José (Zé) Filismino, foi um 

importante articulador do processo de investimentos étnico na região - sendo, inclusive, res-

ponsável, juntamente com Carlos Alencar, de ter “indicado” Francisco Daniel para ser o caci-

que do povo. Nesse sentido, ele conservava bastante respeito entre o povo tanto pelos seus 

conhecimentos “de cura” quanto pelo seu envolvimento político (e étnico) no início dos agen-

ciamentos indígenas Pitaguary. No entanto, em 1998 o pajé Filismino adoece severamente, 

tendo que sair da aldeia e se afastar da mobilização Pitaguary. Com isso, por conta dos seus 

conhecimentos espirituais, religiosos, terapêuticos, botânicos e políticos Raimundo Carlos da 

Silva (mais conhecido como Barbosa) foi eleito como pajé do grupo - função que exerce até 

hoje. 

Cayo: E foi o próprio Ze Filismino quem lhe indicou? Como foi que o senhor se 
tornou paje? 
Barbosa: Assim… Naquele ano, 97, 98, o nosso Ze Filismino adoeceu e ai teve que 
se retirar das funções dele por conta da doença… E ai o cacique Daniel, junto com o 
Venancio, o Jeova, eles vieram conversar comigo de ver a possibilidade de eu ser o 
pajé dos pitaguary. Motivo, que eles precisavam de alguém pra cultuar o ritual dos 
Pitaguary. E eles sabiam que eu sabia fazer, porque eu ja vinha fazendo muito antes 
de eu ser pajé. Porque eu era curandeiro e eu era um aliado do pajé Zé Filismino, 
não restava duvida. Como eu sou curandeiro desde os meus 13 anos de idade, então 
eu ja era um curandeiro eu diria assim de nome. Eu ja cheguei a fazer varias curas 
do cacique. Ele sabia do meu potencial. E ai ele me convida. Ai eu digo “rapaz, eu 
não posso ir, porque quem decide essa coisa ai é o povo, é a aldeia”, ele disse “nao, 
eu estou lhe convidando so pra você ir, chegando lá eu vou te apresentar, se a aldeia 
concordar tudo bem, se não concordar você volta pra casa”, eu disse “ta certo”. Eu 
fui na certeza tao grande de ninguém me aceitar… Mas me enganei… 
Cayo: Era como se fosse uma assembleia? 
Barbosa: Na verdade foi uma reuniãozona pesada. Quando ele fala da minha pes-
soa, do meu pai, da tradição da gente aqui na Monguba… Eu sou um seguidor ja do 

 Trecho da entrevista realizada com o cacique João Paulo (Kauã), em 02/08/2017.60
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ritual da jurema através das minhas tias, das minhas avos, ta entendendo? então é 
uma coisa muito antiga. So a minha família ja traz uma tradição da jurema de equi-
valência de 250 anos cara. So de juremeiros. Inclusive meu bisavô ele era rezador. 
Minha avo era raizeira, curandeira e parteira, minhas duas avos: Vo Bela e Vo Joana. 
A minha mae ela tambem traz o dom da cura e é parteira tambem. Meu pai tambem 
é raizeiro. Meu avo tambem é raizeiro. Então eu ja trago uma tradição antiga. Então 
so estou fazendo o que eles faziam antes ne. Bom, e eu fui pra aquela reunião e la eu 
fui aclamado por todos que estavam la. E ai eu começo essa minha trajetoria […] O 
pajé ele tem que ter o domínio da cultura, tem que fazer cultura. (Raimundo Carlos/
Barbosa - pajé - Aldeia Monguba - 01/06/2017). 

        Para Pinheiro (2002), que acompanhou o período que houve a “troca” de pajés, “[…] a 

escolha do pajé Barbosa pareceu estratégica no sentido de prestigiar e mobilizar os membros 

de uma outra localidade (Monguba), distante do centro dos acontecimentos, que fica em Santo 

Antônio dos Pitaguary” (p. 103). Alguns anos depois, em agosto de 2001, os índios constroem 

o “palhoção”  (construção feita de madeira e coberta de palhas) na Monguba - que funcionava 

como local para reuniões tanto quanto para comemorações (PINHEIRO, idem) . Neste con61 -

texto, a aldeia da Monguba ganha uma independência social e política do Santo Antônio, vis-

to que logo em seguida organizariam seu conselho - tema que abordarei no próximo tópico. 

         No início do processo de mobilização étnica Pitaguary é fundamental ressaltar a impor-

tância da educação. A realidade que os Pitaguary encontravam eram índios que estavam se 

tornando lideranças mas que tinham baixa escolaridade, pois muitos não sabiam sequer ler. O 

caso do cacique Daniel expressa bem essa situação. Como ressaltei anteriormente, um fator 

determinante para que ele fosse escolhido como cacique, segundo o pajé Barbosa, “foi ele ter 

até a quarta série e saber ler”.  

         Um personagem que foi central para alavancar a educação diferenciada Pitagaury foi 

Madalena Braga, hoje uma das caciques do povo. Por volta de 1989, quando inicia os inves-

timentos Pitaguary, Madalena trabalhava como diarista em Fortaleza - segundo ela, “[eu] não 

participava, eu observava o trabalho do Daniel… E ai era muita coisa, muito trabalho, muita 

discriminação em cima do trabalho dele” (Madalena Braga - cacique - Aldeia Santo Antônio 

dos Pitaguary - 10/08/2017). Com os processos que estavam em curso na localidade, logo 

Madalena passa a frequentar as reuniões que as  primeiras famílias que se identificavam indí-

genas organizavam.  

Madalena: Depois que eu passei a participar das reuniões, mas eu só ia e ficava 
quieta no meu canto e o cacique sempre via a minha característica. Por eu estar cala-

 Acredito que o “palhoção” da Monguba viria a se tornar a Casa de Apoio (até hoje erigida e utilizada na al61 -
deia), a qual serviria também como sede do CAIPYM (Conselho de Articulação Indígena dos Pitaguary de Mon-
guba).
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da e ele via e dizia “porque a sua característica é muito forte, de india”, ele dizia… 
“Voce é uma pessoa que não precisa de trajes pra se identificar como indio”, eu dizia 
“realmente, muita gente pergunta se eu sou índia e eu digo que não”. 
Cayo: Antes de começar essas discussões aqui, você ouvia essa coisa de índio aqui 
na região? 
Madalena: A minha mae sempre falava. Falava pra gente… 
Cayo: Falava o que? 
Madalena: Ela dizia assim… “minha filha”… A gente lendo a historia ne, porque eu 
conhecia a historia no livro, que o indio era isso e era aquilo. E eu perguntava a 
mamãe o que era índio. Ai ela foi dizer “minha filha, nao queira saber não”, ela dizia 
dessa forma. Ai eu dizia “mas porque mamae? é isso aqui mesmo que ta dizendo no 
livro?”, ai ela dizia “é!”… Agora que a real certeza, a verdade ela sabia, que eram 
perseguidos ne. Ai a partir dai eu tinha medo.  (Madalena - cacique - Santo Antônio 
- 10/08/2017). 

          Ainda no início da década de 1990, Madalena abandona o emprego em Fortaleza e pas-

sa a se dedicar à ainda incipiente mobilização Pitaguary, como professora para as crianças lo-

cais. Naquela época, ela alfabetizava as crianças na sua própria casa e embaixo de uma man-

gueira na Aldeia Nova. Esse movimento de uma educação indígena, havia se iniciado com os 

Tapeba em  1985, ano em que eles produzem um documento pedindo “um posto médico e es-

cola para os índios”  (AIRES, 2000). Existe uma narrativa de que uma criança Tapeba havia 

ido para a escola e lá o professor havia cortado seu cabelo por estar muito grande. Alguns Pi-

taguary também relembram situações de discriminação como elementos importantes para es-

truturar a discussão sobre as escolas indígenas.  Na década de 1990, havia uma escola muni-

cipal no Santo Antônio dos Pitaguary, a qual estudavam tanto não indígenas quanto filhos de 

famílias que estavam se identificando naquele momento. Vejamos, 

Francilene: Eu sou vitima dessa, desse preconceito ne, onde eu nunca podia ir pin-
tada pra sala de aula… O próprio professor, porque a gente estudava na sala da esco-
la publica, do municipio. Então os professores diziam que a gente tinha que tomar 
banho, que tava suja ou ficava mangando… Os próprios professores e diretores das 
escolas. Nos não podiamos, e muitos alunos indígenas da gente da gente, não tinha 
condição de comprar chinela então as vezes ia com a chinela com o cabresto troca-
do… Nos também não tinha condição de comprar sapato, nem roupa ne. Então as 
coisas eram muito precárias na época. (Francilene - liderança jovem - Aldeia Mon-
guba - 17.01.2017).               

         Apesar da discussão e do processo de viabilização de uma educação indígena Pitaguary 

ter iniciado no início da década de 1990, a primeira escola do povo só viria a ser construída 

em 1999 na aldeia Santo Antônio (SOUSA, 2007). Ela se chamaria CUABA e foi construída 

a partir do apoio da ONG Aliança Comunitária Cearense, através do financiamento de uma 

outra ONG alemã. Nesse processo de desenvolvimento de uma educação indígena Pitaguary 

até a construção da CUABA, outros dois nomes despontaram como referências dentro do 

povo nessa área, além de Madalena: Ceiça e Joana. Assim, elas começaram a dar aulas na 
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CUABA para os índios. Contudo, elas se depararam com dois problemas: o primeiro, era que 

apesar de terem uma sede fixa para desenvolverem o projeto de educação indígena, a CUABA 

não conseguia competir com a escola  municipal do Santo Antônio (a qual recebia muito mais 

alunos, índios e não índios, tinha um núcleo gestor organizado e mais preparado para a fun-

ção, etc.); o segundo problema é que a CUABA foi construída em cima de um grande formi-

gueiro, o que fez com que sua estrutura fosse condenada e a escola tivesse que ser desativada 

em pouco mais de um ano após sua inauguração. Com isso, a estratégias dos indígenas que 

estavam envolvidos na discussão da educação foi ocupar a escola municipal. 
Ceiça: Foi quando a gente decidiu… Ai a gente ja tava no programa de formação de 
professores indígenas, Magistério Indígena chamado… A SEDUC que financiava… 
O apoio da FUNAI. E ai foi quando nós decidimos, numa discussão do magistério, 
de que pra gente se afirmar enquanto educação indígena, a gente tinha que ocupar a 
escola municipal. Ai nós ocupamos a escola municipal. Escolhemos professores 
nossos, da aldeia, pessoas que ja tinham formação tambem. Sem ser formação indí-
gena mas que ja estavam graduados na faculdade… Ai nos ocupamos a escola, foi 
um rebuliço grande. A comunidade não entendia […] Isso por volta de 2002! A co-
munidade nao entendeu, começou a difundir um conceito de que os professores in-
dígenas não eram formados, e a escola ja tinha professores formados. Mas ai a gente 
comprou a briga, tivemos o apoio dos outros povos, da FUNAI… Tivemos o apoio 
muito forte do conselho estadual de educação. Foi feita uma audiência publica do 
conselho estadual de educação pra discutir a escola indígena Pitaguary… E ai o pre-
feito da época, que era o Julio Cesar, acho que era ate do PSBD… Ele disse, “nao, 
eu não me oponho nao. Se vocês chegarem a um consenso na comunidade, eu tiro os 
professores de lá e vocês assumem”.[…] E a gente foi conseguindo. Chegou no final 
do ano com os alunos. Ai consolidou. Hoje a escola é reconhecida. (Ceiça - lideran-
ça - Santo Antônio - 12/04/2017) 

            Essa escola, que foi uma espécie de extensão da CUABA, ficou denominada como 

Escola Municipal Indígena de Educação Básica do Povo Pitaguary (EMIEB Pitaguary), a qual 

permanece ativa em 2018 (período em que eu ainda estava em campo). Logo em seguida, ou-

tras escolas foram sendo edificadas, visto que o número de pessoas que se identificavam en-

quanto índios estava aumentando e também porque a Escola do Povo Pitaguary, na aldeia 

Santo Antônio, ficava distante das outras aldeias (Horto, Olho D’Água e Monguba) (SOUZA, 

2007). Dessa forma, em 2001 foi construída a Escola Indígena de Ensino Diferenciado de 

Chuí (no Horto) e naquele mesmo ano começaram as organizações para a construção da esco-

la Ita-Ara (na aldeia Monguba). São essas três escolas que compõem atualmente a estrutura 

da educação diferenciada indígena Pitaguary. 

          É neste contexto que  Ceiça Pitaguary constrói uma identificação enquanto liderança. 

Ela permaneceria trabalhando na EMIEB até por volta de 2007, período em que vai trabalhar 

na APOINME, em Pernambuco. Ceiça começa sua trajetória de liderança em 1996, quando se 
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tornou professora voluntária (como Madalena) aos 19 anos (PINHEIRO, 2009). Assim, aos 

poucos, segundo ela, “foi participando das coisas”. 
Ceiça: E ai foi… Fui participando das coisas. Fui pra marcha dos 500 anos na 
Bahia. Achei importantíssimo pro amadurecimento de liderança né, fortalecimento. 
Foi abril de 2000, de 13… A gente saiu dia 13 num foi Dourado?! Fizemos uma 
manifestação aqui na praça do Ferreira no dia 13 de abril e daqui a gente partiu, lá 
pro sul da Bahia… Acho que era Pataxó lá, no famoso descobrimento. 
Cayo: Foram so os 4 povos da região metropolitana? 
Ceiça: Nao, foi todo mundo! Botamos dentro de um onibus. Foram foi ônibus! A 
gente se encontrou em Salvador, toda a delegação da APOINME. Fizemos uma lei-
tura do momento e o que nos esperava lá. E de la saiu todos os ônibus em comboio 
pro sul da Bahia… Pois é, ai foi indo. Eu ia pra reuniões, secretariava as reunioes… 
Tinha vontade de falar mas não tinha autorização… 
Cayo: Ah tinha que ter essa autorizacao? 
Ceiça: No meu tempo tinha! Hoje nao, todo mundo fala! Ate que um dia, tinha um 
curso de formação de liderança, que era promovido pela Missão Tremembé e pelo 
Centro de Defesa, aqui em Fortaleza. Ai tava escolhendo… “pitaguary vai 10… ai 
Ceiça, tu vai nesse”… Ai ia me embora… 
Cayo: Tu ta falando que naquela epoca tinha essa coisa do… 
Ceiça: É esperar, esperar que os mais velhos… Por exemplo, tem reunião hoje na 
comunidade ai vem todo mundo né… Formava ali a mesa o cacique o paje, as lide-
ranças do conselho, o presidente, o secretario, o tesoureiro e tal… Ai começa a ex-
planar “a pauta de hoje é isso aqui, alguém que tenha alguma opinião e tal”… Ai 
ficava esperando que tivesse a oportunidade pra eu falar e colocar. Ja que era so o 
pessoal mais velho que tava falando eu não vou falar porque os mais novos não po-
dem falar… (Ceiça - liderança - Santo Antônio - 12/04/2017)        

           Se nos primeiros anos da década de 1990, quando a organização étnica Pitaguary ainda 

estava ganhando forças, havia muita desconfiança, desconhecimento e preconceitos com 

quem estava se identificando (entre os próprios moradores da região), essa situação vai mu-

dando paulatinamente com o passar dos anos. Os indígenas, “vão começando a participar das 

coisas”, como diz Ceiça (que além de sua introdução na mobilização Pitaguary a partir da es-

cola, viajava com o Daniel para registrar as reuniões e encontros). Enquanto que naqueles 

anos iniciais poucas pessoas se identificaram etnicamente (além do pajé Zé Filismino e do 

cacique Daniel, as famílias Ferreira da Silva, a Bala, a Maria, a Marcolino, a Paulino), em 

1997 (ano do GT da FUNAI para a identificação do território) a antropóloga responsável re-

gistrou cerca de 500 índios Pitaguary, distribuídos em 94 famílias e seis aldeias: Santo Antô-

nio dos Pitaguary, Aldeia Nova, Estado, Olho D’Água, Horto e Monguba. 

          Já delineei anteriormente a formação social de um território histórico e étnico onde 

“começou a luta”, onde “levantaram a aldeia”: isto é, a Aldeia Nova e o Santo Antônio dos 

Pitaguary. De acordo com Madalena, “sempre a comunidade, a etnia, foi reconhecida como 

Olho D’Água, Santo Antônio e Monguba, foram divididos assim em três comunidades” . 62

Quero destacar a expressão “sempre” que a liderança usa para explicar o processo de criação-

 Trecho de entrevista realizada por Magalhães (2007, p. 85).62
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divisão das aldeias Pitaguary. Em diversas outras entrevistas investi nesse ponto de como sur-

gem as aldeias - eu sabia de antemão (ou meus interlocutores discursavam longamente)  sobre 

o início da luta na Aldeia Nova, no Santo Antônio. Contudo, quando perguntados sobre isso, 

os indígenas falavam que as outras aldeias surgiram “naturalmente”, que “já existiam”. Ao 

tempo em que eles tinham uma narrativa repleta de elementos significativos em termos socio-

lógicos ao qual contextualizavam a Aldeia Nova e o Santo Antônio (por causa da carta de 

sesmaria, do registro de terras, do buraco do Santo Antônio, da mangueira sagrada, etc.), 

quando se tratavam das outras aldeias as explicações não tinham essa “riqueza de detalhes”.  

        O fato é que essas outras localidades já existiam enquanto áreas geograficamente delimi-

tadas, tais como bairros. Quando surgiram os primeiros investimentos étnicos Pitaguary, as 

primeiras famílias envolvidas começaram o processo de identificar outras pessoas e famílias 

que também se reconheciam etnicamente, da mesma maneira que começaram a fazer reuniões 

para tratar da questão - quando convidavam os moradores. Dessa maneira, aos poucos foram 

identificando indígenas em todas essas localidades (e até mesmo fora desse território). Com 

isso, foram delimitando o território Pitaguary a partir das localidades (que viriam a se tornar 

aldeias) com a presença de pessoas que estavam se identificando. Vejamos, a seguir, algumas 

explicações dos próprios indígenas para a formação das aldeias Pitaguary. 
João Paulo: As aldeias elas surgem por uma necessidade de demarcação da terra né. 
Primeiramente surgiram duas aldeias, a aldeia Santo Antonio e a Aldeia Nova. E 
depois veio a Aldeia Olho D’agua, a Monguba e o Horto. 
Cayo: Mas elas vem  antes do processo de identificação e delimitação da terra né, 
em 1997? 
João Paulo: É, e ai foi antes né… 
Cayo: Então antes mesmo ja tem essa divisão, Santo Antonio, Horto…? 
João Paulo: Sim! E ai assim, antes de sair a demarcação nos ja fomos demarcando o 
território. Ja fomos identificando aonde é tradicional, aonde nossos antigos planta-
vam. porque pra nos é importante a gente lembrar desses locais, onde nossos ante-
passados plantavam, ou ate mesmo onde eles vinham lavar roupas, os rios né… As 
matas onde eles tiravam o alimento e aquelas matérias primas pra fazer as casas. 
Então tudo isso é espaço de memoria e de tradição pra nós. E ai esses locais estavam 
ocupados pela polícia militar e pela secretaria de agricultura do Estado. No caso, na 
Aldeia Santo Antonio e no Horto. E ai em 2000 nos entramos na aldeia Horto… 
(Kauã - cacique - Olho D‟água - 05/05/17) 

[…] 

Cayo: Ai começa aqui no Santo Antonio e ai como surgem as outras aldeias? 
Cláudia: De imediato elas ja começaram a aparecer. Porque no grupo, quando o 
Daniel chegou com um pequeno grupo, foi se agregando mais pessoas… E ai vieram 
pessoas do Olho D'água, do Horto, da Monguba e ai foram se agregando. Ai foram 
se extendendo ne. E ai as coisas foram acontecendo […] (Cláudia - cacique - aldeia 
Santo Antônio - 16/06/2017) 

[…] 
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Cayo: No começo da luta, da organização mesmo, existia essa divisão das aldeias - 
Santo Antônio, Horto, Olho D'Água…? Ou começa pelo Santo Antônio e…? 
Ceiça: Começa pelo Santo Antônio… Ai quando a gente faz o estudo da terra, iden-
tifica né. Tem os Pitaguary ali no Olho D'Água, tem os Pitaguary no Horto, tem os 
Pitaguary na Monguba. Ai a gente dá esses nomes. Mas a gente tinha só uma reu-
nião, em que todas as aldeias vinham. E a reunião era lá na aldeia central. Ali onde o 
seu Manoel fez viveiro de muda dele, onde fez a igreja universal, era ali que a gente 
fazia as reuniões! (Ceiça - liderança - Santo Antônio - 12/04/2017) 

          Nesse sentido, as histórias de ascendência indígena e as de violência (que muitos passa-

ram a partir das relações de patronagem desenvolvidas há décadas naquelas localidades) vão 

convergindo e sendo ressignificados por aqueles atores. Articula-se assim um sentimento de 

pertença ao lugar e uma “ideologia étnica” (VALLE, 1993), que consiste em atividades dis-

cursivas e produções semânticas elaboradas em um contexto presente e voltadas especialmen-

te para questões mais políticas (como o acesso à terra).  

        Portanto, procurei dar contornos ao processo de formação de uma unidade étnica Pita-

guary. Quero destacar que por “unidade étnica” não estou entendendo um todo harmônico e 

coeso, em moldes funcionalistas. Na verdade, estou chamando atenção para a constituição de 

uma organização social de base étnica. No próximo tópico, ressaltarei a organização política 

Pitaguary a partir da formação dos conselhos das aldeias - principalmente, seus rumos a partir 

dos anos 2000, após os primeiros anos de mobilização étnica. Veremos então como essa “uni-

dade étnica” é heterogênea, repleta de conflitos internos.  Esses elementos serão fundamentais 

para compreender as dinâmicas sociais das lideranças Pitaguary nos últimos anos, período da 

minha pesquisa de campo. 

       Dessa forma, concordamos com Oliveira (2013) quando ela afirma que a trajetória de 

mobilização étnica dos povos indígenas do Ceará seguiu uma lógica diferente de ação. Isso 

significa que a pouca, quase inexistente, atuação do órgão indigenista oficial no estado – dife-

rente da sua presença e reconhecimento de diversos povos indígenas do Nordeste no início da 

década de 1980, ou seja, quando começava-se a esboçar um movimento indígena na região 

Nordeste – foi “compensada” pela presença de entidades civis, primeiro na figura da Igreja 

Católica e, posteriormente, na de ONGs.  

        Como veremos a seguir, o processo de territorialização Pitaguary também é indissociável 

da presença desses agentes mediadores (fazendeiros, igreja, religiosos etc) e do agenciamen-

tos dos próprios atores sociais (que estavam se identificando enquanto índios). No caso do 

Ceará, diversos grupos vinculados de algum modo à Igreja Católica passaram a atuar em dife-
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rentes contextos indígenas. Podemos citar, por exemplo: a Associação Missão Tremembé - 

AMIT (entre os Tremembé), Pastoral Indigenista da Arquidiocese de Fortaleza (próxima das 

etnias da região metropolitana de Fortaleza), Pastoral Raízes Indígenas da Diocese de Crateús 

(próxima das etnias do sertão do Ceará) e o MAPI, onde Carlos Alencar Ratts atuava. Apesar 

da chegada da FUNAI no Ceará em 1992 (RATTS, 1998), as práticas de mediação desenvol-

vidas por agentes religiosos e missionários não impedem ou anulam a prática indigenista 

stricto sensu (encabeçada por órgãos como a FUNAI, a SEDUC e a FUNASA). Ainda hoje 

posso perceber a forte influência que a Igreja Católica tem na mobilização étnica dos grupos 

da região metropolitana de Fortaleza, por ser o contexto do meu campo de mestrado. Ressalto, 

por exemplo, a atuação do CDPDH (o qual é vinculado a Arquidiocese de Fortaleza) na defe-

sa e promoção dos direitos humanos (e outros encargos a mais) das etnias. Pretendo explorar, 

à frente, as heterogeneidades do movimento indígena - marcado tanto pela presença de dife-

rentes expectativas e opiniões indígenas quanto pela presença de distintos mediadores (inclu-

sive os religiosos).  

            Portanto, o campo histórico que possibilitou a formação de lideranças indígenas no 

Ceará tem influência direta na forma como hoje elas atuam como agentes mediadores a partir 

de uma relativa autonomia. Muitas dessas lideranças, tidas como “tradicionais” no movimen-

to indígena cearense, se envolveram nos projetos promovidos por agentes religiosos leigos ou 

missionários (como as pastorais, as comunidades eclesiais, etc.) - que, consequentemente, re-

presentavam um contexto de transformações e diretrizes transnacionais na Igreja Católica que 

tiveram impacto local. Ou seja, para além do apoio de ONGs, elas também buscaram se orga-

nizar a partir de associações estaduais ou locais (particulares de cada etnia) - o que veremos 

no capítulo quatro desta dissertação. 

1.5 Os conselhos Pitaguary: organização política e conflitos internos 

            Este capítulo tem o objetivo de abordar o processo de organização política dos índios 

Pitaguary, na forma dos conselhos das aldeias. Além disso, esboçarei algumas versões sobre 

as origens do faccionalismo na etnia: algumas recaem sobre o fato que as aldeias se tornaram 

mais independentes (pois cada uma criou um conselho político), uma outra recai sobre as in-

denizações de duas torres de transmissão elétrica que cortou a TI. Pretendo, portanto, demons-
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trar ao leitor que o faccionalismo Pitaguary é um processo dinâmico e histórico, que não se 

iniciou  a partir da morte do cacique Daniel em 2016. Da mesma forma, também quero desta-

car que as lideranças que hoje conformam o grupo autodenominado tradicional nem sempre 

foram isentas de conflitos entre si. Os conselhos Pitaguary expressam muito bem a complexi-

dade social, política e conflituosa da etnia. Se o movimento indígena se constitui como a are-

na societária e política crucial para legitimação de lideranças indígenas, tal como veremos nos 

capítulos quatro e cinco, os conflitos sociais Pitaguary mostram como os atores sociais estão 

construindo suas legitimidades para além do caminho mais comum em que isto é feito. 

 Em 1996, organizou-se o Conselho Comunitário do Povo Indígena Pitaguary de Mara-

canaú (COIPY), quando os índios estavam mais organizados social e politicamente, tendo 

participado da primeira assembleia estadual indígena (em 1994) e estarem aguardando tam-

bém que o GT da Funai iniciasse a primeira etapa correspondente ao processo de regulariza-

ção de suas terras. Esse conselho tinha como objetivo atender a todo o povo, sem distinção 

entre as localidades. Ele foi um um elemento importante no processo de organização política 

indígena. Segundo Ceiça Pitaguary, sua  função “[…] era a de reunir, de organizar. De ter reu-

niões sistemáticas. ‘Ah tem reunião do conselho’… Essa figura jurídica. A outra, era a de 

você minimamente buscar projetos de fomento, de sustentabilidade. E por fim, emitir declara-

ções”. Nesse primeiro momento, Daniel ficou como presidente por um curto período, tendo a 

seu lado outros dois indígenas à frente da organização: Zé Adriano e Eduardo. A partir dos 

anos 2000, as aldeias Pitaguary começaram a criar seus Conselhos separadamente, cada qual 

especifico de cada localidade.  
Cayo: E tinham disputas pra ser presidente desse conselho? 
Kauã: Sim, do único conselho né?! Era bem acirrado. 
Cayo: E como se definia quem era o presidente? 
Kauã: Era por votação né. Aquele que atingisse o maior numero de votos era eleito 
o presidente do conselho. E ai ele ia trabalhar pela etnia toda. Pelo povo todo. Ai não 
existia divisão por comunidade. Existia suas lideranças de cada comunidade, mas a 
representação jurídica de projetos quem trazia era esse conselho do povo. (Kauã - 
cacique - Olho D‟água - 05/05/17). 

 A primeira divisão surge em 2002 a partir da aldeia da Monguba por sugestão do, en-

tão, pajé Barbosa. Por ser em outro município (Pacatuba), a Monguba sofria por não ter um 

conselho próprio - consequentemente, a falta de uma organização com CNPJ e afins impedia 

que os indígenas da localidade concorressem à projetos. Somado a isso, havia o fato de que se 

tornava penoso para os índios da Monguba terem de se deslocar para a aldeia Santo Antônio 

dos Pitaguary (no município de Maracanaú) para participar das reuniões do COIPY. Assim, os 
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índios da Monguba criaram  o COIPYM (Conselho Comunitário do Povo Indígena Pitaguary 

de Monguba). Em 2003, os indígenas da aldeia Santo Antônio criam o CAINPY (Conselho de 

Articulação Indígena do Povo Pitaguary). Dessa forma, o COIPY (que antes representava 

todo o povo, independente de qual aldeia) ficou representando a aldeia do Horto. Por último, 

a aldeia do Olho D’Água criou em 2008 o COIPOD (Conselho do Povo Indígena Pitaguary 

do Olho D'Água Maracanaú-CE). 

 Gostaria de destacar que, apesar do cacique Daniel ter sido presidente na formação 

inicial do COIPY, ele nunca mais assumiria uma presidência de Conselho depois daquele 

momento. Entretanto, o cacique e o pajé tinham influência nas decisões tomadas: “o Daniel 

era conselheiro nato” (entrevista com Cláudia, aldeia Santo Antônio, 16/06/2017). O cacique 

e o pajé eram “natos" no Conselho no sentido de terem cadeiras permanente nas reuniões e 

não tinham de passar por um processo de eleição. A estrutura organizacional dos conselhos 

(presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário) poderia mudar , mas cacique e pajé per63 -

maneciam.  

 Embora os conselhos começassem a ser criados em cada aldeia Pitaguary a fim de 

ajudar à organização interna de cada aldeia (pois seria mais fácil de controlar demandas, de 

manter reuniões sistemáticas, elencar os problemas e as dificuldades especificas da aldeia 

etc), há um aspecto que considero central no processo de criação desses outros conselhos: a 

busca por projetos.  Assim, os conselhos passaram a demarcar fronteiras faccionais no povo 

Pitaguary a partir das disputas pela verba da “renda indígena”, acessada através de projetos. 

De fato, as principais funções ou atividades de um conselho é servir como representação polí-

tico-jurídica e, assim, minimamente buscar projetos, além de ter reuniões sistemáticas para 

resolver questões locais e específicas. Este ponto é muito interessante, pois nos revela que 

apesar da autonomia das lideranças indígenas no Ceará, ela ainda é parcial ou relativa.  

        No caso dos Pitaguary, as aldeias contam com o apoio das ONGs no que tange aos proje-

tos maiores (que destinam financiamento para a organização e realização de eventos, viagens 

etc.). Os projetos capitaneados pelos Conselhos locais Pitaguary têm uma área de abrangência 

bastante limitada (a da sua aldeia correspondente) e financiamentos de valores bastante redu-

zidos se comparados aos projetos de ONGs. Mesmo assim, os projetos capitaneados pelos 

 A diretoria do conselho era eleita em assembleia a cada dois anos, com possibilidade de uma reeleição, pelos 63

indígenas da aldeia que o conselho representava.
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conselhos locais expressam um importante passo na autonomia e no processo de legitimação 

das lideranças locais. Apesar das ONGs contribuirem instrumentalmente para que as comuni-

dades tenham acesso a projetos e, consequentemente, a dinheiro, apoio, capacitações, etc., 

isso não significa que esses projetos sempre foram aceitos de bom-grado pelos Pitaguary. Por 

bastante tempo, muitos deles foram desenvolvidos sem diálogo com as necessidades reais das 

aldeias. Dessa forma, não tinham muita reverberação ou participação local . Nesse sentido, 64

que os projetos desenvolvidos pelos conselhos Pitaguary fortaleceram a organização política 

interna do grupo, apesar dos conflitos internos gerados. 

 Os Pitaguary contam com recursos monetários provenientes das indenizações decor-

rentes das linhas de transmissão elétrica que cortaram a TI no início da década de 2000. A 

primeira torre elétrica foi instalada ainda quando a EPACE estava funcionando, de modo que  

ela deu o aval para o empreendimento. Os indígenas sequer foram consultados. Só posterior-

mente que eles entraram com uma ação no Ministério Público Federal (MPF). Quem tomou a 

frente nas negociações naquele momento foi a liderança Madalena . Esse primeiro acordo 65

feito com a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) envolveu um total de 150 mil 

reais, complementados por alguns milheiros de tijolos. Mas a proposta inicial dos índios in-

cluía também a concessão de energia gratuita por um prazo indeterminado:  
Cayo: Isso foi em que época? 
Ceiça: Isso foi 2004… Porque em 2005 eu estava… Foi entre 2002 e 2005, que logo 
em seguida ja veio mais duas torres, que nao era mais CHESF, era STN - Sistema 
Transmissão Nordeste, era outra empresa. […]Ai, ja começou as desconfianças. 
Começaram a dizer: “ja gastaram os 50 mil e não fizeram nada, agora vem mais 
dinheiro”. Ai começou o faccionalismo, ele começa ai, na desconfiança pelo dinhei-
ro! Começa a se dividir. Divide Olho D’água e Horto no Ministério Publico com 
uma ação pra dividir o recurso… 
Cayo: Que tu tinha dito mais cedo que Olho D’água e Horto eram… 
Ceiça: Era uma aldeia. Ai, divide. O Mauricio surge lá no Olho D’água, bem mais 
forte com essa questão de dividir o dinheiro, tem que dividir o dinheiro. Então a 
parte que cabia… E ai a FUNAI a meu ver fez errado, quando dividiu o dinheiro por 
aldeia. “Vamos dividir por aldeia pra não dar briga”, em vez de “uma conta especifi-
ca do povo, vamos fazer essas ações aqui”, não foi feito dessa forma. Então tinha 

 Atualmente a principal ONG que atua nos Pitaguary é a ADELCO (Associação para desenvolvimento local 64

co-produzido) com o projeto “Etnodesenvolvimento - Ceará Indígena”, o qual tem como principais objetivos: 
dinamizar a economia solidária local, fortalecer o turismo comunitário e favorecer melhores condições de segu-
rança alimentar. Segundo Ceiça, em meados dos anos 2000 ONG chamada ADER (Association for economic 
and regional development) desenvolveu um projeto com alguns povos do Ceará, inclusive com os Pitaguary. Um 
desses projetos era uma capacitação jurídica para as lideranças. Apesar da importância do tema para os indíge-
nas, Ceiça relatou que por conta do desenvolvimento e execução do projeto ter sido “pensado de cima pra baixo, 
sem diálogo com o povo”,  chegou um momento que os Pitaguary não quiseram mais participar. Gestões anterio-
res do CDPDH (Centro de Defesa) também foram criticadas por esse pouco diálogo com os povos, o que não 
acontece com a gestão atual.

Cayo: "E tu se lembra como ele [cacique Daniel] atuava nas negociações da CHESF… Se ele tomou a frente 65

nessas negociações…”; Madalena: "Quem tomou a frente fui eu!!!Eu fiz a primeira reunião…"
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um recurso pra ser gasto do Santo Antonio, um recurso pra ser gasto no olho D’a-
gua, um recurso pra ser gasto no Horto, um recurso pra ser gasto na Monguba… 
Cayo: Ficou na conta de quem? 
Ceiça: […] a primeira ainda foi uma coisa esdrúxula né, além de ter sido pouca [a 
indenização], ficou na conta da CHESF. Eu fazia aqui uma ligação, eu a liderança 
fazia a ligação, “Alô, eu to precisando de tanto….”. Lá no Santo Antônio, por exem-
plo, resolveram reformar a casa que a gente chamava de casa de apoio e um prédio 
pra ser local de reuniões sabe, a sede do conselho. “To precisando de tantos sacos de 
cimento”. Ai, encostava o caminhão com saco de cimento… “To precisando de tanto 
pra pagar o pessoal”, ai o cara vinha e pagava. Nem FUNAI, nem índio, nem nin-
guém pegou em dinheiro. E eu fiquei a parte dessa discussão, “eu não quero discutir 
essa questão de dinheiro”.  Eu disse, “minha proposta era que ou se faz o cadastro 
das famílias e cada família recebe uma quantia ou então zera energia aqui, ninguém 
paga energia.”. “naaaaaao, num pode e tal”. Então eu saio dessa discussão. Ai vem a 
discussão da STN. Ai eu coloquei a mesma coisa. “Pelo que eu entendi é uma com-
pensação ambiental, então nos temos que trabalhar o meio ambiente. Nos estamos 
perdendo áreas, pois onde passam as torres aquela área ela não é mais terra indigena, 
é da empresa… Então pra compensar vamos fazer que a empresa compre áreas que 
estão fora da demarcação.”. Não foi aceita a proposta… 
Cayo: Ah então se a empresa coloca la as torres dela mesmo sendo dentro da terra 
indígena… 
Ceiça: Ali fica área de servidão dela, você não pode plantar, você não pode construir 
ne… Então sugeri que a empresa comprasse áreas, "não pode".. Beleza… Então eu 
volto a colocar, paga uma indenização pra cada família indígena como nos moldes 
que foi feito nos Tuxá na Bahia… Ai eu ja estava na APOINME então ja conhecia 
alguns processos, né. Na Bahia, foi paga uma indenização pra cada família indígena 
que foi retirada do seu território, pra inundar com a usina hidrelétrica. E eles não 
pagam energia… “Tu é doido, isso não acontece não, e não sei mais o que… Não 
queremos que o dinheiro fique na conta de ninguem… o dinheiro vai ficar na 
funai!”… Pronto. Dinheiro na FUNAI, orçamento da FUNAI. (Ceiça - liderança - 
Santo Antônio - 12/04/2017) 

 No caso da primeira indenização, realizada pela CHESF, os indígenas não tinham 

acesso direto ao dinheiro, visto que ele ficava em uma conta da Companhia Hidrelétrica. Des-

sa forma, sempre que os índios precisavam do recursos, eles ligavam para a secretária da 

CHESF e informavam a quantia que precisavam. A própria empresa se responsabilizava de 

contratar ou comprar o que era pedido e dava baixa na quantia. 
Ana Clécia: […] Então esse recurso ficou com a CHESF, ai ficou assim… A gente 
fazia o projeto, naquele tempo não foi muito complicado não, foi coisa simples… 
Cayo: Aquele historia da indenização, ne? 
Ana Clécia: É, isso… Ai o que acontece? O seu Zé Adriano… foi 50 mil que veio 
pra Monbuba… Ai, “vamos decidir o que vamos fazer.”. Ai se sentou todo mundo a 
noite e conversamos bastante, foi ate no Ari de Sa Moriz, na escola. Decidimos em 
consenso nosso que a gente ia construir uma casa de apoio. Ai vamos fazer o dese-
nho… Sentamos varias vezes pra fazer esse desenho, ate que chegou no desenho que 
todo mundo gostou… Ai a CHESF, através da secretária de lá ne, “pronto é isso?!; 
pois agora vamos fazer as compras pra construir a casa”. Ai a gente ia e dizia “Regi-
na, pra começar a gente tem que mandar fazer a terraplanagem do local”. Ai ele con-
tratava o trator… 
Cayo: Tudo era por intermédio da CHESF? vocês não pegavam nesse dinheiro e 
fazia… 
Ana Clécia: Era, era intermédio da CHESF. Ai pegava o trator e ele vinha… Com-
prava material, ai o pedreiro dizia “compra isso, isso e isso…”. Ai botava a relação e 
mandava pra ela… (Ana Clécia - liderança - Monguba - 17/05/2017)  

        A partir da primeira indenização, cada uma das três aldeias destinou seus 50 mil para 

algo especifico, anteriormente acordado nas reuniões dos conselhos locais. Os presidentes dos 
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conselhos ficavam responsáveis por esses recursos, que eram pedidos diretamente para a 

CHESF e depois prestado contas com a FUNAI. Na aldeia Monguba, que tinha como presi-

dentes à época o pajé Barbosa e o Zé Adriano (presidente e vice, respectivamente), o recurso 

foi gasto especificamente na construção da casa de apoio da referida aldeia. Já a aldeia do 

Santo Antônio, que tinha como presidente Cláudia, o dinheiro foi investido na reforma da casa 

de apoio (que já existia mas que se encontrava bastante deteriorada) e de um prédio no Esta-

do, além de ter sido comprado mesas e cadeiras para a sede do conselho. Por sua vez, na al-

deia Horto é onde mais existe desconfiança sobre sobre a destinação da verba. Com os usos e 

destinações das quantias indenizadas, iniciaram as desconfianças e as acusações entre as lide-

ranças, dentre elas o boato de desvio de verbas de alguns presidentes de conselho. Maurício, 

que estava ganhando legitimidade como liderança na aldeia Olho D’Água, começa a entrar 

em conflito com Venâncio e, assim, houve a separação política das duas aldeias. A aldeia 

Olho D’Água passou a ser representada pelo COIPOD e não mais pelo COIPY. Somente após 

a segunda indenização, realizada pela STN, que a aldeia Olho D’Água entra nas negociações 

financeiras.  

            Em 2005, a STN faz o acordo de indenização com os representantes (presidentes) dos 

conselhos COIPY, CAINPY e CAIPYM a respeito da linha de transmissão de energia elétrica 

Teresina II/Sobral III/Fortaleza II, que ocupou 4,96 hectares da Terra Indígena (perfazendo 

quase um quilometro e meio de extensão e quarenta metros de largura) (BRASIL, contrato N. 

098/2005, 2005). Este acordo estabeleceu, a titulo de compensação financeira, o valor de 500 

mil reais em parcela única, mais a importância anual de 75 mil reais durante vinte anos (prazo 

do contrato, mas podendo ser renovado). Com esse dinheiro, os presidentes dos conselhos in-

vestiram nos mais diversos fins. Um dos gastos em comum entre as aldeias foram automó-

veis: as aldeias Santo Antonio e o Olho d’água compraram Kombis, enquanto a aldeia Mon-

guba adquiriu uma van. Esses conselhos dispunham de uma quantia fixa para poderem traba-

lhar e financiar projetos. Porém, quando o conselho da aldeia Olho d’água foi criado, a quan-

tia que era destinada inteiramente para o conselho da aldeia Horto agora ficou repartida para 

as duas aldeias Pitaguary, o que acabou por gerar atrito entre suas lideranças. Vejamos a se-

guir uma descrição do período feita pela liderança que “levantou o Olho d’água" (como di-

zem), Maurício Ferreira de Lima: 
Maurício: Ai veio a STN né, com mais uma indenização maior. E ai começou vir… 
E eles  [pessoal do Horto] começaram a tirar esse dinheiro “ah, eu vou fazer o proje-
to tal”… E ninguém via, ficava só no papel. O dinheiro vinha, se acabava e pronto. 
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Ai nos [Olho D’Água] entramos na briga. Fomos na procuradoria, pedimos pra que 
o dinheiro prendesse ate se resolver… 
Cayo: Ai nessa historia surge o conselho de vocês…? 
Maurício: Pronto.. Ai a gente fomos, sentamos e fizemos a reunião… Fomos pra 
discussão ai o presidente [do conselho do Horto - COIPY] não era mais o Venâncio, 
era o Jeová [filho de Venâncio].  Ai o procurador… Ai aquela briga, aquela discus-
são, a negada quase se pegando mesmo pra brigar dentro da sala do procurador, e eu 
calado olhando. Ai o procurador olhou pra mim né e disse desse jeito “eu vi toda 
briga aqui e você não falou nada, e eu to olhando pra você e parece que você tem 
uma solução, e eu quero saber da sua proposta”. Ai eu “pois eu vou dar a minha pro-
posta. Quando é que tem o valor? Pois divida no meio, divida e deixe uma parte pro 
Olho D'água e a parte do Horto eles se viram, ai eles podem gastar no que eles qui-
serem, a nossa parte nós vamos procurar trabalhar”. Ai o procurador, “pois boa op-
ção”… 
Cayo: Nessa época ele também dividiu pro Santo Antônio e pra Monguba? 
Maurício: Santo Antonio ja tinha! Porque tinha o do Santo Antonio, tinha do Horto 
e tinha o da Monguba né! Entendeu? Só não tinha aqui [Olho D'Água], só nós que 
não tinha… Tinha só o Horto. 
Cayo: Vocês aqui como é perto do Horto, dependia do Horto? 
Maurício: Isso, dependia do Horto e não caía nada pra nós! Ai o procurador deixou 
essa a decisão. Isso nos sentamos 14 hrs e ja era 17 hrs só de discussão e não entrava 
num acordo. Quando um ia falar o outro se metia e o procurador olhando, as vezes 
batia na mesa e eu só na minha. Ai quando eu falei foi a ideia. Ai foi pra FUNAI…  
(…) 
Maurício: […] antigamente o Pitaguary que começava do Horto, Monguba e Santo 
Antonio. Olho D’água nunca foi falado. E eu participava muito, eu andava ne. Ai a 
gente via as falcatrua de algumas liderança né que tinha, que toda vida teve proble-
mas. Ai ali eu entrei na questão, batalhei por essa aldeia, porque ela não tinha nada. 
Era só lama aqui. Só lama. Não tinha uma casa. Porque quando era no tempo do… 
Ainda, nos ja dentro… Porque eu morava ali. Ai eu entrei aqui, tinha uma cerca… 
Tinha muito bode que tinha ficado da EPACE, e tinha um homem que cuidava ne. 
Esse homem, hoje onde é o posto de saúde dos índios, ele morava la. Ai eu sei que 
nos tiramos a cerca e entramos ne. Quem primeiro fez casa aqui dentro fui eu. Ai 
nos comecemos a lutar, comecemos aqui com seis pessoas ne… Aqui tudo era na 
mão do Venâncio, do pai do Jeová. Tudo era na mão dele, ele mandava e desmanda-
va. Ai quando a gente retomou, porque eu questionava o que ele fazia de errado 
ne… Porque a coisa pra andar direito a pessoa tinha que ter justiça. Por isso que hoje 
ele não gosta muito de mim, porque eu combati. Eu comecei a tomar de conta dessa 
aldeia, o povo começou a acreditar e ver… Ai nos trouxemos projeto, porque é o 
único canto que hoje se você for andar é a aldeia mais desenvolvida de projeto é 
essa. Ai as outras só conflito, conflito, briga…  
(…) 
Cayo: Ouvi dizer que ele [Venâncio] foi presidente do Conselho, teve um negocio 
assim? 
Maurício: Teve… Quando no começo, tudo era com o Daniel e era bom! Não tinha 
esse negocio de questão, de briga, de confusão, não tinha. Tudo era bom, porque era 
só ele. Ai formaram o conselho… o COIPY. Ai foi o tempo que começou a entrar a 
política. Porque os políticos eles não olhavam pra esse povo. Ate que existia essas 
eleições, o povo descia de dentro da serra pra ir votar né, não tinha esse negocio de 
ter titulo, eles só davam um papelzinho e você botava numa urnazinha e pronto. 
Quem levasse mais ganhava. Ai a política começou a vim, ate comício la dentro eles 
fizeram… 
Cayo: Nessa época do COIPY, da política… Isso é antes da demarcação, antes de 
2000? 
Maurício: É, antes da demarcação! Por a faixa de 93 por ai ne… Ai começou a ficar 
ruim, o negocio começou a ficar ruim. O pessoal começou a negociar com os possei-
ros. […] E era ruim pra gente ne. Eu não sei o que eles conversavam, eu não sei o 
que eles combinavam. Mas eu pensava “rapaz isso ta errado”. A gente não podia 
falar! No meio dessas viagens, a gente não podia ir, a gente não sabia o que aconte-
cia lá. Ai quando a gente começou mesmo, “rapaz, vamos andar com nossos pés”. 
[…] Era umas lideranças que era tipo uns doutor ne.  Queriam mandar. Porque as 
vezes pra um índio fazer sua casa, ai tinha que ta pedindo a eles, tinha que ta falando 
que ia fazer… Ai a gente achava errado. Porque eu sou índio, se eu tenho direito a 
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terra, porque eu vou ter que ta pedindo a liderança pra tá podendo fazer minha mo-
radia?! Ai foi indo as mudanças, indo as mudanças. (Maurício - cacique - Olho Dá-
gua - 10/05/17) 

         Venâncio é uma figura controversa entre os Pitaguary. Desde o início da década de 1990, 

ele vem  acompanhando e contribuindo para a consolidação da mobilização étnica Pitaguary 

(ver figura 12), entretanto, tal como muitos índios dizem, “o Venâncio sempre foi do contra”. 

Tornou-se assim, uma pessoa envolvida em diversos conflitos internos - desde o período de 

emergência até as dinâmicas faccionais atuais. Um dos primeiros contratempos envolvendo 

Venâncio desponta do período em que ele estava na presidência do COIPY. Naquele período, 

fazia pouco tempo em que os índios tinham conseguido expulsar a Polícia Militar de seu terri-

tório, o que esvaziou algumas das antigas casas ocupadas pelos policiais.  Foi acordado entre 

os indígenas que uma das casas seria destinada a dar “apoio”, suporte ao povo, ser um local 

de reuniões, fato que foi apoiado por Venâncio. Na noite daquele mesmo dia, ele tentou se 

mudar para a casa, o que foi impedido pelos índios. Em razão disso, ele foi impedido de mo-

rar na aldeia Santo Antônio e, a partir daquele momento,  ele já “criou um ranço, uma raiva 

das lideranças”, segundo afirmam os índios. 

       Com o crescimento da legitimidade de Maurício na aldeia Olho d’água, Venâncio come-

çou a perder apoio politico naquela aldeia. Antes disso, ele era a liderança de referência das 

duas aldeias. Quando Maurício se tornou uma liderança de peso, conquistando apoio na al-

deia Olho D’água, Venâncio teve restringida sua atuação política porque ele tinha construído 

casa nessa aldeia, além do fato de que a Escola Chuí (na qual ele trabalhava) também ficava 

lá. Ele permanecia com força política no Horto, no entanto a aldeia em que ele tinha que pas-

sar boa parte do seu tempo era no Olho D’Água. No início dos anos 2000, Venâncio ainda era 

presidente do COIPY no Horto, mas assumiu, depois disso, poucos cargos em conselhos da 

comunidade. Recentemente, tornou-se vice-presidente do conselho de saúde Pitaguary. 
Cayo: Clécia tu lembra mais ou menos a época do conflito na casa de apoio? 
Ana Clécia: Vixe, isso foi no inicio dos 2000… Nao, nao! Foi antes! Acho que foi 
em 98, por ai… Ai ele [Venâncio] é expulso de lá! Então ele foi expulso, voltou pra 
onde ele tava morando. Ai pronto, desceu, foi pro Olho D'Água. Nesse tempo, inicia 
também a luta pela educação diferenciada. […] Ai começou também as retomadas. 
Uma das retomadas foi o Horto, por isso que eu te disse que as reuniões, as coisas 
eram lá… E necessitava que o povo permanecesse mais lá, pelo fato de ser uma re-
tomada, então o povo começou a ficar mais no Horto. Ai foi construído a casa de 
farinha, o aprisco de ovelha foi transformado em sala de aula e tal, e ai começou o 
trabalho do Horto. […] E ai o que aconteceu foi que o povo expulsou o Venâncio lá 
do Horto. Expulsaram o Venâncio de lá. O Venâncio foi morar no Olho D'Água, e 
quando chegou lá começou outro conflito com o povo do Olho D'Água e o povo do 
Olho D'Água expulsou o Venâncio de lá […] Ai sai o Venancio de la. Ai o Venâncio 
foi e se localizou ali, entre o Horto e o Olho D'água, ficou por ali. Ai nessa época ele 
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ficou muito sem canto viu, ele e o Jeová. Porque onde eles iam eles criavam um 
conflito e o povo expulsava. (Ana Clécia - liderança - Monguba - 17/05/2017) 

             O filho de Venâncio, Jeová (ver figura 12), também se envolveu em conflitos internos 

nos Pitaguary. Desde meados de dos anos 2000 que Jeová passou a ser o diretor da Escola 

Chuí, localizada no Olho D’Água. Tal posição, somada ao fato de que ele foi uma liderança 

bastante atuante no movimento da educação indígena diferenciada (não apenas Pitaguary mas 

no Ceará, visto que Jeová também foi coordenador da OPRINCE ) ainda lhe auferia certo 66

capital politico enquanto liderança indígena. Com essa influência a partir da escola indígena, 

Jeová permaneceu por alguns mandatos como presidente do COIPY. 

         É importante salientar agora que muitos indígenas apontam as indenizações das torres 

de transmissão como o fato potencializador dos conflitos mais sérios no grupo, das disputas 

entre as lideranças. Como ressaltamos, esse dinheiro foi utilizado para diferentes fins, tal 

como a compra de automóveis, aquisição de materiais de trabalho, a reforma de casas de 

apoio etc. Contudo, a proposta inicial acordada para o destino dessa verba tinha como fim o 

controle da questão ambiental da terra indígena - fato, este, que nunca foi seguido. Dessa for-

ma, o TCU (Tribunal de Contas da União) tornou-se igualmente um agente que se interpôs no 

caso e passou a afirmar que estaria havendo, segundo afirmam, “desvio de função” do dinhei-

ro. Esse fato, somado às brigas entre lideranças fez que o Ministério Público fosse acionado e 

deliberasse pela suspensão do uso dos recursos. Portanto, a segunda indenização (feita pela 

STN) está “retida” há alguns anos em uma conta do grupo indígena, conhecida como “renda 

indígena”. Atualmente, especula-se que tal montante ultrapasse a casa de um milhão de reais. 

          Por conta da “renda indígena”, “todos queriam ser presidentes”, segundo Madalena, 

pois muitos Pitguary acreditavam que, assim, teriam acesso livre ao dinheiro da indenização. 

Devido às brigas internas e denúncias de possíveis desvios de verba dos recursos, este dinhei-

ro passou a ser controlado parcialmente pela FUNAI. De fato, os presidentes dos conselhos 

não tinham total controle sobre a verba, que era acessada mediante avaliação da FUNAI - para 

realizar pagamentos de serviços, de objetos comprados, de financiamento de projetos, etc. 

Nesse sentido, o presidente de qualquer um dos conselhos fazia apenas a mediação entre a 

aldeia e o órgão indigenista. Já com a criação da Organização Mãe-Terra, a qual será melhor 

delineada a seguir, Madalena ao perceber que esse controle parcial não estava surtindo muito 
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efeito, pois ainda assim os indígenas conseguiam acessá-lo facilmente, entrou em acordo com 

o MPF. Dessa forma, enquanto representante dos Pitaguary (já que era presidente da OMT) 

acordou então que essa verba fosse temporariamente “congelada" e que fosse gasta, posteri-

ormente, com compras de terra - fato que desagradou muitos índios, que dizem que ela coor-

denava a organização com “mão de ferro”, ou “no chicote”. 

           Após quase duas décadas com o modelo de organização política baseado nos conselhos 

das aldeias, os Pitaguary resolveram, então, suspendê-los. Por volta de 2012, decidiu-se por 

suspender os conselhos locais  e criar uma organização que representasse todo o povo Pita67 -

guary. Assim, surgiu a Organização Mãe-Terra (OMT). A estrutura organizacional da OMT 

ficou semelhante a dos conselhos, tendo um coordenador, seu vice, um secretário, um segun-

do secretário, um tesoureiro e três fiscais, todos indígenas eleitos em votação, mas seu manda-

to passou a ser de quatro anos, sem possibilidade de reeleição, enquanto que o estatuto dos 

antigos conselhos previa apenas dois anos de diretoria, só que havia a possibilidade de reelei-

ção:  
Cayo: […] Ai quem votava era a aldeia (toda comunidade) ou a aldeia do conselho? 
Clécia: A aldeia do conselho [no caso dos conselhos individuais]! Mas no caso lá 
[da Mãe-Terra], eram todas as aldeias! Horto, Olho D’água, Santo Antônio e Mon-
guba votava… 
Cayo: Ai se formava uma chapa? Como é politicamente… 
Clécia: Era… Assim, primeiro não tinha chapa [no início da formação dos conselhos 
individuais]! Era assim, era tão simples… Faziam uma reunião e diziam “gente, hoje 
a gente tem que votar em outra diretoria porque a diretoria venceu e tal…”. Diga-
mos, “nos temos direito a ainda mais um mandato, mas quem quiser se candidatar 
pode se candidatar, se o povo quiser a mesma diretoria continua…”. Ai alguém dizia 
“nao, eu não quero mais continuar nao, queria sair”. Ai, “quem é que quer ficar no 
lugar de fulano?”. Ai a pessoa se candidatava. Ai “todo mundo concorda?”… Ai 
pronto. Era uma coisa bem simples. Ai depois que começou o pessoal fazer as coisas 
de outro jeito. Ai depois ja era chapa, voto secreto, meu filho ai o negocio… Voto 
secreto, ai tinha politicagem mesmo…. 
Cayo: Como assim? 
Clécia: Politicagem de dizer “olha, não vote em fulano não por isso e por isso, nos 
temos que derrubar, não pode ser, não vamos deixar nao…”… 
Cayo: Mas vinha dinheiro pra chapa, pra pessoas… Eles ganhavam pra ser presiden-
te e tal? Ou so acesso ao dinheiro que tinha dos projetos? 
Clécia: Nao, nao ganhavam nao. Isso, tinha so acesso ao dinheiro dos projetos e tal.  
Era so aquela impressão de estar num estado tipo superior aos outros, pelo fato de 
ser presidente, e as decisões terem que passar por ele. Porque ate então os conselhos 
eram só pra captar recursos e ter acesso a editais. Depois ficou assim, tudo tinha que 
passar por esses conselhos. As decisões era o presidente que tomava, o presidente se 
tornou a pessoa acima do pajé e do cacique. E ai foi nisso ai que não prestou. (Ana 
Clécia - liderança - Monguba - 17/05/2017) 

 Outro motivo importante para a criação da Mãe-Terra foi o de unificar a organização 

social e política da terra indígena, pois afirmava-se que a setorização dos conselhos em cada 
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aldeia dificultava uma visão totalizante, abarcadora da etnia, e fragmentava demais o que 

acontecia em cada aldeia. Em termos mais específicos, refiro-me aos casos (boatos, rumores e 

acusações) de venda de terras que pertenciam à Terra Indígena, boato muito associado à al-

deia Olho D’Água, cuja população começou a crescer expressivamente, com casas sendo 

construídas de dia a dia. Contudo, muitas dessas famílias não eram reconhecidas como indí-

genas, sequer eram rostos familiares das lideranças Pitaguary. Dessa forma, começou-se a 

acusar algumas lideranças importantes da aldeia Olho D’Água de estarem vendendo terra 

para terceiros. Este fato era confirmado quando os novos habitantes eram confrontados e eles 

chegavam a indicar que “foi liderança x que me trouxe”, “comprei esse terreno de liderança 

y”. Essa situação provocava discussões entre as lideranças da aldeia, quando se reuniam em 

seu conselho, mas os índios das demais aldeias acabavam por não ter controle sobre o que 

acontecia.  

        A criação da Organização Mãe-Terra, dessa forma, seria uma maneira de tornar coletiva 

certas discussões que estavam restritas à aldeias especificas. Nesse sentido, a proposta inicial 

era de que as lideranças parassem de trabalhar de forma fragmentada. Assim, por exemplo, as 

lideranças ligadas aos conselhos locais chegavam na prefeitura de Maracanaú ou Pacatuba 

para apresentar um projeto levando o nome do povo Pitaguary em geral, mas, quando a pro-

posta era aprovada, os recursos e benefícios do projeto eram destinados apenas para a aldeia 

que solicitou. Criar uma organização que juntasse todos os conselhos (e aldeias) facilitaria a 

gestão financeira dos recursos das indenizações, o controle da atuação das lideranças em suas 

aldeias, além de que ajudaria os projetos  a serem aprovados já que eles seriam atribuídos ao 

povo indígena como um todo. 

 Contudo, a ideia de se criar uma organização que representasse todo o povo Pitaguary 

não foi isenta de discordância entre as lideranças devido justamente a ideia de “representa-

ção”. No dia 12 de junho de 2012, foi realizada uma audiência de instrução de procedimento 

administrativo realizada pelo Ministério Público Federal, a respeito da "controvérsia sobre a 

representatividade unificada ou não das comunidades que compõem a etnia 

Pitaguary” (BRASIL, Relatório Técnico N. 02/12, 2012), que foi coordenada pelo procurador 

regional da república, Dr. Francisco de Araújo Macedo Filho.  A família da atual cacique 

Cláudia foi uma das que se opuseram à criação da Mãe-Terra, 
Leandro: somos quase 4.000 índios e tivemos uma eleição com 200 pessoas, por 
que os outros não foram convidados? Dos 4 conselhos, somos nós e a Monguba re-
gularizados. A nossa indignação é por isso, temos projeto em andamento com o go-
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verno federal, com o governo do estado e a prefeitura. Os que existem tinham de ser 
respeitados, ser ouvidos. Já fomos um só e não deu certo. Hoje somos um só na saú-
de e até hoje não foi possível ficar em dia. O Horto continua irregular. Nós estamos 
trabalhando, temos projetos, temos CNPJ, tudo legal, cria-se outro, pessoas que 
formam esse novo grupo já concorreram e não ganharam, quando eu sair vou formar 
uma nova organização por que não consegui ser eleito? Foi formada uma nova orga-
nização, chamada de Conselhão, ou Mãe Terra, e as outras organizações que estão 
legais, trabalhando, vão ter que acabar? (Relatório Técnico N° 02/12/Ata da Audiên-
cia de Instrução do Procedimento Administrativo acerca da Controvérsia sobre a 
Representatividade Unificada ou não das Comunidades que compõem a Etnia Pita-
guary - 05/06/2012). 

          Apesar de certos índios discordarem de tal medida, a proposta foi aceita por 50 delega-

dos de todas as aldeias que estiveram presentes em assembleia interna na aldeia Santo Antô-

nio para discutir o tema (dos quais três deles foram selecionados para discutir na reunião fi-

nal) e deliberaram pela criação da Organização Mãe-Terra. Isso explica a posição de Leandro 

na transcrição anterior, pois tanto ele como alguns outros indígenas não aceitaram a proposta 

final, alegando que já tinham trabalhado antes com um só conselho (no caso, o COIPY, inici-

ado em 1996) e que ele não funcionara. Outro elemento central para algumas lideranças dei-

xarem de apoiar a OMT (depois de já terem aceitado a ideia) foi o fato delas perderem acesso 

a recursos ou, então, de afirmar estratégias de poder que antes tinham quando geriam os con-

selhos locais:  
Clécia: Ai esse conselho da Mãe-Terra era pra isso, pra unificar mesmo! Mas ai por 
conta deste recurso do STN quando esses presidentes deram… Parece assim que se 
deram conta sabe, “poxa vida, o que foi que nós fizemos, nós não vamos acessar 
mais esse dinheiro só, toda decisão vai ter que ser tomada nesse coletivo”. “Não 
aceito mais!”, o Mauricio foi o primeiro! “Não quero mais, tô fora, não quero saber 
de Mãe-Terra”. Ai começou, confusão… 
Cayo: Ai por exemplo, todo o dinheiro passava pela mão… 
Clécia: Passava! Passava por esse grupo! 
Cayo: Esse grupo que decidia… Ai por exemplo, liderança do Olho D’Água que 
mandava em tudo do dinheiro da aldeia de lá e as finalidades do dinheiro, ai agora ja 
não mandava… 
Clécia: Era… Ai agora já não mandava mais! Porque tipo assim, eles diziam “o 
Olho D'Água quer comprar essa mesa aqui”. Ai a gente vai e vamos lá… Quem é 
que vai decidir se o Olho D'Água vai comprar a mesa?! A comunidade vai decidir 
junto com esse grupo! Ai: "a comunidade realmente tá precisando dessa mesa?”, aí 
eles diziam: “não, a comunidade não quer essa mesa não, nós preferimos é 100 ca-
deiras”. Então pronto, ai a gente avaliava o que eles queriam, avaliava junto com a 
FUNAI viu, porque a FUNAI também tava lá! (…) 
Cayo: Antes, de certa forma, eram as lideranças centrais que presidiam os conselhos 
que decidiam tudo pelo povo, ne?! Eles não tinham tanta voz… 
Clécia: Era, era, era… Ai quando eles viram que ia ser desse jeito, e que não era do 
jeito deles ai eles não quiseram mais não. A Monguba quis… O Mauricio não quis, 
“to fora, vou voltar pro meu conselho e vai ser o meu conselho!”. Ai pronto, ficou 
aquela confusão […]. O Abias não concordava, o Jeová não concordava, o seu Ve-
nâncio não concordava, isso depois né! Porque isso foi só depois, porque até o dia 
da eleição da Mãe-Terra a única pessoa que sempre se colocou dizendo que não 
aceitava e não aceitava era o Leo e o Antonio Luiz. O resto todo mundo aceitou, 
concordou, foi votado, muita gente e tudo… Só depois, quando foi pra prática, “viii-
iiixe, que besteira foi essa que nos fizemos?”. Ai não quiseram mais… (Ana Clécia - 
liderança - Monguba - 17/05/2017) 
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        Antes de completar o seu primeiro mandato, a OMT foi igualmente suspensa por conta 

dos conflitos e discordâncias entre as lideranças Pitaguary. Os primeiros atritos começaram 

por conta das reuniões. Como o objetivo era trabalhar de forma unificada entre as aldeias, fo-

ram feitas quatro reuniões durante um mês - uma por semana em cada aldeia (nos sábados). A 

coordenadora da organização, Madalena, buscando ter uma folga por mês nos finais de sema-

na, decidiu fazer só três reuniões por mês. Nesse esquema, as aldeias Olho D’Água e Horto 

comporiam, por serem vizinhas próximas, apenas uma reunião - que seria realizada na Escola 

Chuí, localizada exatamente entre as duas aldeias. Anteriormente, as reuniões do Olho D’Á-

gua eram realizadas em frente a casa de Maurício, o qual não aceitou bem essa proposta e re-

bateu dizendo que “o povo” (do Olho D’Água) queria que suas reuniões voltassem para sua 

aldeia. Deve-se salientar que a casa de Maurício para Escola Chuí é menos de 500 metros de 

distância. Madalena manteve, assim mesmo, a proposta de fazer apenas uma reunião para as 

duas aldeias, já que estava, segundo ela, muito cansada, reforçando o fato de que nada impe-

dia do Maurício continuar organizando uma reunião especifica na aldeia Olho D’Água. De 

fato, as outras aldeias continuavam fazendo reuniões locais, mas depois suas lideranças ti-

nham que repassar e deliberar na reunião maior da OMT. Todavia, Maurício insistiu que hou-

vesse a presença de Madalena nas reuniões da aldeia Olho D'Água. Nesse sentido, como Ma-

dalena explicou: “Maurício começou a fazer a cabeça do ‘povo' do Olho D’Água e do Horto”. 

As reuniões e ações que Maurício fazia no Olho D’Água, enfatizavam sua posição contrária/

crítica ao modelo político-organizacional da OMT. Dessa forma, além de não repassar para a 

aldeia informações tomadas a nível da organização, não gostava na ideia de ser “subordina-

do” à coordenação da Mãe Terra. 

          Os conflitos entre Maurício e Venâncio, que se acirraram por volta de 2005, período em 

que Maurício se torna uma liderança de referência na aldeia Olho D’Água, voltaram à tona no 

período da criação da Organização Mãe-Terra, visto que Venâncio havia conseguido compor o 

núcleo gestor da coordenação (participando do conselho fiscal da mesma).  

       Acredito que as disputas entre as lideranças Pitaguary ganhou uma expressão mais sensí-

vel quando formaram-se os conselhos como uma espécie de representação jurídica, ou seja, 

como mecanismos de representação das aldeias (suas demandas, iniciativas, interesses, etc). 

No início da mobilização étnico-política Pitaguary, suas lideranças eram indicadas de maneira 

indireta para exercer certas funções. Assim, exerciam essas práticas de mediação só aqueles 
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que tinham “um pouco mais de leitura, de viagem”. Porém, em um determinado contexto, ou-

tros indígenas passam a perceber que também poderiam desenvolver essas mesmas práticas e 

atividades. Dessa forma, as eleições para presidência de conselho passaram a ser estabelecidas 

através de chapas em um processo similar ao de votação eleitoral,  
Ceiça: E ai pessoas, lideranças políticas, começam a fomentar e apoiar, “olha, vai 
que…”… Porque também se transforma em um curral eleitoral. Também se trans-
forma em voto pra vereador, pra prefeito… Então essa influência é muito negativa e 
acaba dividindo. Pra nos Pitaguary aconteceu isso também. Nos tínhamos um conse-
lho que representava todo o povo [COIPY], que se reunia sistematicamente. Depois 
começa a se desentender, então cada comunidade cria o seu conselho. Depois nós 
voltamos a ideia de ter só um conselho, não deu certo. Então cada comunidade está 
solta. E com essa divisão, pessoas chegam, fomentadas por políticos, e começam a 
pegar algumas pessoas que por um momento ou outra teve uma discussão com uma 
liderança que estava… Teve algum problema… Ai você começa a fomentar o ódio, a 
raiva, e vai trazendo todo mundo que teve problemas com tais e tais lideranças, 
“vem pra cá que a gente vai tirar esse pessoal, chegou a nossa vez”. Ai vai nesses 
ditados… (Ceiça - liderança - Santo Antônio - 12/04/2017) 

 Diversos foram os motivos apontados pela, então, coordenadora Madalena (da OMT) 

para que esse modelo de organização não tivesse vingado como planejado. Dentre eles, ela 

destacou o fato de ter se sentido bastante só e sobrecarregada na posição em que ocupava. 

Sentia falta de apoio tanto do povo, quanto dos outros membros do conselho, da mesma forma 

que estar como “presidente" era sinônimo de muitas cobranças da população, que viam nesse 

cargo a conjunção de toda responsabilidade e foco das críticas. Em um certo momento, ela 

criticou que já estava “carregando a Mãe-Terra nas costas”. Contudo, o acontecimento que 

tornou insustentável a manutenção da OMT foi a morte do cacique Daniel e, logo em seguida, 

o posicionamento político de seu enteado Manoel dos Santos Barros, que passou a afirmar 

legitimidade na sucessão do cacicado e a ter influência na Organização Mãe-Terra (agora de-

nominada Organização do Povo Unificado), visto que uma aliada sua na época assumiu a co-

ordenação.  

        Por fim, quero destacar que as cisões internas que geraram as divisões entre os conselhos 

expressam desconfianças e disputas entre as lideranças - abordando uma possibilidade sempre 

presente: quando as estratégias de “poder” e acesso a recursos ganham grandes proporções, 

gerando conflitos internos à mobilização étnica. Contudo, a defesa e ampliação do território 

continua como o principal objetivo para muitas lideranças Pitaguary. Neste sentido, tendo de-

lineado a organização social e política da etnia, abordarei a seguir dinâmicas das lideranças 

locais no que tange ao desenvolvimento de dispositivos de controle sobre o território e seus 

recursos. Para além de explorar a agência das lideranças, quero, com isso, também demonstrar 
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como as retomadas, por exemplo, podem projetar (e “construir”, socialmente falando) as lide-

ranças indígenas - visto que são nesses momentos em que as lideranças “mostram trabalho”, 

expressão que ouvi algumas vezes.  
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2. ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO POLÍTICA NO TERRITÓRIO: 

as “retomadas" e as ações de autodemarcação 

 Este capítulo tem o objetivo de analisar algumas situações de “intervenção 

política” (OLIVEIRA FILHO, 2006), na forma de estratégias sociais de agenciamento e mobi-

lização que os Pitaguary têm realizando com o fim de recuperar determinadas áreas de seu 

território. Tentarei ilustrar (tanto nesse capítulo, quanto nos próximos) que além das retoma-

das, como uma modalidade prática de ação ou intervenção política, os Pitaguary também se 

utilizam de outros meios, dentre os quais alguns foram apontados por Oliveira Filho (2006) 

como formas contemporâneas de política indígena: o que o autor chama de “índios funcioná-

rios” (aqueles que estabelecem funções ou relações com órgãos indigenistas); as mobilizações 

indígenas; e as organizações indígenas (os dois últimos, explorados nos capítulos quatro e 

cinco desta dissertação). 

        Apesar da Terra Indígena Pitaguary já ter sido identificada e demarcada, sendo uma das 

poucas que esteja em vias de homologação no Ceará, ainda é comum a ocupação irregular de 

seu território. Neste cenário eminentemente conflituoso as retomadas de terra foram e conti-

nuam sendo bastante frequentes. As retomadas consistem em ações organizadas pelas comu-

nidades para ocupação de espaços que consideram ser tradicionalmente seus, mas que estão 

irregularmente ocupados por terceiros, pautadas pela ideia de retorno aos locais de memória 

ou de importância cultural, ambiental, econômica para o grupo (TÓFOLI, 2010; ALARCON, 

2013). Dessa forma, os interesses indígenas de ordem mais pragmática (sejam de caráter 

econômico, etc.) convergem com as definições simbólicas de espaços tradicionais e de memó-

ria em uma disputa pelo controle territorial e pela garantia do direito à terra. Portanto, tratan-

do desse tema temos sempre que ressaltar que, para além de toda a dimensão jurídico-política 

do espaço, esse processo envolve toda uma dimensão cultural das pessoas e da coletividade 

que dele participam: são as memórias sobre o lugar e produzidas no lugar durante a retomada, 

os vínculos ali produzidos e os momentos vividos, as narrativas que envolviam/envolvem 

aquele pedaço da terra, etc. 

          Durante minha pesquisa de mestrado, estava em curso duas retomadas: a do Sítio Lato-

eiros e a da pedreira. Entretanto, os Pitaguary já desenvolveram diversas ações nesse sentido. 

Saliento que alguns desses movimentos de autodemarcação (como a expulsão da Polícia Mili-
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tar e do posseiro Cícero) já foram abordados brevemente por Eloi Magalhães (2007). Contu-

do, volto a eles (e à outras retomadas feitas pelo povo) por dois motivos: proponho perceber 

essas ações como arenas de projeção e visibilidade para as lideranças (ou seja, espaços que 

contribuem na construção social de sua legitimidade tanto em esfera local quanto translocal); 

por outro lado, o potencial de se destacar tais momentos é por conta de seus efeitos e reverbe-

rações posteriores dentro da etnia, como os conflitos que tais ações geraram, tornando-se algo 

etnograficamente atual para ser analisado pelo pesquisador. 

2.2 Conflitos com a Polícia Militar 

           Com a saída da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Ceará (EPACE) de 

uma área do território Pitaguary (por volta de 1998) e quando o processo de identificação in-

dígena já tinha iniciado, a Polícia Militar se aloca no território ocupando os prédios deixados 

pela antiga empresa. Segundo Eloi Magalhães, pesquisador que realizou trabalho de campo 

entre os Pitaguary , a policia militar (PM) não deixou o território de “uma hora para outra”. 68

Na verdade, foi saindo aos poucos. Havia um contrato de quatro anos assinado pelo governo 

do estado que declarava que, por aquele tempo, a PM deveria manter uma sede na localidade. 

Suas habitações e escritórios se localizavam no Estado, da mesma forma que também manti-

nham sua cavalaria no lugar. Completado os quatro anos, a policia não saiu de imediato, sen-

do necessários anos de pressão dos indígenas para que eles deixassem o território. Assim, aos 

poucos, foram saindo uma parcela da corporação, enquanto outros ficavam. Somado a isso, 

momentos de tensão e desentendimento entre os indígenas e a polícia deixavam a situação 

ainda mais delicada e insustentável. Vejamos, 
Manuel da Silva: Eles vieram com a ordem do governo, pra tomar conta daqui pra 
não haver coisa de briga e tal. Agora só que na época que eles chegaram aqui os 
índios já tavam, já tinha índio... Só que os índio não aceitaram. Aí foram levando, 
levando mas aí teve uma briga com um policial, aí os índio botaram pra irem embo-
ra. Aí saiu os policias daqui de dentro aí começou a acontecer coisas… [Quando 
tinha polícia aqui] era do mesmo jeito, não melhorou nada. Eles mesmos faziam 
baderna. Mas tudo que acontecia aqui dava uma baderna, desciam bêbados, aí era 
maior confusão ali embaixo. Bem ali fizeram uma delegacia, naquele pé de jambo 
ali... Não tinha como escapar ninguém aqui dentro não… (Manuel da Silva- agricul-
tor - Santo Antônio - 26.11.2014)  

Agradeço ao antropólogo pelas diversas conversas sobre aquele período da história do grupo.68
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 O que merece ser destacado é que, por conta desta relação delicada com os indígenas, 

a policia militar geralmente não se mostra disponível para resolver os problemas na área. Ou 

seja, quando os índios Pitaguary precisam da presença da polícia (em casos de roubos, furtos 

etc. dentro da área), muitas vezes ela não atende aos chamados - em boa parte dos casos, 

afirmando que a policia militar não pode entrar em área federal. Atualmente, a área ocupada 

pelos índios enfrenta dificuldades com os casos de violência e do uso de drogas, dilemas que 

dizem respeito a sociedade como um todo.  

         De acordo com o Mapa da Violência de 2016, o qual faz um comparativo entre os dados 

de 2004 a 2014, Fortaleza passou da 19a posição para o 1o lugar entre as capitais brasileiras 

com maior taxa de morte por armas de fogo, um crescimento de 342%. Também podemos le-

vantar a hipótese de uma “interiorização da violência”, onde cidades menores comparadas às 

capitais passam a ter elevados índices de violência e conflitos sociais, principalmente quando 

compõem as regiões metropolitanas. Maracanaú, cidade que compõe a “Grande Fortaleza” e 

onde se localiza parte da terra indígena Pitaguary, não fica de fora deste quadro. Conforme o 

Atlas da Violência (IPEA, 2017), Maracanaú despontava até 2016 como a 6a cidade mais vio-

lenta do Brasil com população superior a 100 mil habitantes, segundo as taxas de homicídios 

e mortes violentas com causa indeterminada (MVCI). Dessa forma, a sensação de insegurança 

e medo vivida pelos Pitaguary tem, de fato, fundamentos corroborados por dados estatísticos. 

A partir das conversas com os índios, podemos notar a sensação de insegurança que eles têm 

em circular na região, dado o aumento significativo de homicídios e assaltos - e recentemente 

também ao fato do acirramento das disputas faccionais internas. Este quadro se torna ainda 

mais sintomático quando observamos os casos em que eles acionam a polícia por conta de 

algum crime e estes muitas vezes negam ajudar.  
Maurício: Polícia... Se a briga começar agora, eles vem só no outro dia... Só pra 
pegar o cadáver se der tempo do outro matar...  
Rosa: Lá na Monguba eles dizem assim: “Ah, eu não posso entrar aí porque aí é 
área indígena e aí pertence a polícia federal”. Aí já teve reunião lá com os coman-
dos. Ficou tudo certo que eles iam entrar. Mas eles nunca entraram... Já tem docu-
mento do procurador autorizando a polícia a entrar... E fazer as abordagens e tudo... 
Mas nunca entraram, morre tudinho lá e eles não entram. (Entrevista realizada em 
26.02.2015) 

            O documento que Rosa se refere foi produzido a partir da demanda indígena sob me-

diação do Ministério Público Federal/CE. Os problemas relativos à segurança pública dentro 

da terra indígena não são recentes. Na verdade, em 2008, o Ministério Público Federal (MPF) 

encarregou o perito em antropologia Sérgio Brissac para avaliar a questão da violência e da 
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insegurança dentro do território (BRASIL, Relatório Técnico N° 11/10, 2010). Como resulta-

do desse processo de acompanhamento da questão, foi realizada uma reunião, em 2010, do 

Dr. Oscar Costa Filho (procurador da república) com o comandante da Polícia Militar do Cea-

rá, da qual também participou uma liderança Pitaguary e o antropólogo do MP. Consequente-

mente, foi realizada uma reunião entre o comando de polícia e os índios. Nesta reunião, foi 

esclarecido para a polícia que eles sempre poderiam adentrar no território e que os indígenas 

que estiverem no "portão" no momento em que as viaturas estivessem chegando, seriam ori-

entados para que as deixassem passar.  Do mesmo modo, o Tenente-Coronel Oscar Barroso 

Pimentel, Comandante da 3a. Cia/6° BPM prometeu maior policiamento da área e disponibi-

lizou telefones para denúncia. Em seguida, os policiais foram conduzidos por alguns indíge-

nas ate os pontos críticos no quesito segurança. 

2.3 Uma gema dentro do território Pitaguary: a terra dos Façanha 

 Dentre os 118 ocupantes não indígenas da Terra Indígena Pitaguary em 1997 (BRITO; 

LYRA, 2000), dois posseiros se destacaram pela extensão de área ocupada por hectares: 

EPACE (com 721 ha) e Fernando Mendes Chaves Façanha (com 375 ha). Como o Ministro da 

Justiça assinou a portaria declaratória da Terra Indígena Pitaguary em 2006 (BRASIL, Porta-

ria N. 2.366, 2006), o prédio da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Ceará que, 

posteriormente, foi cedido à Polícia Militar, constituía-se na época como patrimônio da União 

Federal e, portanto, deveria ser de usufruto exclusivo dos índios Pitaguary. Como vimos ante-

riormente, o que parecia ser um trâmite fácil foi conturbado pela cessão da grande área de ter-

ra para a PM. Com a saída do quartel e da cavalaria da PM do território Pitaguary, o posseiro 

com mais terra e benfeitorias dentro da TI ficou sendo “os Façanha”, como são conhecidos. 

Por isso, Madalena me disse uma vez que “a terra dos Façanha era como se fosse uma 

gema” no meio do território Pitaguary.  

       Vejamos, através dos relatos do pajé Barbosa e de Maurício Ferreira Lima, como os Fa-

çanha chegam no território, 
Pajé Barbosa: Analisa bem, se essa área de terra é dos Pitaguary… E o coronel do 
Aquiraz, o Barão de Aquiraz vem pra essa área aqui e fica alguns tempos, faz a casa 
dele e ele lança a terra como deles… Ora, já ficou bem claro que ele veio do Aquiraz 
e ficou aqui. Mais tarde ele começa a nomear a terra como dele e começa a nos ex-
pulsar. Então já fica bem claro aqui que a terra é nossa. Ficou bem claro que ele veio 
do Aquiraz pra cá, já fica claro!!! Ai, vamos dar uma carreira aqui… Mais tarde, a 
esposa do Miguel Barão, que era a dona Angelina, dá essa área da terra conhecida 



	 	 �136

como Atoledo para um sobrinho dela, os dois sobrinhos, pra eles fazerem a planta-
ção deles, que são o Isaías e o outro é o Sebastião, não Sebastiaã não… Daqui a 
pouco eu vou lembrar o nome do outro, não sei se era Geraldo… Bom… Mais tarde 
o que é que acontece? Os índios vai trabalhar pro Isaías, por exemplo o vovô foi 
trabalhar pra ele, o papai, o tio João… Porque naquele tempo era algodão e bananei-
ras. Bom, mais tarde eles morrem e os filhos deles ficam… O que é que acontece? 
Esse filho, ele no interesse de criar gado né, esse filho do Isaías, ele vai no Banco 
Nordeste na época e faz um empréstimo e compra esse gado. E lá se vai, lá se vai… 
Diz aí, o acaso… Ele vinha de Fortaleza e quando ele chega na ponte do Bom Jar-
dim houve um acidente com ele e ele foi pro hospital muito mal. É ai que entra os 
Façanha, porque na família dos Facanha tinha médico, tem ainda né… e eles vão 
cuidar… E naquela ocasião eles ajudam de fato esse cidadão e ai sabendo que ele 
tinha feito um empréstimo hipotecado do terreno, eles falam pra ele que dariam uma 
quantidade de dinheiro e ele ficava com a conta que ia tentar tirar do banco… E ai 
eles precisavam e ai concordou. O que é que os Facanha lança? Que aí nunca existiu 
índio e que eles têm uma existência de mais de 100 anos. E essa minha historia num 
tá dentro desses 100 anos, né não?! Ora, se só nessa minha historia aqui ja aparece-
ram os índios que são os donos oficial, ai tem o Miguel Barão de Aquiraz né, que é o 
coronel, ai vem a esposa dele que cede essa área de terra pro Isaías e o irmão dele, 
mais tarde essas terras passa pros filho do Isaías que por conta do empréstimo é que 
vem passar pros Façanha… E eles alegam que toda vida moraram aí. Mas rapaz… E 
agora quando foi pra tirar os pontos eles não sabiam onde era… (Raimundo Carlos/
Barbosa - pajé - Monguba - 01/06/2017).  

[…] 

Meire: Antes do Dr. Araripe era o Valdo [filho do Isaías], Mauricio… 
Maurício: Não, o Valdo era antes dos Façanha… Que ele era o dono da… 
Meire: Era não… Já ouvi que antes do doutor Araripe era esse tal de Valdo… 
Maurício: Nao!!! O Valdo era o que era o dono desse [terreno] que vendeu a fazen-
da pro Façanha. Que não foi nem vendida, foi uma negociação. Esse homem, o Val-
do, quando teve um tempo ruim ne… Que o negocio tava ruim, porque tinha tempo 
bom e tempo ruim ne. Ai a coisa arruinou […]. Ai o Façanha.. Porque essa fazenda 
ai era do governo ne, era negociação de governo. Quando o Façanha veio praí ele 
trouxe um gado, um gado que não se habitou aqui por causa do sol. Ai a maioria 
desse gado morreu… 
Cayo: O Façanha que trouxe? 
Maurício: O Façanha! Porque o negocio da fazenda não é dele. O negocio é tipo de 
coisa com banco, entendeu. Você compra a casa e não paga ai o banco toma né. Ai 
nesse tempo ele ia tomar, ai o Façanha veio e negociou a fazenda com o banco ne, 
trouxe um gado, e ate hoje tá ai. (Meire e Maurício - lideranças - Olho D’Água - 
10/05/17). 

          Apesar do levantamento fundiário do GT da FUNAI constatar a terra dos Façanha como 

uma posse não-indígena, a gleba foi retirada do processo de regularização da TI. Ou seja, os 

Façanha recorreram na justiça de modo que o juiz federal Alcides Saldanha Lima (10ª Vara/

CE) julgou procedente a demanda judicial da família Façanha de excluir sua propriedade, a 

“Fazenda Pouso Alegre” (antigo “Sítio Latoeiros”) da demarcação da terra indígena Pitaguary. 

No processo, foi alegado pelos advogados da família Façanha que era necessário a comprova-

ção da posse permanente dos índios na terra para que ela pudesse ser considerada “tradicio-

nalmente ocupada”: “[…] não há prova ou qualquer evidência de que se trata de terras tradi-

cionalmente ocupada por índios. [Sendo] necessária a comprovação da posse permanente dos 

índios na terra para que possam ser consideradas 'tradicionalmente ocupadas', nos termos e 
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para os fins do art. 231 da Constituição Federal” (BRASIL, processo de apelação cível Nº 

419332/CE, 2008). 

       Por outro lado, destaco uma passagem da apelação interposta pela União e pelo Ministé-

rio Público Federal ao julgamento em relação à gleba dos Façanha. Um dos argumentos le-

vantados foi que, “[…] Os índios, mesmo misturados aos brancos e adotando costumes co-

muns a toda a comunidade em que residem, não deixam de ser índios. […] Demais disso, os 

estudos antropológicos realizados indicam que os índios Pitaguarys, ainda com todas as mu-

danças a que foram obrigados a se submeter, mantiveram costumes de seus ancestrais, desta-

cando-se a agricultura de subsistência, a pesca, o extrativismo vegetal, o artesanato e diversas 

manifestações culturais, tais como a dança do Toré, a união em torno da mangueira e a crença 

no poder milagreiro da água que brota do buraco de Santo Antônio” . 69

           Esta situação me fez recordar, guardadas as devidas proporções, o caso dos índios 

Mashpee, etnografados por James Clifford em Identity in Mashpee (1988). Nele, o autor  

aborda a batalha judicial ocorrida em 1976, quando os índios Mashpee de Cape Cod (USA) 

disputavam a posse de 16.000 hectares de terra (os quais compunham cerca de três quartos de 

suas terras) com a New Seabury Corporation. É interessante notar como, no decorrer do jul-

gamento, o objetivo em questão passou a ser menos a questão territorial e sim a veracidade ou 

autenticidade da identidade indígena dos Mashpee. Assim, a inautenticidade indígena passou 

a ser usada e disputada no tribunal como argumento central para questionar a vinculação dos 

índios ao território em questão. Desse modo, James Clifford deixa bastante claro como a no-

ção e os significados de grupamento étnico estavam sendo acionados e disputados pelos en-

volvidos no julgamento.Estava em questão quais eram os significados de uma continuidade 

histórica linear.  Isso se constituiu um problema jurídico, mas também político e cultural na 

medida em que os índios Mashpee seriam o que Oliveira Filho (2004) denominou provocati-

vamente de “misturados” (com brancos, negros e com outros grupos indígenas). Os habitantes 

de Cape Cod, incluindo os que se afirmavam índios, participavam ativamente da economia e 

da sociedade nacional em Massachusetts, pois muitos eram empresários, pescadores, etc., o 

que não condizia com a concepção de “índio" nos Estados Unidos. Para Clifford, os Mashpee 

seriam um caso fronteiriço. Embora eles não mantivessem, na época do julgamento, sua lín-

 Transcrição de parte do processo de apelação cível Nº 419332/CE (2002.81.00.001593-7), do TRF da 5 re69 -
gião.
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gua indígena ou religião ou uma organização política diferenciada, os Mashpee foram reco-

nhecidos por séculos como um povo indígena. Dessa forma, podemos perceber no caso trata-

do o paradoxo de uma população indígena que tem sua identidade étnica desconsiderada e 

desqualificada. 

           Reparem na apelação dos advogados da família Façanha no caso Pitaguary:  
“A verdade é que, considerando os ancestrais comuns, brancos e índios, os residen-
tes de Santo Antônio do Pitaguary em Maracanaú/CE, não são ‘índios’, muito menos 
‘índios puros’. Admite-se-lhes descendência remota, assim como se verifica em 
grande parte da população brasileira (afinal não se pode negar a presença de forte 
miscigenação na nossa população). Assim, mestiços, residentes em Santo Antônio 
do Pitaguary vivem e viveram no último século plenamente integrados à sociedade 
nacional, sem qualquer distinção, não guardando relação imediata com qualquer 
grupo indígena denominado ‘pitaguary’ senão, como dito, em razão do genoma an-
cestral (note-se que esta relação também válida quanto ao antepassado branco). Em 
síntese, [entendemos] que a ascendência indígena não legitima dos habitantes de 
Santo Antônio do Pitaguary a pleitear direitos indígenas, porque a sua cultura tradi-
cional, a sua língua, os seus costumes mais antigos não teriam sido mantidos ao lon-
go do século. Os índios atuais estariam tão integrados à sociedade que não poderiam 
ser diferenciados dos demais habitantes do lugar.” (Apelação cível Nº 419332/CE - 
2002.81.00.001593-7) 

        É evidente a similaridade do caso dos índios Mashpee com a situação dos índios Pita-

guary, primeiramente porque os territórios dos grupos foram colocados em questão. Em am-

bas as situações, queriam uma comprovação de que as terras fossem “tradicionalmente ocu-

padas”, para então admitirem a presença indígena. Para além disso, a própria identidade étnica 

dos sujeitos envolvidos foi posta a prova, pois nos dois casos os índios eram acusados de 

“misturados” em razão da falta de elementos diacríticos evidentes. 

             Mas voltemos à argumentação do pajé Barbosa sobre a vinda dos Façanha para as ter-

ras dos Pitaguary. Segundo seu relato, eles teriam chegado após uma negociação feita com 

Valdo, que consequentemente era parente (neto ou bisneto) do Miguel Barão (de Aquiraz). 

Toda essa saga remonta, pelo menos, à segunda metade do século XX. Nesse sentido, Barbosa 

salientou que a história dos Façanha dentro do território não ultrapassava cem anos, enquanto 

a presença indígena na região seria secular. O pajé rechaça diretamente o registro de posse dos 

Façanha, que remontaria ao século XIX. Vejamos a consideração do desembargador federal 

Frederico Azevedo, relator do processo:  
A questão é bastante complexa porque de um lado há os autores, ora apelados, que 
exibem o registro de propriedade da “Fazenda Pouso Alegre”, antigo “Sítio Latoei-
ro”, situada no município de Maracanaú/CE. Tal registro fora efetivado no Cartório 
de Mamanguape, ainda no distante ano de 1854. De outro lado, existe um estudo 
antropológico realiado pelos técnicos da FUNAI, indicando que tal fazenda encon-
tra-se inserida em área tradicionalmente ocupada por índios, para os fins da titulari-
dade a que se refere o art. 231 da Constituição Federal. (Apelação cível Nº 419332/
CE - 2002.81.00.001593-7) 
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 Devemos lembrar que Miguel Baptista Fernandes Vieira (Miguel Barão), tal como já 

indiquei no capítulo um, era socialmente reconhecido entre os Pitaguary como um dos primei-

ros fazendeiros que se alocaram na região. Ele foi apontado por Barbosa (da mesma forma 

que também foi levantado o mesmo argumento na ação judicial) como o primeiro proprietário 

na cadeia dominial do imóvel em questão. Ora, não sendo da mesma família (os Façanha e os 

Fernandes Vieira), visto que os Façanha se tornaram proprietários do terreno após negocia-

ções com os filhos de um sobrinho da família de Miguel Barão, é questionável a presença ale-

gada no local desde 1854. Mesmo que este fosse um argumento válido, lembremos também, 

tal como ressaltei em capítulo anterior, como Miguel Barão exercia intenso controle fundiário 

na região, atuando com violência e explorando os habitantes locais, que, por consequência, 

levou à migração de muitos deles para longe da região hoje entendida como Pitaguary. 

          As alegações do advogado dos Façanha levam em consideração argumentos que hoje se 

encaixariam na tese do “marco temporal” (apesar dele não ter sido usado no julgamento da 

fazenda dos Façanha), diga-se: de que não haveriam provas de que aquelas terras são “tradici-

onalmente ocupadas” pelos Pitaguary. Segundo essa tese, conforme adotada pela Segunda 

Turma do STF, os indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando em 5 de ou-

tubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. A Constituição de fato diz que 

as terras indígenas são aquelas ocupadas em caráter permanente, contudo não exige que os 

índios estivessem ocupando a terra na data da promulgação da Constituição de 1988 (um mar-

co/data aleatório, que não guarda qualquer vínculo racional com a situação jurídica analisada), 

justamente por conta de dois elementos: o marco da tradicionalidade  da ocupação (que diz 

que os indígenas devem preencher dois elementos, um de origem material - como relação com 

o território, caça etc. - e um imaterial – cultural, vínculo ancestral etc.) e o esbulho renitente 

(as recorrentes situações que os indígenas foram expulsos de suas terras ou foram impedidos 

de regressarem por conta de um domínio violento do espaço por terceiros) (PEGORARI, 

2017). Considerar apenas essa data, ignora séculos de expropriações e expulsões de terra, vio-

lências diversas (inclusive do próprio Estado), processos de integração e de assimilação de 

populações etnicamente diferenciadas, etc.  

            A primeira utilização da tese do Marco Temporal foi feita durante o processo de de-

marcação da TI Raposa Serra do Sol (em Roraima), por volta de 2009. Nesse processo, o STF 

(Supremo Tribunal Federal) foi um agente decisivo. Isso porque, em 15 de abril de 2005 saiu 
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a portaria n. 534/2005, do Ministro da Justiça, homologada pelo Presidente da República a 

qual promoveu a demarcação da TI Raposa Serra do Sol. Após  2005 diversas ações surgiram 

de modo a impugnar o ato demarcatório. Segundo Pegorari (2017), o Ministro do STF Carlos 

Ayres Britto decidiu pelo reconhecimento da legalidade do processo administrativo da demar-

cação, contudo a decisão estabeleceu o chamado “Conteúdo Positivo do Ato de Demarcação 

das Terras Indígenas”, pelo qual inovou na ordem jurídica ao criar parâmetros para a demar-

cação da terra naquele caso concreto .  70

         Apoiando-se nesse caso, a tese do marco temporal foi utilizada novamente, em 2014, 

nos casos da TI Guyraroká (do povo Kaiowá) e da TI Limão Verde (do povo Terena). O mes-

mo ocorreu com os Canela Apãnjekra, no Caso da Terra Indígena Porquinhos, os Guarani 

Kaiwá, novamente, agora da Terra Indígena Panambi-Lagoa Rica (em 2016) e, mais recente-

mente, com os Gamela (MA). 

          Acredito que não é exagero dizer que há uma política de Estado de “deixar 

morrer” (FOUCAULT, 1988), ou seja, não se mata de modo direto populações inteiras (como 

foi feito no período colonial, sob pretextos de demonização desses indivíduos e de sua pericu-

losidade), mas deixa-as morrer simplesmente, sem lhes dar condições mínimas de cidadania: 

seja pelas disputas de terra e interesses de “bancadas ruralistas”, pela morosidade nas demar-

cações de terras indígenas,  pelo  falta de desenvolvimento e efetivação de políticas públicas 

específicas aos povos indígenas, através da tutela – que, acima de tudo, não dá espaço para a 

agência e o protagonismo indígena–  etc. Michael Herzfeld (1993) fala de uma “produção so-

cial da indiferença” - que pode ser resumida a partir da seguinte questão: “como e por que as 

entidades políticas que celebram os direitos dos indivíduos e dos pequenos grupos parecem 

tão cruelmente seletivas na aplicação desses direitos?” (SCHWARTZMAN, 1993). Para Herz-

feld, as raízes simbólicas da indiferença na burocracia ocidental é formada, por exemplo, a 

partir do potencial dos estereótipos como modeladores das ações dos próprios burocratas. Se-

gundo Durão (2013), “os limites das burocracias e dos burocratas "modernos" estão baseados 

num idioma da autoexoneração, isto é, na retirada e mesmo na libertação da obrigação e do 

dever associados ao cargo que assumem” (p. 287). 

 Esses “parâmetros” foram baseados em quatro critérios para o reconhecimento de uma terra como terra indí70 -
gena: (i) o marco da tradicionalidade da ocupação; (ii) marco temporal da ocupação; (iii) o marco da concreta 
abrangência fundiária e da nalidade prática da ocupação tradicional; (iv) o marco do conceito fundiariamente 
extensivo do chamado “princípio da proporcionalidade” (PEGORARI, 2017).
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           A morosidade na homologação da TI Pitaguary, marcada por uma “indiferença moral” 

nos termos de Herzfeld, deu condições sociais de possibilidade para que pessoas e agentes 

sociais se mobilizassem para minimizar os direitos originários indígenas. Vejamos, na apela-

ção cível Nº 419332/CE (entre Fernando Antônio Façanha e o Ministério Público Federal), o 

advogado do posseiro levantou também que há “a ausência de interesse processual, pois ainda 

não há ato de demarcação das terras indígenas. [Defendendo, assim] a nulidade do título de 

propriedade dos apelados [índios Pitaguary]”.  

         Em 2008, o julgamento foi finalizado. A 1a Turma do Tribunal Regional Federal da 5a. 

Região, sediada em Recife, defendeu que a propriedade pertencia à família Façanha há mais 

de 150 anos e que nada indicava que a fazenda alguma vez tivesse ocupada por indígenas. As-

sim, deveria prevalecer o título dominial exibido pela família e, portanto, foi determinada a 

retirada da Fazendo Pouso Alegre da área demarcável. 

 Com essa situação, o CDPDH começou a trabalhar judicialmente, alguns anos atrás, 

com os Pitaguary, enfocando o caso da Fazenda Pouso Alegre. Segundo o advogado do 

CDPDH, a FUNAI teria cometido erros jurídicos muito claros, pois a terra dos Façanha se 

encontra no interior da TI e foi retirada totalmente do processo de demarcação. A FUNAI não 

se manifestou, nem defendeu, além do fato dos índios não terem participado do processo e, 

portanto, o juiz julgou procedente o pedido de retirada da terra Façanha da área a ser demar-

cada. Deve-se acrescentar que a família Façanha tem razoável capital político, pois um dos 

membros da família, Fernando Façanha, é partidário do PSDB e suplente do senador federal 

Tasso Jereissati (CE). 
Lucas Guerra: A FUNAI perdeu o prazo e não recorreu… O tempo foi passando, o 
tempo foi passando… Até que teve o trânsito em julgado da decisão. Quando teve o 
trânsito em julgado da decisão, a gente ficou, a FUNAI fez o compromisso com a 
gente, que entraria com uma ação rescisória. O que é uma ação rescisória? É uma 
ação em que eu pego o processo judicial e a decisão tem uma ilegalidade clara, que 
torna aquela ação totalmente ilegítima. E ai a gente ficou esperando, esperando, até 
que a FUNAI não fez isso. Quando a gente descobriu que a AGU não ia recorrer, 
porque segundo eles não tinha porque fazer isso, não tinha chance. A gente assumiu 
essa defesa. Foi a última coisa que o cacique Daniel fez. Ele assinou e morreu 1 se-
mana depois. E o cacique Daniel e o pajé Barbosa assinaram uma procuração pra 
gente, dizendo que a gente poderia entrar com essa ação. Então, a gente entrou agora 
com essa ação rescisória, agora em 2016. Pedindo que o processo [judicial] recome-
çasse, fosse pro zero. E que a decisão fosse invalidade e que o processo começasse 
depois, de novo, com a participação dos povos indígenas. […] Só que ai a gente 
precisa reconstituir os pólos do processo. As pessoas que participaram do primeiro 
processo, não podem participar desse agora. Quem era alvo agora é réu, entendeu?! 
Quem são os autores do outro processo, agora viraram réus. Porque a comunidade 
que entrou com o processo. Por exemplo, a FUNAI é réu, os Façanha é réu, todo 
mundo. E ai a gente se manifestou. A AGU e a União se manifestaram dizendo que 
não se opõem a nossa ação. Os Façanha se manifestaram, mas a gente está esperan-
do a manifestação de um deles, que é o Marco Sátiro - que é o que derrubou a casa 
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da Madalena. E aí a gente descobriu o endereço novo dele, porque disseram que ele 
tinha se mudado, e vamos mandar pro tribunal… Pra ele ser citado novamente. (Lu-
cas Guerra - advogado do CDPDH - 26/04/2017) 

  Em sua estratégia de defesa, o advogado Lucas Guerra alegou que a pericia não tinha 

sido realizada. Inspirando-se no caso da TI Raposa Serra do Sol, o esbulho renitente ocorre 

quando a comunidade indígena é impedida de ocupar ou voltar ao seu território, pois alguém 

exercia aquela posse por meio de violência. O esbulho renitente é um condicionante do marco 

temporal, ou seja “o marco” exige que a comunidade tivesse ocupando (na posse de) aquele 

território no ano de 1988, exceto se não estivessem (ou não se manifestaram) no local porque 

um terceiro exercia a posse com violência. Portanto, para se comprovar o esbulho renitente, é 

necessária uma perícia - a qual não foi feita no processo da Fazenda Pouso Alegre, na TI Pita-

guary. Esta já é uma falha gravíssima. Outro erro do processo, que podemos citar, é que a co-

letividade étnica afetada, os Pitaguary da aldeia Santo Antônio (local onde localiza-se a fa-

zenda) não foi ouvida no processo. 

        Como indicou o advogado Lucas Guerra em sua entrevista, houve a derrubada da casa de 

Madalena, liderança Pitaguary, a mando de uma pessoa da família Façanha. A violência ocor-

reu já durante o período em que eu fazia pesquisa etnográfica. Maria Madalena Braga da Silva 

(52 anos) é uma liderança reconhecida por sua centralidade para o movimento indígena no 

Ceará. Ela fez parte dos primeiros atores sociais que assumiram suas identidades indígenas na 

aldeia Santo Antônio, no início da década de 1990. Madalena era considerada o ‘braço direi-

to’ do falecido cacique Daniel, sempre presente em viagens, encontros, retomadas etc. Além 

disso, ela concebeu e iniciou o projeto e as atividades voltadas à educação diferenciada do 

povo Pitaguary. Desde 2016, Madalena é cacique Pitaguary, indicada pelo pajé Barbosa. 

 Por volta de dezembro de 2016, Madalena iniciou a retomada do Sítio Latoeiros, cuja 

área fica contígua à fazenda Pouso Alegre e, teoricamente, pertence à Marcos Furtado Sátiro, 

um  parente dos Façanha. Chamamos essa ação de retomada (e ela própria denomina assim) 

porque foi ocasionada por conta da retirada da fazenda dos Façanha da área demarcada Pita-

guary. Contudo, a área objeto da ação faz parte da Terra Indígena (identificada, delimitada e 

declarada como de posse permanente dos índios) quanto do território Pitaguary. Em janeiro de 

2017, Madalena começou a construir uma casa no lugar, que contava com plantações e culti-
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vos feitos por ela . Ainda em janeiro, Marcos Sátiro, fez um boletim de ocorrência (BO) na 71

delegacia, informando que era proprietário do Sítio Latoeiros e que suas terras tinham sido 

invadidas pelos Pitaguary, referindo-se inclusive à Madalena . Alegou, também, que aquela 72

área era dele e que estaria fora dos limites da terra indígena, tendo em vista a decisão transita-

da em julgado no processo nº 2002.81.00.001593-7. Sem receberem nenhuma ação de manu-

tenção ou reintegração de posse, os indígenas permaneceram trabalhando no lugar, especial-

mente fazendo cultivos agrícolas. 

             No dia 30 de março de 2017, chegou ao local um parente próximo de Marcos Sátiro, 

acompanhado de dois encarregados, um engenheiro e um advogado, além de ter o apoio de 

uma viatura da delegacia de Maracanaú. Os policiais afirmaram que estavam ali para garantir 

à reintegração de posse, respaldado pelos documentos levados pelo advogado da família Sáti-

ro, que foi emitido pelo cartório de Maracanaú, de propriedade de dois irmãos da mesma fa-

mília. Apesar da cacique Madalena salientar que aquela era área pertencia à terra indígena, 

indicando até mesmo o marco geodésico do Ministério da Justiça/FUNAI, não conseguiu im-

pedir que sua casa não fosse destruída. Durante toda a ação, a polícia ficou no local e deu su-

porte à derrubada da casa. Após o ocorrido, Madalena Pitaguary foi até a delegacia para regis-

trar um boletim de ocorrência, mas ela ainda está aguardando alguma providência (Informa-

ção Técnica nº 08/2017/SEGAT/CR-NE-II/FUNAI).  

Figura 13: Casa de Madalena demolida. 

 Todos esses elementos construídos em um território, como casa, roçados, plantações etc., são conhecidos pe71 -
los indígenas como “benfeitorias”. 

 Boletim de Ocorrência nº 113-624/2017.72
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Figura 14: Marco geodésico da FUNAI, datado de 2007, próximo ao imóvel. 

           Além de ser um local de retomada e de cultivo para os índios Pitaguary, o sítio Latoei-

ros é um espaço sagrado para as atividades religiosas e espirituais do grupo. Recentemente, 

faleceu a índigena Maria do Carmo, tia de Ceiça e do cacique João Paulo, que foi uma das 

lideranças centrais no início da mobilização Pitaguary. Para os índios, ela teria, na verdade, se 

encantado no local da retomada.  
Kauã (João Paulo):  [A tia] que foi morta com as abelhas né. Na verdade, ela foi 
levada, guiada né, pra subir a serra. E ela morreu justamente no terreno que a Mada-
lena estava construindo a casa. E ai nos entendemos também que ali ela demarcou. É 
um local sagrado pra nos. (Kauã - cacique - Olho D‟água - 05/05/17)  

         Portanto, levando em consideração todos esses aspectos, acredito que as retomadas ex-

pressam, por um lado, um modo de agência indígena, em seu sentido político e  pragmático 

(de garantir um terreno para morar, plantar, produzir e gerar renda, de garantir o direito à terra 

e ao território, etc.), mas há, por outro lado, também uma convergência com as concepções 

culturais e simbólicas Pitaguary, em especial para entender aquele espaço como um lugar de 

memória, de ancestralidade, de espiritualidade, etc. No caso da retomada do sítio Latoeiros, 

aquele local está marcado por uma oralidade densa que reforça os significados de ancestrali-

dade Pitaguary, dos parentes que ali viveram, cultivaram no lugar e construíram suas taperas. 

Se não bastasse, também é um local encantado, na medida em que carrega essa carga simbó-
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lica e emocional, o que se exemplifica pelo caso de tia Macarma (apelido carinhoso da dona 

Maria do Carmo), que se encantou. 

          Recentemente os Pitaguary sofreram mais um golpe, a respeito do posseiro da fazenda 

Pouso Alegre. Dessa vez, o território Pitaguary foi “recortado”, tendo em vista que a referida 

fazenda foi retirada de dentro da área demarcada da Terra Indígena. Apesar da ação rescisória 

(No 0802049-43.2016.4.05.0000) interposta pelos advogados dos Pitaguary no ano de 2016 e 

que ainda não foi julgada, a FUNAI publicou em junho de 2018 no seu site um novo mapa da 

TI, a qual não foi divulgado no Diário Oficial da União (veículo competente para as divulga-

ções oficiais dos órgãos federais). Tal situação expressa uma clara violação dos direitos (terri-

toriais) indígenas Pitaguary. 

Figura 15: À esquerda temos o mapa da TI Pitaguary, que de acordo com seu relatório de delimitação (do ano 
2000) tinha 1.735 ha. À direita o novo mapa, retirado da área demarcada a fazenda Pouso Alegre, fazendo com 
que a TI Pitaguary passasse a ter 1.727 ha. 
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2.4 A retomada da pedreira e a criminalização de lideranças indígenas    

      Como já salientei, os Pitaguary vivem tradicionalmente no sopé das serras entre os muni-

cípios de Maracanaú e Pacatuba. Historicamente, eles enfrentam diferentes ataques aos seus 

direitos. Contudo, o acesso à terra e o direito ao seu território continuam sendo alguns dos 

principais geradores de conflitos para a etnia. Mesmo com as terras demarcadas, o processo 

de regularização fundiária (a sua homologação) ainda se arrasta na justiça. Uma grave con-

sequência disso é a instalação e o funcionamento de grandes empreendimentos na área e no 

entorno da TI.  No caso de toda região onde vivem os Pitaguary, a presença de pedreiras nas 

serras que limitam a Terra Indígena tem gerado diversos conflitos. Duas empresas se desta-

cam quanto a isso: a Canaã (antes denominada pedreira Britaboa LTDA, que estava desativa-

da há mais de 30 anos) localizada nas margens da aldeia da Monguba, e a empresa Britacet, 

localizada nas margens da aldeia Olho D’Água. A primeira delas está por ora paralisada, ten-

tando na justiça reiniciar a exploração de minérios, e a segunda continua funcionando. 

 Apesar dos inúmeros impactos sociais, ambientais e econômicos que a exploração das 

rochas gera para a população, ambas possuem autorização da Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente do Ceará (SEMACE) para funcionar. O caso da Britaboa/Canaã é ainda mais 

complexo. Isso porque o local onde a empresa está localizada, cruza a área da antiga Rede 

Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), dissolvida em dezembro de 1999, portanto 

pertencente à União. Dessa forma, corre um processo administrativo na Secretaria de Pa-

trimônio da União (SPU) para que a área seja transferida para a FUNAI e, consequentemente, 

para os Pitaguary. 

     Os Pitaguary vêm lutando desde 2011 contra a reativação da pedreira Britaboa, a qual re-

centemente mudou de nome fantasia para Canaã (tendo as mesmas pessoas como donas da 

empresa), quando descobriram que a mesma estava em processo de renovação de licenças e 

prestes a reabrir. O terreno em litígio causou uma prolongada batalha judicial, disputando-se o 

direito sobre o mesmo. Os índios anseiam pela junção das terras da pedreira à área já demar-

cada. O terreno onde se localiza a pedreira ficou de fora da área demarcada como Terra Indí-

gena, contudo, segundo Ana Clécia está a apenas 20 metros do limite da TI. Dessa maneira, 

há pouco mais de seis anos, em novembro de 2011, os Pitaguary ocuparam o terreno no qual 
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se encontra essa pedreira através de uma retomada. Vejamos um pouco do processo de reto-

mada: 
Barbosa: Porque hoje existe uma lei que um grupo de empresário pode entrar com 
essa carta e levar pra uma assembleia e mostrar que eles querem trabalhar em uma 
área do governo, federal, se tem possibilidade deles abrir uma mineradora… E ai foi 
feito o estudo, aquela coisa toda… eles aprovam! No documento que eles chamam, 
documento de recesso, recessão, né. Este mapa ele é da outra empresa, que se cha-
ma… É… Daqui a pouco vou lembrar… Monte Silva! Bom, esses dois mapas, esse 
de 36 hectares, tá dentro do outro mapa da outra empresa, que é a Everest né que era 
do governo de 1914, e ai esse mapa tá dentro desses 200 hectares de terra… E esses 
200 hectares de terra, está dentro do mapa das sesmaria dos Pitaguary. So que em 
1997, quando a doutora Fatima de Brito veio fazer o levantamento em cima da nossa 
sesmaria, ela achou por bem deixar esta área de 36 ha de terra fora. Porque era área 
da pedreira e ai na visão dela ia facilitar a demarcação. Como os índios que anda-
vam com ela era o cacique, o Manuel Pereira, o Ze Adriano, o Eduardo… Eu diria 
que eles eram inocentes, porque eles concordaram! Bom, onde eu quero chegar? 
Então quando eu passo a ser o pajé, eu pego esse estudo todinho e vou estudar. 
Como eu sei desses mapas que eu te falei ai, por conta das conversas com os mais 
velhos ne, com os meus irmãos…. Porque eles que abriam o rumo do Estado, era 
assim que chamava. […] Bom, e ai de repente eu me vejo no meio de uma falcatrua, 
de uma coisa absurda… Que é os cidadãos vendendo um documento de recesso que 
nem fosse escritura, cara. […] Ai nos denunciamos. Porque pra nossas casa são mui-
to próximo, nossas terras é bem aqui e nos não tinha sido comunicado. So que nossa 
denuncia foi tão assim enjoenta… Nos pegamos 4 ônibus e fomos pro IBAMA e 
depois pra SEMACE. Na verdade não foi denúncia, foi obrigar [risos]. Nos demos 
20 dias pra eles virem aqui, se eles não viessem a gente ia la e não tinha mais data 
pra gente sair não. […] Aqui eu precisei estudar muito o estatuto indígena, o estatuto 
do meio ambiente e estudar as leis da cidade. E ai graças a deus quando nos fomos 
pro confronto, eu fui praticamente desrespeitado na frente do juiz aqui no Ceara 
quando o doutor Alex falou pros advogados dele que nos poderíamos trabalhar jun-
tos e o que eu produzisse eles compravam, ou a gente dividia a pedreira no meio ne. 
Aquilo pra mim foi uma ofensa, mas uma ofensa tao grande. Porque assim, eu não 
estou querendo terra, não estou querendo dinheiro, eu estou querendo vida que pra 
mim é mais importante do que essas outras coisas. O dinheiro é bom não resta duvi-
da, a terra é muito boa, mas nesse caso aqui eu quero defender a vida da terra. Então 
é outra posição, é outra visao. Defender a vida da borboleta, a vida do preá… É ou-
tra visão completamente diferente. É tanto que eu fui homenageado como defensor 
da vida. Eu fui homenageado la no Dragão do Mar como um defensor da vida e dos 
direitos humanos. Isso pra mim é um reconhecimento, porque eu estou aqui dentro 
da mata, e as pessoas vê o pajé dos pitaguary como um defensor da vida, pra mim 
aquilo ali me deixou muito cheio de energia… E virei o jogo porque os cidadãos 
foram pra Recife, na segunda vara lá, pra segunda instancia, e la eles conseguiram 
levar a FUNAI de lá, o desembargador de lá, e trouxeram um documento determi-
nando que eu teria que sair dentro de 24 horas. Pra nossa sorte é que o juiz daqui da 
primeira instancia do Ceara, o dr. Joao Luiz, achou por bem chamar as duas partes… 
Ele não teve coragem de mandar a ordem judiciaria pra mim, porque era muito forte. 
a ordem era muito forte. Era 24h mesmo. E ai eu consegui fazer uma fala, eles me 
deram a fala… E ai eu lembrei pra eles que quando sai uma demarcação de terra 
indígena, o cidadão comum tem direito a 90 dias pra recorrer a justiça. E eu não tava 
sendo visto ali como uma pessoa civil e nem como uma pessoa do mesmo nivel, 
porque eu tenho consciência que eu sou o juiz do meu povo, sou eu que defendo o 
meu povo, eu que faço casamento, eu que faço batismo… E dessa vez esse senhor 
procurador, com muito respeito, não ta me vendo como cidadao, não ta me vendo 
como autoridade e eu queria o meu direito doutor. […] Ai eles queriam dar 30 dias. 
Ai o doutor “vamos fazer o seguinte, pra gente não ficar aqui discutindo nem vai ser 
o que vocês querem e nem vai ser o que o desembargador quer e nem o que eu que-
ro. Eu vou lançar a proposta, vamos dar 60 dias pro rapaz, porque ele realmente tem 
razao”. […] Aí [já na retomada, os interessados na pedreira marcaram uma reunião 
comigo] a pauta da reunião era que eu sairia da frente deles e ele abriria uma conta 
com 200 mil reais e um carro, pra eu sair da casa. Porque eles achavam que era só 
eu. Tão egoístas ele que não viu a pancada de índios. Mesmo assim com esses meus 
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60 dias eu fiz uma coisa que eu me orgulho do meu trabalho. Eu fiz uma rede da 
vida, aonde nos botemos aqui todos os representantes indígenas do Ceara. Botamos 
aqui 1600 pessoas aqui dentro. Fechamos essa BR aqui. E naquele dia teve uma 
emissora de televisão pra me entrevistar… (Raimundo Carlos/Barbosa - pajé - Mon-
guba - 01/06/2017) 

Figura 16: “Abraço” coletivo na pedreira, no ato público “Nenhum direito a menos, nenhuma pedreira a mais”  
organizado e promovido pelos pitaguary. Foto: arquivo pessoal, 2017. 

          De acordo com o atual advogado do CDPDH, Lucas Guerra, com a retomada indígena 

que teve início no final do ano de 2011, a advogada à época do CDPDH e o MPF ingressaram 

com uma ação de manutenção de posse. Consequentemente a empresa, que na época ainda se 

chamava Britaboa, entrou com uma ação de reintegração de posse no início do ano seguinte, 

em 2012. O juiz federal João Luís Nogueira Matias (da 5ª Vara da Justiça Federal, em Forta-

leza) deu a decisão interlocutória (liminar) para o povo Pitaguary e a empresa foi recorrendo. 

Com isso, a empresa conseguiu um agravo de instrumento junto ao Tribunal Regional Federal 

da 5a Região (localizado em Recife) determinando que fosse garantido 30 hectares para o 

povo Pitaguary e 3 hectares para a empresa. O problema é que é justamente nesses 3 hectares 

onde as famílias estão vivendo (incluindo o pajé Barbosa), onde tem áreas de plantio, onde os 

indígenas construíram o museu indígena, etc, enquanto que os 30 hectares situa-se em cima da 

serra da Monguba, sem possibilidade de habitação. Posteriormente, o dr. João Luís deu uma 

decisão final ao processo garantindo a posse indígena. A empresa então alegou que a decisão 

do juiz havia sido frágil, por não cumprir uma série de requisitos processuais e, assim, conse-

guiu anular o processo e então retomá-lo da primeira instância. No entanto, o desembargador 
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cearense Leonardo Carvalho (aparentemente bastante ligado ao grupo do senador federal Eu-

nício Oliveira, do PMDB) deu uma decisão favorável a empresa, a qual determinava pela reti-

rada dos indígenas da área (ou seja, outra ação de reintegração de posse). 

         Nesse contexto, os índios intensificaram a presença no local. Em um primeiro momento, 

diversas lideranças indígenas (somadas aos parceiros não indígenas) se alocaram na região 

para impedir, em modo de urgência, a presença de pessoas indesejadas. Reitero que as reto-

madas funcionam como situações que fortalecem os laços de reciprocidade entre as lideranças 

Pitaguary e indígenas de outras etnias. Por exemplo, segundo a Pitaguary Francilene, os Ta-

peba ajudaram seu povo na retomada da pedreira, e por isso eles poderiam contar com ela na 

retomada do Trilho .  73

           Esse fortalecimento de redes de relações é importante em momentos críticos como nas 

retomadas. É a partir desses compromissos morais firmados, e em alguns casos com a ajuda 

de organizações como a APOINME e a COPICE, que os povos se articulam para se ajudarem 

quando seus parentes estão precisando de ajuda. 

  Um outro exemplo, foi durante a Etapa Regional (CE/PI/RN) da I Conferência Nacio-

nal de Política Indigenista (realizada durante os dias 28 a 30 de setembro de 2015), algumas 

lideranças Pitaguary estavam participando e divulgando em tempo real, via redes sociais digi-

tais, um momento crítico do processo da retomada Jandaiguaba (no Capuã, Povo Tapeba), a 

qual havia sido atacada por pistoleiros. As lideranças que estavam participando da Conferên-

cia saíram em direção à retomada para fortalecer a permanência no local e dar um suporte 

emocional e físico para os Tapeba que lá estavam. Articulações deste tipo são recorrentes, os 

próprios Pitaguary já contaram com a ajuda de diversas lideranças de outros povos em algu-

mas retomadas e situações de “controle territorial” - como na expulsão do posseiro Cícero e a 

própria retomada da pedreira. 

Na madrugada do dia 25 para o dia 26 de julho de 2017, recebi inúmeras ligações de 

uma liderança Tapeba, Fabiano, para avisar que a retomada Jardim do Amor (território Tape-

ba) estava sendo intimidada e pressionada por um posseiro acompanhado por um policial mi-

 Em fevereiro de 2017, diversos indígenas Tapeba pediram apoio ao movimento indígena no caso de uma ação 73

de reintegração de posse que iria atingir a aldeia Trilho, em Caucaia. 
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litar . Por conta da realização da Assembléia Indígena de Novo Oriente, muitas lideranças 74

Tapeba e de outros povos não estavam presentes na retomada, a qual ficou com poucas pesso-

as. O posseiro se dizia proprietário da terra e o policial ameaçava as lideranças que ali esta-

vam que eles estavam “invadindo" aquela área e que poderiam “ser prejudicados por conta 

disso”. Ao fim da discussão, o policial deu um tiro pra cima. Todo o desenrolar da situação foi 

gravado através de um celular por uma liderança que estava presente. Logo que os indígenas 

que estavam na Assembleia souberam do ocorrido, a preocupação foi geral, havendo uma es-

pécie de “pressa” de voltar logo para seus territórios de modo a ajudarem os Tapeba na referi-

da retomada.

            Voltando ao caso da retomada da pedreira, desde o seu início o pajé Barbosa passou a 

morar no local. Além disso, visando legitimar ainda mais a retomada, algumas lideranças se 

engajaram no  projeto de construção de uma espécie de “complexo cultural” Pitaguary, que 

seria composto por um museu indígena, um espaço de memória, outro de ensino/oficina de 

pinturas corporais e também uma loja de artesanato indígena. Tendo como foco principal a 

construção do museu, algumas lideranças começaram uma mobilização por meio das redes 

sociais e organizaram eventos para arrecadar fundos e comprar os materiais da construção. O 

prédio seria edificado pelos próprios índios. Em 2016, as obras do museu foram iniciadas e 

um pouco mais de um ano depois já tinham sido concluídas, visto que os indígenas apressa-

ram esse processo para que quando a inspeção judicial para a reintegração de posse fizesse a 

visita, visse que os índios estavam utilizando e produzindo (social, cultural e economicamen-

te) no local. O museu já conta com objetos da cultura material do grupo, bem como mapas da 

TI (produzidos pelos próprios alunos das escolas Pitaguary) e outros documentos.  

          Esse processo de reintegração de posse dos 3 hectares que teve início em 2012, ganhou 

expressão no último ano de 2017. Segundo a liderança Clécia Pitaguary, por volta de dezem-

bro de 2016, ela soube que estava em curso uma decisão judicial em relação ao processo da 

pedreira, que de antemão não era favorável aos Pitaguary. A partir de então tentou ter acesso 

aos detalhes do processo juntamente à FUNAI, MPF, DPU sem, contudo, ter pleno acesso às 

informações.  

 A aldeia Lagoinha (onde a Assembleia estava acontecendo) não tinha sinal de celular, o que prejudicou o con74 -
tato com as lideranças que estavam na aldeia. Por outro lado, eu estava dormindo no centro de Novo Oriente - e 
dessa forma pude ser contactado. 
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       Temos, aí, dois graves problemas: o primeiro, os indígenas não estão sendo ouvidos nes-

ses processos e, segundo, não estão conseguindo ter acesso (na íntegra e com antecedência) 

aos mesmos. Por volta de maio de 2017, houve uma audiência em Recife que proferiu a deci-

são de reintegração de posse  em agravo de instrumento (decidido pelo TRF da 5a. Região) 

em favor da pedreira (BRASIL, Processo n. 0041375-48.2013.4.05.0000/01). De acordo com 

Clécia, os indígenas foram comunicados “em cima da hora” sobre a audiência e não puderam 

comparecer em Recife no dia. Uma equipe da Justiça Federal realizou uma inspeção na reto-

mada no dia em 14 de novembro, salientando que no dia 30 daquele mesmo mês iria ocorrer 

uma audiência pública sobre o processo de reintegração de posse. Como resultado da audiên-

cia, o juiz federal João Luís Nogueira Matias decidiu que o processo não era de competência 

da 5ª Vara da Justiça Federal, em Fortaleza, e sim da subseção instalada na cidade de Maraca-

naú. Assim, o processo voltou para o TRF 5 (em Recife), o que fez com que os indígenas ga-

nhassem mais tempo. 

         Inúmeros são os impactos que a pedreira gerou ao longo dos anos para a comunidade. 

Os relatos dos índios fazem referência aos fragmentos de rocha que atingiram suas casas ou 

carros. Até mesmo casas já teriam rachado por conta das explosões. Sem falar no processo de 

destruição da fauna e da flora local, poluição ambiental e sonora etc. É salientado que diver-

sos olhos d’água vêm secando em decorrência da atividade da pedreira. Recordo-me de duas 

ocasiões em que eu mesmo me assustei com o barulho ensurdecedor das explosões na pedrei-

ra. 

        Ademais, as disputas com a outra pedreira, Britacet (às margens da aldeia Olho 

D’Água), também vêm gerando problemas para os indígenas. Em abril de 2011, foi realizada 

uma reunião no MPF com lideranças Pitaguary sobre um muro que a pedreira estava cons-

truindo no território (BRASIL, Relatório Técnico N. 01/11, 2011). Tal muro tinha três metros 

de altura e tinha a finalidade de cercar os 324 hectares da pedreira, dentro dos limites da terra 

indígena. Os Pitaguary afirmaram que o dono comprava casas e terrenos dos indígenas a fim 

de ampliar sua propriedade e, em seguida, murava tais locais. Além dos impactos ambientais e 

geográficos da pedreira, o muro construído impedia a passagem e a livre circulação dos índi-

os, aumentando significativamente o caminho para quem quer ir da aldeia Santo Antonio para 

a aldeia Monguba. 
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           Em novembro de 2011, o MPF mediou um encontro entre lideranças Pitaguary, o dono 

da pedreira e um representante da FUNAI - com o objetivo de encontrar uma solução para os 

problemas ambientais e para a construção do muro (BRASIL, Relatório Técnico N° 14/11, 

2011). O diretor da pedreira se mostrou flexível diante das demandas dos indígenas. No que 

tange ao muro, afirmou que não haveria problema de colocar cercas e porteiras em certos tre-

chos para facilitar o trânsito dos Pitaguary. Por muito tempo, os índios alegavam que a propri-

edade contava com funcionários armados, que se mostravam hostis com a presença indígena – 

fato este negado pelo dono da pedreira. Sobre os tremores de terra e rachaduras, o Procurador 

da República, pediu um relatório técnico a respeito da direção dos ventos na TI Pitaguary. 

Quem fez o relatório foi Prof. Dr. Antonio Jeovah de Andrade Meireles, professor do depar-

tamento de Geografia da UFC. O estudo concluiu que, partindo do sentido das correntes de ar 

que atravessam a TI, toda poeira decorrente dos trabalhos da pedreira se desloca em direção 

ao território Pitaguary - corroborando as alegações dos índios quanto aos seus transtornos e 

problemas de saúde (BRASIL, Relatório Técnico N° 06/12, 2012). Naquele encontro, as lide-

ranças Pitaguary também pediram que o dono da pedreira retirasse a ação judicial movida 

contra algumas lideranças Pitaguary. Analisemos agora o que aconteceu. 

            No início de 2011, um grupo de cerca de cinquenta indígenas paralisou os trabalhos de 

encarregados da Britacet que estavam construindo um muro nos limites da propriedade da pe-

dreira às margens da aldeia Olho D’Água. As lideranças indígenas detiveram os trabalhadores 

no local por menos de uma hora. Ao saber do que estava acontecendo, uma importante lide-

rança do Santo Antônio que estava naquele momento dando aula na EMIEB Pitaguary, foi em 

direção da aldeia Olho D’Água no intuito de mediar a situação com as outras lideranças indí-

genas. Com a saída dos trabalhadores, os indígenas derrubaram o muro. Dessa forma, algu-

mas lideranças importantes no povo foram acusadas de sequestro e dano qualificado pelo 

ocorrido. 
Lucas Guerra: Ah, outra ação importante do Centro de Defesa recente, judicial, foi 
a defesa judicial de lideranças. Nós absolvemos [nome das lideranças]. Eles foram 
condenados pela derrubada de um muro. E ai eles foram condenados por sequestro, 
cárcere privado e crime de danos. Ai nos fizemos primeiro a defesa deles no âmbito 
daqui da justiça federal, eles foram condenados, e nos recorremos ao tribunal regio-
nal federal da quinta região. No TRF a gente conseguiu absolver. Foi bem simbolico, 
foi bem bonito assim a mobilização. Porque a [liderança que estava dando aula e foi 
ajudar a resolver a situação], por exemplo, foi condenada por ser liderança. Ela não 
teve participação. Ela tava dando aula, ficou sabendo do que tava acontecendo, pe-
diu autorização, disse que voltava já, conseguiu que fosse retirada as pessoas e foi 
embora. E isso ta no depoimento dos policiais, no depoimento de todos os envolvi-
dos, dos empregados da pedreira, e isso ta no depoimento do próprio diretor da esco-
la que… Ai ela foi condenada por “presume-se que por ser liderança indígena tem 
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poder de influência sobre os demais”. […] Aí o Ministério Público Federal, primeiro 
que fala, ai o MPF disse assim… Já reconheceu algumas coisas mas que ia pedir só 
que fosse reduzido [a pena], não ia pedir a absolvição deles três. Ai começou o voto 
do desembargador… Absolveu ela pelo crime de dano, sequestro e cárcere privado, 
porque ela não tinha participação. Os três pelo crime de dano, porque não dava pra 
comprovar que os três [derrubaram o muro]. Ai o [liderança] ele ainda pediu crime 
de cárcere privado. Por uma fala que ele fez, quando chegou um funcionário da em-
presa e falou assim[…] Ai essa fala constou. Mas pegou um ano. Um ano que foi 
transformado em uma multa de 500 reais. Eles [inicialmente] tavam condenados a 
oito anos. (Lucas Guerra - advogado do CDPDH - 26/04/2017) 

 Com tal cenário gostaria de destacar um problema bastante sensível quando falamos 

das lideranças indígenas: a criminalização desses sujeitos. Este tema, bastante abordado 

quando se trata das mobilizações étnico-políticas de populações indígenas no Nordeste brasi-

leiro (ALARCON, 2013; OLIVEIRA, 2013; FIALHO, 1992; SANTOS, 2009), continua atual 

e se tornou uma das principais dificuldades políticas das lideranças - entre os Pitaguary não é 

diferente. No caso do muro da pedreira, apesar de ter cerca de sessenta índios participando da 

ação, foram condenados apenas três - aqueles que foram identificados pelos funcionários da 

Britacet. A questão é que eles três foram identificados porque eram lideranças reconhecidas. A 

própria interpretação do juiz, tal como destaca Lucas Guerra, foi o que condenou a liderança 

que estava dando aula (mesmo não tendo sido identificada como quem fomentou o “cárcere 

privado” muito menos quem derrubou o muro) apenas por ela ter poder de influência sobre os 

demais - visto que era uma liderança.  

         Por fim, gostaria de ressaltar que entendo a criminalização das lideranças Pitaguary em 

uma perspectiva abrangente, não envolvendo apenas as relações que eles desenvolvem com 

operadores do direito ou com os policiais. Como apresentei a respeito do processo de territo-

rialização do grupo, os habitantes da região sofreram os mais diversos tipos de perseguições. 

Algumas, no entanto, permanecem latentes - como o quadro interativo entre os índios e os 

posseiros (fazendeiros). Portanto, o que apreendemos da pesquisa etnográfica sobre o cenário 

de atuação das lideranças Pitaguary (mas que acredito que pode ser expandida para diversos 

outros contextos étnicos), é que esses sujeitos indígenas que estão realizando essas importan-

tes funções de mediação, sofrem retaliações dos grupos/famílias/pessoas de quem elas se con-

trapõem - tornando-se alvos centrais de represálias. São as lideranças indígenas que condu-

zem o movimento indígena, as retomadas, os processos de reconhecimento do território, etc., 

deixando-as no numa posição delicada frente aos que têm seus interesses contrariados pela 
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mobilização. Deixo o leitor com uma transcrição da fala de Renato Tupinikim durante o 

Acampamento Terra Livre 2017, em Brasília:  
Cayo: Existe uma criminalização das lideranças? 
Renato Tupinikim: Existe muito! Tem lideranças que vai presa por nada! Por ser 
liderança só… Um exemplo agora, aqui no Acampamento Terra Livre, lá na UNB os 
índios foram presos porque eles estavam cortando bambu la na UNB. Agora, no 
domingo eles foram presos. E ai porque eles estavam cotando bambu. Estavam cor-
tando bambu autorizados pela reitora da universidade. E a polícia falou que não po-
dia e que bambu é nativo. E ai foi encaminhado eles pra delegacia. E foi encaminha-
do o processo pra polícia federal. Então assim. Eles caçam um jeitinho pra poder 
colocar… (Renato Tupinikim - liderança indígena - aldeia Caieira Velha (ES) - ex-
membro da APOINME - 27/04/2017). 

          Volto ao argumento de uma “construção social da indiferença” com os povos indígenas, 

agora acrescido de mais uma camada: a criminalização em si. Ou seja, somada a discussão do 

tópico anterior, onde trouxe os detalhes do processo judicial com um posseiro no território 

Pitaguary, percebemos claramente três eixos de retrocesso (e violação) de direitos: o acesso à 

justiça, os entraves jurídicos para efetivar a demarcação e a criminalização das lideranças. 

           No entanto, essa criminalização não se restringe apenas aos indígenas mas também as 

ONG’s que apoiam as mobilizações étnicas, aos antropólogos e até mesmo a própria FUNAI. 

Vejamos o caso da CPI FUNAI/INCRA 2 (BRASIL, Relatório Final da CPI FUNAI-INCRA 

2, 2017). A CPI FUNAI INCRA foi criada em 11 de novembro de 2015, demonstrando desde 

o início atender interesses políticos bastante específicos. Com acusações sem fundamento e 

inconstitucionais, a CPI busca desvalidar direitos de comunidades etnicamente diferenciadas 

defendidas pela Constituição Federal de 1988. Muitos dos indígenas, antropólogos, entre ou-

tros, indiciados sequer foram ouvidos - ou seja, sem resguardar o direito ao contraditório e à  

ampla defesa dos acusados. Em maio de 2017 foi divulgado o chamado “Relatório final da 

Comissão Parlamentar de Inquérito Funai-Incra 2” , o qual apresenta proposições preocupan75 -

tes para a política indigenista brasileira, com efeitos diretos e negativos no processo de de-

marcação de terras indígenas, além de pedir o indiciamento de 67 pessoas (entre procurado-

res, antropólogos, indígenas, servidores da Funai, do Incra, pessoas ligadas à organização 

Centro de Trabalho Indigenista - CTI, e ao Conselho Indigenista Missionário - Cimi, procura-

dores da República, além do ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo).  

 A CPI foi presidida por Alceu Moreira (PMDB-RS), que é membro da Frente Parlamentar Mista da Agrope75 -
cuária, também conhecida como “bancada ruralista”. O relator da CPI, Nilson Leitão, é presidente da referida 
bancada.
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         O relatório acusa lideranças indígenas de serem “falsos índios” e, consequentemente, 

intenta colocar em xeque diversos processos de demarcação alegando laudos supostamente 

fraudulentos. Quero, portanto, destacar alguns trechos da epígrafe do documento e de sua 

primeira página - os quais demonstram de maneira bem clara o que os responsáveis pelo rela-

tório entendem por identidade (étnica).  
“Todo brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não no cor-
po (…) a sombra, ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro.” […] Não há 
negar a construção de uma sociedade caldeada étnica e culturalmente, em contínua 
consolidação da nacionalidade brasileira, que se reflete na música, na gastronomia, 
no trajar, nas crenças, em tudo, enfim. Tudo tão unido e tão diverso, como o nosso 
malemolente falar luso-brasileiro, que a todos une […] Nascidos aqui, todos são 
brasileiros – negros, indígenas, brancos, amarelos, mulatos, cafuzos, caboclos, ma-
melucos – tenham vindo seus pais e avós de onde for (BRASIL, Relatório Final da 
CPI FUNAI-INCRA 2, 2017). 

          A noção de melting pot vem de uma metáfora americana que versa sobre a homogenei-

zação da heretogeneidade, o cadinho onde são derretidos e fundidos vários metais - reparem 

que na passagem anterior, eles se referem a uma “sociedade caldeada etnicamente”. O equiva-

lente brasileiro à esse conceito nada mais é do que o famoso “mito das três raças” - lógica 

presente na citação de Casa-Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, que abre o relatório da CPI. 

O que vemos nesses dois casos são as construções, sempre de cunho social, de misturas e  as-

similações raciais, culturais, linguísticas, etc. A tentativa de construir uma identidade brasilei-

ra que vinha desde a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1840 

(LOSADA MOREIRA, 2008), resultou quase um século depois na difusão da nefasta ideolo-

gia racial brasileira: uma mistura “harmoniosa” entre os portugueses, os índios e os negros, 

transformando o Brasil na imagem do paraíso na Terra. O interessante é que essa ideologia 

das três raças se difundiu como aspecto identitário na formação da nação brasileira (e ainda 

está atualmente bastante difundida) como uma “valorização” da diversidade racial ao mesmo 

tempo que apregoa e tenta superar a si própria através do argumento da mestiçagem. Ou seja, 

“ressalta-se” a diversidade ao mesmo tempo que tenta assimilá-la. Se por um lado fazem a 

mitificação da horizontalidade das três raças (uma apologia fragilizada da diversidade), por 

outro abrem espaço para sua própria negação com a exaltação da mistura/mestiçagem. Este 

processo fez parte de maneira latente da história dos índios no Brasil. O perigo, ou o efeito 

perverso, de tal ideologia (tanto a da “três raças” e, consequentemente, a da mestiçagem), é a 

sua dimensão culturalista. Essa perspectiva coloca os grupamentos humanos em linhas histó-

ricas balisadas pela assimilação de um lado e pela aculturação de outro. Dessa forma, disputas 
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entre poderes extremamente desiguais acabam sendo desconsideradas. O contato aparece, por-

tanto, como o fator determinante para uma “descaracterização cultural”. Assim, construiu-se a 

ideia no imaginário social de que o índio autêntico seria o amazônico ou o xinguano que vi-

vem em um suposto “isolamento”, os do Nordeste não seriam mais índios já que estavam mis-

turados com os regionais, já que “perderam suas culturas”. 

              Quero chegar a um episódio que presenciei durante o dia 18 de abril de 2017, quando 

da Semana dos Povos Indígenas promovida pela UFC. Eu acompanhava uma mesa que conta-

va com a participação de alguns antropólogos e lideranças (como João Venâncio e Luís Cabo-

clo, respectivamente cacique e pajé dos Tremembé de Almofala). Quando os palestrantes con-

cederam a fala para a plateia, surgiu o conhecido antropólogo que tem se destacado no cenário 

nacional pela elaboração de contra-laudos e que integrou o Grupo Técnico de trabalho da re-

dação e composição do relatório da CPI FUNAI/INCRA 2. Naquele dia, fez vários comentá-

rios esdrúxulos, questionando as "etnogenêses" no Ceará como casos estritamente instrumen-

tais para sujeitos, supostamente sem qualquer vinculação étnica, conseguir forçadamente ter-

ra. Naquela ocasião, nem eu, nem outros “apoiadores” do movimento, nem mesmo o próprio 

movimento indígena do Ceará sabia da presença dele no estado. Dessa forma, apenas cerca de 

seis meses depois daquela ocasião ficou mais claro o que o referido antropólogo fazia no Cea-

rá. Nesse ínterim, pouco se soube sobre ele.  

                  Em setembro de 2017, recebi um e-mail da liderança indígena e vereador Weibe 

Tapeba. Nele, Weibe esclarece que a vinda do antropólogo para o Ceará foi por intermédio da 

Associação de Desenvolvimento Econômico e Social de Caucaia (ADESC), criada em 2013 e 

uma das principais inimigas do povo Tapeba. Esta Associação representa proprietários de terra 

(posseiros) em território Tapeba. Dessa forma, ele teria sido contratado para articular e emba-

sar uma ação judicial coletiva em nome dessa entidade para solicitar a nulidade da Portaria 

Declaratória que reconhece como sendo de posse permanente a Terra Indígena Tapeba de 

Caucaia  (BRASIL, Portaria N. 734, 2017). A tesoureira da ADESC é também presidente da 76

Câmara de Vereadores de Caucaia, dessa forma, promoveram uma audiência pública em ou-

tubro onde o antropólogo conhecido por seus contra-laudos iria participar - obviamente com o 

objetivo de difamar a mobilização étnica Tapeba. A estratégia do movimento indígena cearen-

 No dia 4 de setembro o ministro da Justiça, Torquato Jardim, publicou  a Portaria Declaratória de Terra Indí76 -
gena (TI) Tapeba, com 5,2 mil hectares, em Caucaia (CE), na região metropolitana de Fortaleza - sendo, então, a 
primeira portaria de TI publicada pela administração de Michel Temer. 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3864
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3864
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se foi então não comparecer, visto que argumentaram que não “iriam dar palco” para ele. A 

audiência foi um fiasco, contando com a pouquíssima participação da população de Caucaia. 

Após esse episódio, não acompanhei mais nenhum aparecimento público desse antropólogo 

no Ceará. 

Figura 17: Banner produzido pela ADESC, no dia da audiência pública promovido pela Câmara Municipal Cau-
caia, que contou com a participação do antropólogo que produz contra-laudos (06/10/2017). 

2.5 O portão do Santo Antônio: demarcando fronteiras físicas e sociais  

        Na aldeia Santo Antônio dos Pitaguary encontra-se um açude que oferece aos visitantes 

uma paisagem belíssima, além de um local para diversão, o que atrai muitas pessoas nos fi-

nais de semana. Ainda na década de 1990, o posseiro Cícero Nobre abriu nos arredores do 

açude a “Churrascaria do Ciço”, o que aumentava ainda mais a circulação de pessoas desco-

nhecidas na região. Nos finais de semana, o açude era tomado por pessoas vindas não apenas 

de Maracanaú, mas de Fortaleza e cidades vizinhas a fim de tomar banho de açude, “beber”, 

ouvir música e dançar. A “curtição” dos domingos levava cerca de duas mil pessoas para 

aproveitar o açude, com direito a “paredões de som" e a poluição do local, não respeitando o 

meio ambiente e nem os índios. No início dos anos 2000, os confrontos com o posseiro Cíce-

ro Nobre se tornaram mais delicados e como uma das medidas de controle do território foi 
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levantado um portão na estrada que leva ao Santo Antônio, impedindo assim o trânsito ilimi-

tado de pessoas para dentro daquela aldeia. Dessa forma, sempre que as negociações entre os 

indígenas e o posseiro ficavam tensas ou quando iniciava-se os finais de semana, as lideranças 

Pitaguary bloqueavam a passagem. Este portão serviu e ainda serve como uma forma dos in-

dígenas delimitarem tanto suas fronteiras sociais (BARTH, 2011) quanto espaciais. O posseiro 

chegou a construir até mesmo um muro no que afirmava ser sua propriedade, a fim de aumen-

tar seu terreno, mas foi derrubado pelos índios. 
Cláudia: No inicio, houve assim… As pessoa não entendiam muito bem né. Porque 
quando aqui a gente descobriu que era terra indígena, nos tínhamos alguns costu-
mes. E com a chegada desse movimento algumas coisas mudaram. Então quando 
você muda, ate você se adaptar aquela realidade… Que eram maus costumes né. 
Com a chegada do movimento as coisas tinham que mudar! 
Cayo: Que tipo de mal costume? 
Cláudia: Venda de bebida alcoólica, principalmente! O acesso a pessoas de fora a 
esse açude… Isso eram os maus costumes. Tinha a festa tradicional, que é a festa do 
Santo Antônio, era uma festa religiosa… Com essa festa tinha essa grande festa no 
dia 12 de junho, quando tinha varias bandas, aqui era aberto e todo mundo entrava. 
A festa acontecia aqui na escola. Antes a escola não era murada e acontecia na qua-
dra… (Cláudia - cacique - aldeia Santo Antônio - 16/06/2017) 

           Em setembro de 2002, a situação ficou ainda mais delicada quando os indígenas exigi-

ram que Cícero deixasse o território. Para tanto, as outras etnias do Ceará se deslocaram para 

o local de modo a apoiar as ações Pitaguary. Na época, técnicos da FUNAI foram enviados de 

Brasilia para mediar a situação e verificar se as acusações feitas contra o posseiro procediam, 

sendo coordenado pelo técnico em indigenismo Lídio José dos Santos. As principais acusa-

ções feitas pelos indígenas contra Cícero Nobre eram: venda de bebidas alcóolicas dentro da 

Terra Indígena, incentivar a prostituição no bar e crimes de degradação ambiental . Contudo, 77

a investigação  tinha como ponto central analisar as denúncias contra crimes ambientais (visto 

que Cícero estava sendo acusado de construir sua churrascaria sob área do açude aterrada ir-

regularmente) e, para tal, contou com a atuação da FUNAI, Ministério Público Federal, 

IBAMA e SEMACE. Em 2006, o processo de ação civil pública, tendo como autor o MPF e 

réu Cícero Nobre, foi julgado procedente e os fatos alegados pelo autor da ação foram toma-

dos como verdadeiros visto que o réu não contestou o julgamento (BRASIL, Processo N. 

2002.81.00.013675-3, 2002). 

        Nesse ínterim, um índio Pitaguary foi espancado a pauladas, agressão que foi atribuída a 

mando de Cícero Nobre. Com tal cenário, os indígenas determinaram o prazo de dois dias 

 Ressaltava-se que, de acordo com o art. 58, inc. III, da Lei 6.001/73 (Estatuto do Índio), tipifica como crime 77

"propiciar, por qualquer meio, a aquisição, o uso e a disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou 
entre índios não integrados.” (http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6001.htm
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para o posseiro sair da terra indígena. Após o ocorrido, ele saiu do lugar, entretanto não reti-

rou seus pertences do bar e nem da sua casa - de modo a voltar para a localidade quando a 

"poeira baixasse". Cumprindo a promessa, os índios Pitaguary, somados às lideranças do mo-

vimento indígena cearense, atearam fogo na churrascaria, na pista de dança, no palco de 

shows e em quinze palhoças do bar, além da casa do posseiro. 

 Antes do ocorrido, o levantamento fundiário empreendido pelo GT de identificação 

Pitaguary (portaria 1.093/97) constatou a presença de 118 posseiros no território Pitaguary em 

1997. À época, os conflitos mais acirrados já eram com Cícero Nobre. 
Ceiça Pitaguary: No meu povo mesmo aconteceu isso em 2002. A gente tem um 
açude dentro da terra e o pessoal tava transformando num balneário. Só nós, lideran-
ças Pitaguary, não tínhamos condição de fazer um levante, de fazer uma retomada. 
Nós conversamos com o Dourado. O Dourado foi pra dentro da comunidade, junto 
com os outros coordenadores da APOINME e assim…[…] Fez a reunião, resolveu-
se passar de casa em casa dos indígenas que estavam apoiando esse posseiro pra 
conversar, explicar a luta pela terra, pra se somar com o movimento… E ai o povo, 
teve algumas pessoas que aceitaram, teve outras que não…Como foi visto que não 
conseguiria no dialogo, resolveu-se então tirar o posseiro, e foi retirado o posseiro. E 
ai o povo Tapeba foi… Foram todos os povos. Todos os povos do estado do Ceará 
naquele período estiveram lá durante um mês, quando se retirou o posseiro… 
Cayo: Era aquele Cícero, da churrascaria…? 
Ceiça Pitagaury: É, o Ciço. Quando se retirou todo o material dele, foi feita uma 
avaliação que não dava pra só o povo Pitaguary segurar. Que ele poderia voltar e 
poderia né, de uma certa forma, intimidar as lideranças… O coordenador [da 
APOINME] na época era o Dourado, e ele deixou 10 Tapeba pra dar apoio. Então 
ficou mais um mês. E depois que terminou o pessoal voltou, e ate hoje a gente ta 
nessa… E o posseiro foi embora, botou na justiça, não sei como é que tá… Mas é 
dessa maneira. As lutas são organizadas dessa maneira. Um povo… A organização 
do estado como um todo dando apoio aos povos. (Ceiça - liderança - Santo Antônio 
- 12/04/2017)  

 Como podemos ver na fala da liderança Ceiça Pitaguary, há um histórico de articula-

ção entre os povos indígenas nos momentos de luta pelo controle da terra. Nesse caso, a orga-

nização central de tais articulações foi a APOINME, que tinha, então, Dourado Tapeba como 

coordenador. Vale ressaltar que naquela retomada Pitaguary, índios de outros estados também 

haviam sido chamados para compor essa frente de resistência, como os de algumas etnias dos 

estados da Bahia, Alagoas e Paraíba. No processo de territorialização dos índios do Nordeste, 

e nos do Ceará, as chamadas “retomadas” marcam os confrontos pela (re)apropriação das ter-

ras de seus territórios que estão sendo ocupadas irregularmente. O planejamento e desenvol-

vimento dessas ações no âmbito da região Nordeste ganhou força a partir de 1995, com a cri-

ação da APOINME. A partir daquele momento, os povos conseguiram ter maiores estratégias 

de articulação e apoio coletivo. Foi isso que também ocorreu para retirar o posseiro Cícero 

Nobre do local. 
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 Ceiça Pitaguary, que foi coordenadora do Departamento de Mulheres de Jovens da 

APOINME de 2007 a 2010, ressaltou que, na época que a organização foi criada, ela ainda 

não tinha sede e, como as demarcações de terras indígenas no Nordeste eram numericamente 

insignificantes (comparadas as da região Norte, por exemplo), os coordenadores decidiram 

“descer para as micro-regiões”. Isso significou uma maior participação nas “bases”. Assim, 

iniciou-se um processo de maior realização de rodas de conversa, encontros, visitas nas etnias 

dos diversos estados que compunham a abrangência da APOINME. Dessa forma, as retoma-

das passaram a ser uma estratégia usada pelas lideranças que estavam à frente do movimento 

indígena no Nordeste como forma de ganhar mais visibilidade e garantir direitos. Dessa for-

ma, os coordenadores iam para determinada etnia que precisava de apoio político, avaliavam 

a situação, conversavam com as lideranças, marcavam um dia para iniciar a ação e, assim, 

pediam apoio para outros povos indígenas da região, que mandavam gente para o local a ser 

retomado. Posteriormente, as pessoas que participavam da retomada voltavam aos seus luga-

res e povos de origem, enquanto a etnia que pertencia à área retomada assumia seu controle 

efetivo. 

         

Figura 18: Pitaguarys bloqueiam  em 2006 o acesso ao Santo Antônio na altura do Estado (local onde atualmente 
se localiza o segundo portão). Naquele momento tentavam controlar a onda de assaltos e de extração de areia 
das margens do açude. Foto reprodução: Nota Relatório técnico do MPF N 01/06. (maio de 2006). 
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       Em 2006,  os Pitaguarys pediram apoio da FUNAI, para poderem fechar o caminho de 

entrada que leva a aldeia Santo Antônio. Naquele caso, fizeram uma ação intensiva, permane-

cendo diariamente no portão, sobretudo por conta dos assaltos que estavam acontecendo na 

área, mas também devido ao acesso do açude. Essa situação aumentava no período noturno 

por conta da precária iluminação (segundo os indígenas, ocasionado pelos “vândalos" que 

quebravam lâmpadas e roubavam cabos visando facilitar a ação). Naquele ano, a Companhia 

Energética do Ceará (COELCE) foi chamada para resolver o problema e fez pronunciamento 

público que a terra indígena Pitaguary tinha o maior índice de “vandalismo" registrado pela 

empresa, relatando que foram roubados dois transformadores, mais de vinte luminárias, além 

de cabos de baixa tensão. 

        Por volta de 2009, foi aberto um bar no entorno da terra indígena. Apesar de estar fora 

dos limites da área demarcada, o único acesso ao local com carros e motos se faz atravessan-

do toda a TI Pitaguary . O terreno do bar teria cerca de 8 hectares e contava com as instala78 -

ções do bar e uma piscina de água natural. Os atritos ocasionados pela situação, levaram os 

indígenas a procurarem o MPF e pedirem auxílio na questão. Em 2012, foi realizada uma reu-

nião entre a comunidade e Evandro, o dono do bar, quando foi acordado que ele mantivesse o 

bar, mas atendesse apenas indígenas, além de fechar o estabelecimento mais cedo (BRASIL, 

Relatório Técnico N. 01/12, 2012). O acordo não foi, de fato, cumprido, pois o bar continuou 

a atender “pessoas de fora” até tarde da noite. Desse modo, os Pitaguary encaminharam uma 

carta em nome da comunidade inteira para a PR/CE através do ofício n° 029/2012/GAB/CRF-

CE/FUNAI, de 31 de janeiro de 2012. Nela, eles salientam que, 
"A estrada que dá acesso ao referido bar passa dentro da nossa aldeia Santo Antônio, 
ocasionando assim vários transtornos e prejuízos a nossa comunidade. Os clientes 
desse estabelecimento não tem horário de freqüenta..o […] motos e carros adentram 
nossa aldeia e se dirigem ao bar voltando altas horas da noite sem respeito e pudor, 
provocam barulho e medo na comunidade”. [Ressaltaram também que] […] “uma 
reunião no Ministério Público Federal foi promovida com a presença das lideranças 
indígenas, FUNAI e o referido dono do bar, o mesmo se comprometeu em fechar 
seu bar às dezoito horas e que apenas familiares freqüentariam, mas não foi o que se 
procedeu, desde esse dia, piorou a invasão de nossa comunidade, ficando nós reféns 
dentro de casa, pois não podemos sair à rua porque poderemos ser atropelados a 
qualquer momento. Pessoas armadas já foram presas nesse estabelecimento, mas o 
bar continua funcionando e perturbando nossa tranqüilidade e paz.” (Carta da comu-
nidade Pitaguary encaminhada a Procuradoria da República/CE, em 31/01/2012). 

 Existe um outro caminho, uma trilha de acesso através de Maranguape. Contudo, a trilha segue em meio a 78

mata fechada, sendo que nem motos conseguem perfazê-la. Além disso, a mesma passa na propriedade do Sr. 
Alexandre Alencar, que tem um sítio denominado Gota D’Água, e não permite que seja construída uma estrada 
em sua propriedade em direção ao bar do Evandro. Portanto, o único caminho plausível e mais utilizado pelos 
frequentadores do bar é através da estrada que corta a TI.
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         Percebendo que a situação não mudava e contrariados pelo fato de que o dono do bar 

havia expandido a área do bar (com a construção de palhoça para colocar mesas e cadeiras, 

reforma da piscina etc.), em maio de 2012, os índios acionaram outra vez o MPF e encami-

nharam outra carta, agora em um tom de denúncia muito mais aparente. Vejamos, 
[Denunciam a] “passagem constante de pessoas alheias às nossas comunidades por 
via da referida estrada que também dá acesso a um ponto de lazer localizado na serra 
no entorno de nossa terra”. [Os frequentadores do bar] […] “passam na aldeia com 
seus veículos em grande velocidade, pondo em risco a vida de nossos parentes, oca-
sionam algazarra dentro da comunidade, em alguns casos chegam a realizar atos 
libidinosos, além de ao passar no açude localizado na Aldeia Santo Antônio, muitos 
desses transeuntes acabam ficando no local, consumindo bebidas alcoólicas e em 
alguns casos consumindo drogas ilícitas, práticas também ocorridas no referido pon-
to de lazer no entorno da nossa comunidade. Vale salientar que a Polícia Militar já 
realizou apreensão de armas nesse local. Também já foi noticiada a apreensão de 
motos roubadas no local e também o favorecimento de prostituição”. [Assim  eles 
solicitam que] […] “o Ministério Público Federal possa garantir a proibição da en-
trada de pessoas estranhas às nossas comunidades e recomende ao departamento de 
Polícia Federal a realização de intervenções junto à área que dá acesso à comunida-
de de Santo Antônio, a fim de apurar as denúncias ora narradas”. 

          Dessa forma, as lideranças intensificaram a presença no portão, relatando momentos de 

tensão quando proibiram a entrada para a aldeia Santo Antônio - e consequentemente, a pas-

sagem para o Bar do Evandro. Há relatos de indígenas presentes naquela ação de ameaças di-

retas aos Pitaguary por estarem bloqueando o caminho, inclusive com intimidação por meio 

de armas de fogo:  
Ceiça: Nós tínhamos um portão que, no inicio,... Fomos nós que compramos o por-
tão. Depois a prefeitura doou o portão pra comunidade. Aí, nós colocamos o portão 
na estrada e nos fazemos o controle. So entrava… Faziamos o controle toda semana. 
Só entrava quem previamente avisava. A gente mandava acompanhar. Se queria fa-
zer a visita fazia, Se queria entrevistar, entrevistava. E a gente fazia esse trabalho. 
(Ceiça - liderança - Santo Antônio - 12/04/2017) 

 Em sua entrevista, Ceiça se referia ao tempo de vigência da Organização Mãe-Terra 

(OMT), que foi criada em setembro de 2012 e com previsão de quatro anos de permanência 

do núcleo gestor. A cacique Madalena, que era a então presidente da OMT, assumiu a perma-

nência  do primeiro portão, principalmente visando conter a passagem descontrolada de pes-

soas e também reduzir a onda de insegurança (por conta de assaltos). Dessa forma, ela e ou-

tras lideranças indígenas iam todo final de semana para o local e pediam que outros índios 

lhes ajudassem na tarefa. Segundo alguns indígenas, a OMT manteve uma política interna 

mais rígida com os próprios Pitaguary. Por exemplo, muitos índios não concordaram com o 

levantamento do portão e, assim mesmo, não foram ouvidos.  
Manuel da Silva: Primeiramente, houve aí uma confusão que meu filho até se me-
teu... Que tinha um portão aí, derrubou o portão. Aí, pegou esse povo que tava na 
questão e botou na justiça e aí ele ganhou… 
Cayo: Tem muita gente de fora que ta vindo pra cá é? 
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Manuel da Silva: Tem... Aí, o pessoal vinha. Aí, ele chegava no portão e barrava. 
Primeira coisa que eles fizeram aqui foi chegar mentindo na rádio, pedindo uma 
ajuda de cestão, que os índio tava passando fome e etc... Aí veio mais de três tonela-
das de alimento. Aí ficou naquele portão, aí disseram que só ganhava alguma coisa 
se fossem pro portão... Eu disse: “eu vou muito pro portão pra ganhar um cestão... 
Eu tendo condições de trabalhar e conseguir pra mim eu vou lá pra portão mostrar 
minha cara de ferro pros outro...”. Aí meu filho foi né, porque eles tavam empatando 
da nossa família passar pra cá, pra vir pra minha casa… Aí meu filho revoltou-se, foi 
na FUNAI e derrubou… 
Cayo: Porque empatavam sua família?  
Manuel da Silva: Porque era exigência deles, ta entendendo... Porque se nós fosse 
pra lá, nós tinha direito de tudo. Cestão e facilidade do pessoal passar pra cá... Mas 
como nós não ia, eles não deixavam passar pra ver se a gente enterrava os pontos. Aí 
meu filho foi lá, derrubou o portão e botou o caso na justiça e ganhou. Aí não tem 
ninguém mais lá no portão. Agora ta passando todo mundo, não ta acontecendo nada 
graças a Deus… (Manuel da Silva - agricultor - Santo Antônio - 26.11.2014)  

           Em 2015, o “portão" da aldeia Santo Antonio foi levantado por um motivo 

semelhante . As festas e “bebedeiras” nas margens do açude foram alvo de uma série de 79

ações dos índios para inibir o trânsito indesejado e indeterminado de pessoas na terra indíge-

na. As lideranças utilizaram as redes sociais para desestimular a circulação de pessoas, com-

partilhando no Facebook que o acesso ao açude estava bloqueado, chegando até alertar para 

possíveis danos aos carros. Estabeleceram acordo para uma ação conjunta com a FUNAI, PF 

e DEMUTRAM (este último porque muitas motos e carros podiam ser veículos irregulares). 

Dessa forma, algumas lideranças promoveram uma ação concreta junto do portão a fim de 

(re)definir/demarcar/controlar a entrada e saída de pessoas na terra indígena. Contudo, havia 

indígenas que não concordavam com o fechamento do portão, pois alguns deles lucravam 

vendendo comida e bebida para os frequentadores da churrascaria e do açude. Além disso, 

outros Pitaguary diziam se sentir “presos" ou constrangidos quando recebiam parentes, o que 

tem gerado conflitos desde então.  

 

 Para mais informações, ver: http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/indios-pita79 -
guary-bloqueiam-acesso-a-acude-em-maracanau-1.1236472. Acesso em: 05.03.2015.

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/indios-pitaguary-bloqueiam-acesso-a-acude-em-maracanau-1.1236472
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/indios-pitaguary-bloqueiam-acesso-a-acude-em-maracanau-1.1236472
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Figura 19: Banner desmentindo a "abertura do açude”, compartilhado através do Facebook das lideranças. 

        Dessa forma, não podemos deixar de frisar que há, entre os Pitaguary, inúmeras contra-

dições internas, encabeçadas por lideranças das quatro aldeias. Em conversa informal com 

uma liderança sobre a ação de 2015 para impedir a entrada de pessoas “de fora”, foi ressalta-

do em tom de crítica que até alguns Pitaguary iam para a “curtição” e para a bebedeira nos 

finais de semana. 

 Em assuntos que envolvem todas as aldeias, dificilmente os Pitaguary encontram um 

consenso de opiniões. Quando casos assim ocorrem, geralmente eles acionam o MPF como 

agência mediadora de conflitos, na forma de recomendações e acompanhamentos. Assim, o 

controle do acesso à própria churrascaria do Evandro não era consensual entre algumas lide-

ranças centrais. 

 Após a morte por suicídio do cacique Daniel em abril de 2016, as disputas faccionais 

acirraram-se e um dos grupos expulsou o outro do controle do portão e continuou por longo 

tempo a agir no local especificamente nos finais de semana. Se antes, sob o controle de Mada-

lena, o acesso de qualquer visitante à TI (seja para tomar banho do açude, para visitar familia-

res ou mesmo fazer pesquisa e conhecer o local) era realizado mediante aprovação e conhe-

cimento prévio dela, em seguida Manoel (cacique “oposicionista” que ficou responsável pelo 

portão) passou a concentrar esforços especificamente na questão do acesso ao açude. Contu-
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do, o que era alegado pelos indígenas que se opunham ao cacicado de Manoel, era que o gru-

po opositor cobrava pedágio para se acessar à aldeia Santo Antonio - prática que, até então, 

nunca existira. Com isso, era “só pagar e entrar”, fato este que restabeleceu o antigo problema 

das festas e "bebedeiras" nas margens do açude.  

          Moacir Palmeira (2010) ressalta que nas disputas entre facções, formuladas a partir de 

diferentes objetivos e finalidades, geralmente observa-se essas segregações e uma distribuição 

espacial dos grupos em conflito. Da mesma forma, o autor também salienta que não menos 

importante são as disputas internas à cada grupo, as quais tentam permanecer como conflitos 

não públicos. Especialmente entre os Pitaguary, esse elemento tem de ser levado em conta, 

como já indiquei no tópico sobre os conselhos das aldeias. Portanto, irei delinear agora os 

processos políticos que se desenvolveram no território Pitaguary a partir do ano de 2016, 

momento em que conjuntura política interna da etnia se reconfigurou explicitamente em uma 

dimensão faccionalizada, com grupos de oposição claramente definidos. 
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3. A SUCESSÃO DO CACICADO ENQUANTO “DRAMA SOCIAL”: o 

faccionalismo Pitaguary 

           No início de 2016, Daniel, o primeiro cacique Pitaguary a partir do contexto de emer-

gência étnica, cometeu suicídio, dando origem à uma disputa pelo cacicado que envolveu os 

indígenas de todas as aldeias. Daniel ingeriu veneno, passou um pouco mais de uma semana 

hospitalizado e veio a óbito no dia 18 de abril de 2016, sendo enterrado no dia do índio - 19 

de abril. O suicídio entre povos indígenas é um fenômeno que vem sendo estudado por antro-

pólogos há algum tempo (DAL POZ, 2000; ERTHAL, 2001; VITENTI, 2014). De acordo 

com Lontufo Neto (2003), entre todas comunidades étnicas em escala mundial, os povos indí-

genas possuem as mais altas taxas de suicídio. Concordo com a abordagem de Vitenti (2014), 

na qual a antropóloga afirma que procurar as causas e as explicações do suicídio significa li-

mitar suas variantes, por isso seria muito mais interessante avaliar sobretudo a dinâmica social 

e a história contextual na qual os eventos tiveram lugar. O suicídio do cacique Pitaguary não 

foi um ato cultural, entendido a partir de um contexto cosmológico ou simbólico específico - 

nem eu e nem os Pitaguary defendemos o contrário. Entre os Tikúna no Alto Solimões, Erthal 

(2001) verificou que, entre outros fatores, os conflitos faccionais atuavam de maneira decisiva 

para o aumento do número de suicídios na comunidade. É nessa mesma lógica de analisar si-

tuacionalmente uma atitude tão “subjetiva”, como o suicídio, que também afirmo que o caso 

do cacique Daniel envolveu também os conflitos internos Pitaguary - além de sentimentos 

como ingratidão e a própria depressão, como veremos ao longo do capítulo. 

      Este triste acontecimento pode ser destacado como o clímax de um "drama social” (TUR-

NER, 1957; 2008), há anos caracterizado pelos conflitos internos . Como bem estabelece 80

Bailey (2001), em toda e qualquer estrutura política existem regras que, implícita ou explici-

tamente, definem uma série de qualificações através das quais uma pessoa precisa mobilizar a 

fim de ocupar uma  posição e/ou função política: idade, gênero, educação, prestígio, dinheiro, 

 O processualismo de Victor Turner, que se associa à proposta teórica de Max Gluckman, não visava apenas as 80

situações de mudanças, mas tinha a sensatez de vê-la articulada sempre com a estrutura e as persistência. É dessa 
percepção, a qual o levou a destacar uma forma no processo do tempo social, que ele definiu como algo “dramá-
tico” (TURNER, 2008, p. 27). Esse quadro conceitual abriu espaço para privilegiar a dimensão do conflito na 
vida real, e não essencialmente estrutural, das comunidades. As irrupções desses conflitos, em formas públicas 
de tensão, foram denominadas por ele como “dramas sociais” (TURNER, 1957), os quais trazem o elemento das 
emoções como linguagem cultural. O antropólogo delineou quatro fases observáveis dos "dramas sociais": a 
ruptura, a crise crescente, a ação coletiva e a reintegração (TURNER, 2008). Muitos dos estudos brasileiros clás-
sicos sobre faccionalismo abordaram esse problema a partir da orientação teórica de Turner sobre os “dramas 
sociais”: Oliveira Filho (1977); Grunewald (1993); Barata (1993), Fialho (1992), etc.
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oratória e etc. A partir dessa premissa, formam-se líderes, sujeitos de destaque, que são apoia-

dos por seguidores em um grupo ou coletividade. Assim, o líder é responsável pelas tomadas 

de decisão e pelo comando, exercendo assim uma importante função política seja na esfera 

local, seja em uma dimensão socialmente mais ampla. Esta “função" (a liderança) pode ser 

ocupada por um ou mais indivíduos, da mesma forma que esses papéis podem ser institucio-

nalizados ou apenas carismáticos, persuasivos ou legitimados.  

          Para Bailey (idem), a liderança é um empreendimento. Isso quer dizer que, para um lí-

der ter sucesso, ele terá que possuir maiores habilidades (simbólicas ou não) e/ou recursos do 

que seus oponentes. Portanto, cabe nos perguntarmos como os líderes são construídos e como 

eles se legitimam, através de atos e processos, em uma determinada dinâmica política faccio-

nal. Para alguns antropólogos (BRUMFIELD, 1994; BUJRA, 1973), os lideres faccionais ad-

vêm de um contexto social semelhante, o que ajudaria a explicar as semelhanças entre as fac-

ções enquanto grupos de conflito, pois, “[…] a distância social restringe a competição, a con-

tigüidade social a engendra [...]. Os conflitos, portanto, começam frequentemente entre pesso-

as que são mais socialmente semelhantes do que diferentes.” (Bujra apud Brumfield, 1994, p. 

4; minha tradução). 

 Desse modo, podemos entender como o enteado de Daniel, Manoel dos Santos, assu-

miu o cacicado, alegando hereditariedade. Porém, ele não é reconhecido como liderança legí-

tima por muitos índios. Primeiramente, alega-se que o Manoel não é Pitaguary - visto que, ele 

é filho do Daniel com uma índia de outra etnia (Kanindé), dessa forma seu “tronco étnico” 

seria também Kanindé. Entretanto, é interessante notar que Daniel também era definido, em 

determinadas situações, como Potiguara e não era Pitaguary. A diferença entre os dois, estabe-

lecida pelo povo, é de que Daniel estava no início do levantar aldeia. Ele, juntamente com o 

Carlos Alencar, o primeiro pajé (Zé Filismino), além de outros sujeitos que iniciaram os in-

vestimentos étnicos na região (como os Ferreira da Silva, seu Paulino, dona Maria, etc.)  fo-

ram os agentes centrais na “emergência" Pitaguary. Por seu turno, afirmam que Manoel nunca 

participou do movimento indígena nem chegou a viver entre os índios na comunidade. Nesse 

sentido, fui percebendo como o movimento operava enquanto um marcador diacrítico da 

identidade étnica, um produtor de capital simbólico aos seus participantes, renegando o reco-

nhecimento (não da identidade, mas da legitimidade) aos divergentes. 
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         Com a auto-intitulação de Manoel dos Santos como cacique, delineou-se de maneira 

mais clara a formação de dois grupos (ou facções) opostas: o que eu denomino de “facção 

opositora, oposicionista” (ligada ao cacique Manoel) e a facção das “lideranças tradicio-

nais” (que veremos posteriormente, é a facção das quatro outras lideranças que seriam indi-

cadas para se contraporem ao cacicado de Manoel). Então, é importante problematizar essas 

categorias. Primeiramente, quero deixar claro que “facção oposicionista” é uma categoria mi-

nha, do antropólogo, que usei para melhor delimitar uma rede de pessoas. Geralmente, quan-

do os indígenas Pitaguary se referiam à essa facção, eles usavam expressões como “o grupo 

do Manoel” e, em alguns casos, utilizaram o próprio termo “facção". Contudo, no caso do ou-

tro grupo faccional, eles utilizam bastante a expressão de “lideranças tradicionais” - que 

mantive conforme usado. Quando um grupo se autoclassifica abertamente como “lideranças 

tradicionais”, logo pensamos em um outro grupo de “oposição” à elas - esse é um dos moti-

vos para usar essas expressões. Apesar de não manejarem recorrentemente a expressão facção, 

em alguns contextos ouvi indígenas dizerem que “nos Pitaguary existia sim facções”. Gostaria 

também de deixar claro para o leitor um outro motivo pelo qual uso essas categorias contrári-

as (“lideranças/grupo oposicionista” x “lideranças/grupo tradicional”).  Foi uma estratégia 

de diluir o conflito na etnia, na medida em que evita nomear alguns indígenas que estão em 

oposições mais sensíveis. Obviamente, esta pesquisa pode potencializar os conflitos locais, 

portanto certas estratégias retóricas para abordar o conflito foram necessárias.  

        Acredito ser necessário problematizar um pouco mais a ideia de “lideranças 

dissidentes”. Lembremos, venho argumentando no sentido de mostrar como o faccionalismo 

Pitaguary é situacional - ou seja, até mesmo as lideranças que compõem o grupo “tradicional” 

(consideradas “legítimas”) um dia já mantiveram conflitos entre si (como mostrei no tópico 

dos conselhos políticos), e também em determinados momentos tiveram uma personalidade 

“dissidente”. Pensar em “oposição”/“oposicionista” expressa toda a fluidez do contexto, sem 

significar uma posição estática. Dito de outra forma, a oposição pode ser ser algo temporário 

(a algo ou alguém), podendo ser revertida a qualquer momento. Portanto, é por conta desses 

elementos, ressaltados aqui a partir de exemplos etnográficos, que considero o faccionalismo 

como um fenômeno dinâmico.  

 Manoel dos Santos passou boa parte de sua vida fora da terra indígena, morando em 

Maracanaú.  Contudo, frequentava a aldeia regularmente para visitar sua mãe (Neném, mu-
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lher de Daniel) e para cuidar de uma criação de animais que ele mantinha nas margens do 

açude. Além desse filho “de criação”, Daniel também tinha um filho biológico de um relacio-

namento com uma mulher não indígena, antes dele ingressar no movimento indígena. Esse 

filho “legítimo" também não morava na terra indígena e nunca se envolveu com a questão ét-

nica. Desse modo, para os Pitaguary, mas também para lideranças do movimento indígena no 

Ceará, era comum dizer que Daniel não falava de seus filhos ou que esses pudessem lhe suce-

der como cacique indígena:  
Alberto: To com 35 anos aqui [no movimento indígena]… Quando eu cheguei, o 
Daniel não tinha filho!!! Ele se escorou-se ali com os Pitaguary. Ele não tinha filho! 
E nem a mãe dele é índia, nem tinha filho… Então eu ja perguntei muito isso ai a ele 
[se ele tinha filho]. Ele [o Manoel] nunca se apresentou numa reunião. Ja faz 30 a 35 
anos que eu ando ali dentro e eu nunca vi nem ele, esse Manoel. Ha 33 anos que eu 
perguntava o Daniel se ele tinha filho… (Cacique Alberto - Tapeba - 17/04/2017) 

[…] 

Barbosa: A família do Daniel, ele praticamente vivia só de fato! Ha uns 4 anos atras 
eu fiz esse pergunta pra ele, só que era outra pergunta mas bem parecida… “Daniel, 
quando é que tu vai lançar o cacique substituto ou o segundo cacique?”, ai eu fui e 
disse assim “teus filhos, qual filho tu vai lançar que tu acha que da certo?”.[…] Ai 
eu citei o nome do Manoel […] E nem o Manoel também, eu não conheço o Manoel 
nem puxando um toré com a gente, nem nas reuniões… não… Toda vida ele morava 
fora, morava no Maracanaú. E ai ele dizia que não tinha família pra… Ai eu dizia, 
“macho, mas tua família num é nós? Eu sou tua família! Todos Pitaguary é tua famí-
lia, macho!”Ai ele “é macho, eu me sinto sozinho. Aqui dentro do Santo Antônio eu 
me sinto sozinho…” (Raimundo Carlos/Barbosa - pajé - Monguba - 01/06/2017) 

[…] 

Cayo: E ai esse Manoel ele sempre teve presente aqui na aldeia? Ele vivia aqui? 
Clécia: Não, ele nunca morou dentro da aldeia. Olha… 
Cayo: Mas ele vinha né? Visitar…. 
Clécia: Ele vinha porque ele criava um monte de porco na beira do açude, ele tinha 
uma pocilga… Criava galinha. Inclusive o Daniel tinha muito conflito com ele, por-
que o Daniel não aceitava essa criação de bicho dele. Porque o Daniel era muito 
criticado por conta da poluição no açude […]. (Ana Clécia - liderança - Monguba - 
17/05/2017)  

[…] 

Cayo: Então assim, o Manoel ele sempre apareceu por aqui?! Vocês sabiam quem 
era ele?! Sabiam que era enteado? … 
Cláudia: Sabiiiiiiia… Mas o Manoel e nada era a mesma coisa. Manoel não existia 
no mapa do movimento indígena. Nunca participou de uma reunião. Eu não lembro, 
nunca, do Manoel em canto nenhum com o Daniel. Nunca! […]  
Cayo: Antes do Daniel se envenenar.. O Manoel ja tava morando na casa?  
Cláudia: Não, mas o Manoel vinha todos os dias… Porque ele tem uma grande cri-
ação de porcos. Ai todo dia ele vinha pra essa criação. Toda vida ele foi muito ligado 
a mãe dele, muito próximo! Ele é filho único dela, aí todo dia ele vinha…   
Cayo: Claudia e esse outro filho do Daniel…? 
Cláudia: Ele tem filho com a primeira mulher dele. Inclusive eu fiquei sabendo ago-
ra, esses dias, que foi o filho do Daniel que passou o cacicado pra ele. Disse “eu não 
quero ser o cacique, você que vai ser o cacique”. 
Cayo: Mas esse rapaz que é filho legitimo do Daniel, ele não é filho com uma índia?  
Cláudia: Não… Que também o Daniel não é né. Então pela lógica eles não enten-
dem. Porque pela lógica o cacique é pra ser um filho. Mas é quando é um filho pre-
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parado. Esse filho tinha que ser preparado… (Cláudia - cacique - aldeia Santo Antô-
nio - 16/06/2017) 

 Entre os Pitaguary, o processo de sucessão social/política envolve a nomeação, em 

vida, feita pelo cacique e pelo pajé de seus respectivos sucessores. No caso da morte de um 

dos dois, o outro nomeia em seu lugar. A sucessão envolve um processo lento de aprendizado 

por meio do qual a pessoa indicada deverá acompanhar os passos do líder em questão. É este 

movimento que o atual pajé Pitaguary, Barbosa, está fazendo com seu filho, Alex, de antemão 

indicado para ocupar futuramente seu lugar na etnia. Alex é rezador, ogan (tal como Daniel) e 

axogun (ou “mão-de faca”) . Contudo, Daniel não chegou a indicar um sucessor. Além disso, 81

nem os Pitaguary em geral esperavam sua morte prematura.  

 No caso de outros povos indígenas no Ceará, a sucessão política do cacicado segue 

uma lógica semelhante. Em 2009, a cacique Pequena (Jenipapo-Kanindé) adoeceu seriamente, 

o que a levou a indicar suas duas filhas (Bida e Irê, Juliana) como “sucessoras" ou “segundas 

caciques”. Entre os Jenipapo-Kanindé, as "segundas caciques” atuavam principalmente repre-

sentando o povo (e sua mãe) nas viagens do movimento indígena, afinal em razão de sua do-

ença, a cacique Pequena não poderia comparecer. Da mesma forma, foi a cacique Pequena 

quem nomeou o pajé de seu povo. Entre os Kanindé de Aratuba, o cacique Sotero indicou seu 

filho Suzenalson como seu “segundo cacique”. Gostaria de destacar que é unanimidade atu-

almente entre as lideranças do movimento indígena que, em todos esses casos, os sucessores 

passaram por um processo longo, de muitos anos, de acompanhamento da mobilização étnica, 

o que eles chamam de “ser preparado” para tal cargo. O segundo cacique acompanha o pri-

meiro, que é a pessoa que tem o poder de executar ou decidir (a menos que em ocasiões espe-

cificas passe esse encargo para o seu sucessor). Este foi o ideal vislumbrado pelo pajé Barbo-

sa Pitaguary, tal como aconteceu entre os Kanindé e os Jenipapo-Kanindé. 

 No caso dos Pitaguary, a indefinição sobre quem ocuparia o lugar de Daniel como ca-

cique abriu margem para as disputas entre as lideranças no grupo. No velório de Daniel,  sur-

giu o boato de que Manoel já começou a atribuir-se como cacique e a usar o cocar do pai. Tal 

 Segundo Victoriano, “os Ogãs cuja incumbência é cuidar e ditar o ritmo dos ‘pontos cantados’ das entidades, 81

fazendo descer e subir os orixás nos médiuns e mudando de ritmo quando se trata de baixar o santo nos ‘pais/
mães de santo’ e por estes coordenarem o culto” (2005, p. 78 apud Magalhães, 2007).  Os ogãs ocupam diversas 
funções masculinas no candomblé. Uma delas é a de axogun, ou “mão-de-faca”, responsável pela execução sa-
crificial dos animais votivos. O pajé Barbosa destacou que esses cargos são centrais para o ritual da jurema, no 
entanto também são funções nos rituais de candomblé. Veremos essas distinções a frente, quando abordarmos a 
biografia de Barbosa.
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fato gerou uma situação delicada, ainda mais porque diversos políticos de Maracanaú e de 

Pacatuba estavam presentes. Desse modo, os indígenas têm contestado que Manoel não pas-

sou por nenhum ritual ou assembleia que o nomeasse enquanto cacique, muito menos teve a 

legitimidade concedida pelo pajé Barbosa que, de início, pretendia estabelecer luto de alguns 

meses antes de eleger outro cacique. Mas, como vimos, isso não chegou a acontecer.  

       Para os Pitaguary elegerem seu cacique ou pajé, qualquer um dos dois líderes têm a “au-

toridade” para nomear tanto seu sucessor quanto o próximo líder espiritual ou politico (ou 

seja, o pajé pode escolher o cacique e vice-versa). O Barbosa tomou a responsabilidade de 

eleger o próximo cacique, no entanto Manoel se auto-intitulou antes. Segundo Barbosa: “[…] 

a nossa política hoje, tá entendendo, é a mesma coisa do presidente do governo. Sai o presi-

dente, o vice assume. O  vice tem respaldo de fazer o outro presidente se ele quiser, senão ele 

assume como presidente” .  82

           Já indiquei anteriormente que foi o então curandeiro/pajé da aldeia, Zé Filismino, que 

indicou o Daniel para ser cacique em 1993 e que quando o pajé Filismino adoeceu em 1998 

foi Daniel que indicou Barbosa para o substituir. Vemos, portanto, uma lógica de sucessão 

onde a indicação passa, ademais, pela indicação ou do cacique ou do pajé para o posto em 

questão. É seguindo esta lógica que Barbosa afirma que é dele a autoridade de eleger o caci-

que nesta conjuntura. 
Cayo: […] Por exemplo, o cacique morreu e não indicou ninguém pra substituir e ai 
tá vago esse lugar do cacique, é o pajé que teria que… Como a gente entra nessa 
questão ai que o senhor falou? 
Barbosa: Ai era! Nessa ocasião era como eu tava te falando. Eu era o vice, vamos 
dizer assim, e o cacique era o presidente. Ai o presidente morreu e ai eu teria que 
nomear outro presidente. Outro vice… Ou vice-versa. Mas só eu tinha autoridade 
pra fazer isso e não a aldeia! 
Cayo: Pronto, e ai por exemplo, se o senhor que tivesse falecido sem indicar nin-
guém, era o Daniel que teria o direito, a autorização de indicar seu substituto? 
Barbosa: Teria! Porque foi ele que me indicou primeiro. Se você observar, ele me 
indicou, ele me apresenta, e ele teve essa autoridade. Porque o Zé Filismino não tava 
na aldeia e ele teve autoridade pra fazer isso. Por essa razão é que eu tive a mesma 
autoridade de fazer o que eu fiz. So que dessa vez eu tive o máximo de cuidado, ta 
entendendo… 

(…) 
Cayo: E como o senhor disse, o cacique é quem executa? O segundo cacique fica 
acompanhando, mas o segundo cacique é que executa né?! 
Barbosa: Isso… 
Cayo: Esse acompanhamento é pra quê? 
Barbosa: O acompanhamento é só pra ele pegar a ideia da cultura, a ideia da juris-
dição, a ideia da política, né. Porque o cacique não resta duvida ele é um politico 
nato né. Porque ele conduz as reuniões, as festas, os visitantes… Então ele passa a 
ser um professor daquele assessor dele. E que passa a ser também o segundo cacique 
que vai dar um estabelecimento pra ele, numa conversa, numa decisão… E é uma 

Trecho de conversa com Barbosa, junho de 2017.82
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base pra você não estar só! Porque eu relatei isso. Até se vê nos Tapeba, tá enten-
dendo? Nos Tapeba, eles têm um trabalho que eu… Claro, que cada qual com sua 
política, eu só falo, não é obrigado a pessoa me obedecer… Mas eu sou ciente que o 
Alberto teria que lançar um assessor, um segundo cacique. Primeiro, a área dos Ta-
peba é muito grande, muita gente também… E acaba você se cansando, se estres-
sando, porque a gente faz o trabalho com maior gosto não resta duvida, um prazer 
danado, mas eu tenho consciência que nós não ganha nada, cara! Nós ganha presti-
gio, nós ganha nome… Mas em nível de salário não, né. (Raimundo Carlos/Barbosa 
- pajé - Monguba - 01/06/2017) 

 Esses princípios de “recrutamento" e de sucessão são particulares e localizados, ou 

seja, só podem ser compreendidos a partir das realidades etnográficas. Da mesma forma, po-

deríamos nos perguntar, em uma organização política de base étnica, o que liga um determi-

nado número de pessoas (formando um grupo) a um ou mais lideres específicos? Para Bailey 

(2001), que não está detido necessariamente nas identidades étnicas, essa ligação dos seguido-

res ao líder pode ter base na crença no líder, bem como em uma ideologia. Dessa forma, ele 

estabelece que a liderança moral ou espiritual em grupos políticos é também uma questão de 

lidar ou operar com símbolos. É o controle e o bom manejamento desses símbolos que cons-

troem e estabelecem o capital politico desses indivíduos. Segundo Bujra (1973), a sucessão, 

na maioria dos casos, não é controlada por regras explícitas. Para a autora, uma perspectiva 

dinâmica do faccionalismo é necessária e deve entender esse processo de mudança inerente a 

esses grupos. Visto que essa forma de organização política é marcada por um intenso fluxo de 

pessoas e não possui uma continuidade fixa no tempo-espaço, ela deve ser percebida enquanto 

uma organização que estará sempre em uma potencial transformação, às vezes até por meio de 

uma dissolução temporária. Neste caso, existiria constantemente a reorganização faccional . 83

 Segundo Bailey (ibid), o grupo se organiza em torno de um ou mais líderes, sobretudo 

por meio de dois tipos: 1) uma organização que se dá a partir de um comprometimento moral 

e ideológico ou, então, 2) uma organização mercenária, de contrato. No primeiro caso, os 

apoiadores do líder partem de uma base muito mais fiel e comprometida do que no caso do 

segundo tipo. Essa base de apoio moral é conhecido como “núcleo” , composta por apoiado84 -

 William Chambers (apud Beller, 1978) tem uma concepção bem parecida. No início dos anos 60, Chambers 83

escreveu que a noção de facção poderia explicar como teria surgido os atuais partidos políticos. Dessa forma, ele 
conceituou as facções como “pré-partidos”.

Diversos autores (BAILEY, 2001; BUJRA, 1973; etc.) usam originalmente a palavra, em inglês,  core. “[…] 84

the core are those who are tied to the leader through multiplex relationships: the bond with a follower is transac-
tional and single-interested.” (BAILEY, 2001, p. 49). Um outro sinônimo para core é a expressão clique. Core é 
diferente dos apoiadores (suporte) de um líder. Enquanto este é a massa de individuos, aquele é composto pela 
rede social mais próxima possível do líder.
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res. Concordamos com essa afirmação do autor. Porém, partindo do meu trabalho de campo, 

acredito que não é o grupo que se organiza em torno do seu líder. Pelo contrário, o líder origi-

na-se e está relacionado a um grupo ou coletividade que constantemente produz seus lideres. 

Se houver mudança na posição de liderança, seja em um processo de sucessão ou mudança 

social, outro sujeito ocupará a função sem a desintegração da comunidade, seja por pouco ou 

muito tempo. 

 Em um dos primeiros trabalhos propriamente antropológicos sobre faccionalismo, 

Raymond Firth (1957)  ressalta que as bases de recrutamento de uma facção são estrutural85 -

mente diversas (podem estar baseadas em laços de parentesco, em relações patrono-cliente, 

dependências econômicas ou morais e etc.), as quais tornam-se politicamente efetivas  sob a 

autoridade e reconhecimento de um líder. Portanto, o autor estabelece que o faccionalismo 

opera a partir de um campo politico ou tem efeitos políticos em campos diversos. Um ponto 

interessante da analise de Firth, que vai ser atualizada e refinada por outros antropólogos, é 

que as facções tendem a se “ativar" em ocasiões especificas . 86

 Na introdução de Political Anthropology, os autores definem “suporte" como “[…] 

qualquer coisa que contribui para a formulação e/ou implantação de fins 

políticos” (SWARTZ, TURNER & TUDEN, 1966, p. 10; minha tradução). Sendo assim, 

Swartz (1968) afirma que o suporte é um aspecto de todos os processos políticos (seja disjun-

tivos, como o faccionalismo, seja conjuntivos) e, acrescento, para a manutenção e exercício 

da liderança. A “legitimidade”, também conforme Turner, Swartz e Tuden (1966), é um tipo 

de suporte que não deriva da força ou da ameaça, e sim de valores e compromissos comparti-

lhados por um conjunto de pessoas. É um tipo de suporte atribuído a um agente através de 

trocas simbólicas entre quem fornece e quem recebe esse apoio (SWARTZ, 1968). Essa cone-

xão entre quem está sendo legitimado e quem legitima pode ser estabelecida de diferentes 

formas (cabe ao líder descobri-las e manejá-las), mas em todos os casos envolve um conjunto 

de expectativas recíprocas e subjetivas entre as duas partes. Um outro elemento central nessa 

 A partir da década de 1950, a Índia foi um país no qual os antropólogos se detiveram bastante para analisar os 85

fenômenos políticos faccionais e conflituosos. Temos, por exemplo, os estudos de Alan Beals (Culture change 
and social conflict in a South Indian village) em 1954, de Oscar Lewis (Group dynamics in a North-Indian villa-
ge, a study of factions) também de 1954 e (Village life in Northern India) em 1958, de Raymond Firth (Factions 
in Indian and Overseas Indian Societies) em 1957, de Bernard Siegel e Alan Beals (Pervasive factionalism) de 
1960, e tantos outros. 

 Grosso modo, Firth (1957) define como facções os grupos ou seções de uma sociedade em relações de oposi86 -
ção, interessados em promover objetivos pessoais e não precisamente os da comunidade como um todo. 
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equação, e que portanto se torna elementar para entender a criação e manutenção de lideran-

ças, é o poder.  

          Segundo os autores de Political Anthropology, as relações de poder são também simbó-

licas, ou seja, seu funcionamento não depende da sua efetividade intrínseca, mas das expecta-

tivas que os atores envolvidos no jogo mantém.Ter em consideração esta ideia de poder é 

elementar porque ela contrasta com outro tipo de poder, o coercitivo. Deste cenário surge ou-

tro conceito essencial, “autoridade”. A concepção foucaultiana de poder também me parece 

bastante interessante para operar nesse contexto. Para Foucault, o poder é menos uma propri-

edade de um indivíduo ou de um grupo do que uma estratégia (SEIXAS, 2011). Dessa forma, 

ele promove o deslocamento do poder entendido enquanto algo “material”, que contém uma 

“essência”, para algo relacional correspondente às múltiplas relações de força imanentes ao 

campo em que ele se exercita. Ou seja, o poder está em exercício e não em essência. Nesse 

sentido, para Foucault o poder é positivador e produtor: de gestos, saberes, atitudes, expecta-

tivas, etc. 
O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele 
não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coi-
sas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso. Deve−se considerá−lo como uma 
rede produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 
negativa que tem por função reprimir (FOUCAULT, 2014, p. 43). 

         Dias antes de Daniel envenenar-se, algumas lideranças (que viriam a se estabelecer 

como “oposição” às lideranças tradicionais e ao pajé) marcaram uma reunião e exigiram a 

presença do cacique no local. O pajé não pôde comparecer porque iria trabalhar naquele horá-

rio, mas Daniel foi. Não existe um relato detalhado ou fiel do que aconteceu nessa reunião, 

até porque foi um encontro muito fechado. Contudo, posteriormente espalhou-se um boato 

entre os Pitaguary que a reunião tinha como objetivo pressionar Daniel à abdicar do cacicado. 

Em menos de uma semana após a reunião, Daniel suicidou-se,  tomando veneno. 

            Algumas semanas antes dessa reunião, em março de 2016, Ceiça Pitaguary sofreu uma 

tentativa de homicídio por um indígena de sua própria aldeia, Santo Antônio, o que deixou 

Daniel profundamente abalado devido a sua proximidade de Ceiça, mas também pela escalada 

das brigas e conflitos internos. O índio que cometeu o crime havia prestado serviço para a 

FUNAI, do qual ainda não havia recebido o pagamento, e como Ceiça trabalhava para o órgão 

indigenista, ele achava que ela que não queria pagá-lo ou que teria ficado com seu dinheiro. 

Assim, no dia 19 de março, quando Ceiça e Madalena estavam na  sede da Associação dos 
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Agricultores, defronte ao primeiro portão, esse homem chegou e após discussão com elas, 

desferiu golpes de facão que atingiram principalmente os braços e a cabeça de Ceiça. Em se-

guida, quebrou os equipamentos e utensílios que estavam dentro da Associação e tentou colo-

car fogo no local - pois havia trazido gasolina consigo. Após esse acontecido somado à morte 

do cacique Daniel (eventos que ocorreram num intervalo de menos de três semanas), a con-

juntura política interna dos Pitaguary se reconfigurou explicitamente em uma dimensão facci-

onalizada, com grupos de oposição claramente delineados.  

        Após investigação da Polícia Federal o acusado foi preso. Diante dessa situação ocorreu 

a reunião com o cacique Daniel, poucos dias antes dele falecer. Para além da sucessão do ca-

cicado, circula o boato de que nessa reunião também pressionaram o cacique para desfazer a 

organização Mãe-Terra. Com isso, visavam deslegitimar politicamente Ceiça e Madalena e 

conseguir uma representação jurídica (na forma do Conselho).  Assim, as duas mulheres Pita-

guary se tornaram alvo central dos ataques do grupo antagônico, além da família do acusado 

de atentado, pois ele tinha sido denunciado pelas duas lideranças mulheres Pitaguary, o que o 

levou à prisão. A partir daí, o grupo de Manoel passa a se mobilizar no intuito de soltar o ín-

dio preso, o que resultou em práticas diversas, tal como fechar vias de acesso a aldeia até 

ameaças à família da Ceiça.  

             Por estarem em uma posição de tomada de decisões e de ação social e política, as li-

deranças mais legitimadas se tornam os principais alvos dos ataques e perseguições, mesmo 

entre os próprios indígenas. Ressaltei os diversos conflitos internos que já ocorreram entre os 

Pitaguary, mas gostaria de recuperar a expulsão do posseiro Cícero Nobre como um evento 

que teve reverberações políticas até a situação das disputas faccionais atuais. Os parentes do 

posseiro expulso se aliaram ao grupo opositor em um contexto favorável para reivindicar e 

protestar contra as lideranças que um dia se opuseram a eles - contexto que, em parte, também 

explica a agressão sofrida por Ceiça. Vejamos em detalhes, 
Ceiça: Então ele [Manoel] começa a arrebanhar essas pessoas que em algum mo-
mento tiveram algum problema com uma liderança. Quem teve um problema com o 
pajé Barbosa, quem teve uma discussão comigo, com a Madalena. Ele começa a 
arrebanhar pro lado dele e diz “chegou a hora de nós tomarmos o poder e dar voz a 
vocês que são humilhados, que tem problemas com essas lideranças”.  No passado, 
em 2000, nos tiramos dois posseiros de dentro da nossa terra, tiramos mesmo… De 
tirar, derrubar a casa, tirar as coisas e botar pra fora. Porque tava demorando, a justi-
ça não tomava providencia. Aquele açude ali do Santo Antônio é conhecimento de 
todos que é o lazer de Maracanaú. Existia um balneário, barracas e o cara tava cons-
truindo uma grande churrascaria. O cara percebeu que o movimento indígena Pita-
guary começa a se solidificar e ele diz “pra eu ficar eu tenho que casar com uma 
índia”. Se juntou com uma índia. Mas nem isso evitou que nós tirássemos ele de lá, 
nós tiramos. A família dessa índia ate hoje tem ódio das lideranças… E muito! E das 
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lideranças do estado que foram lá dar o apoio. Então essa família que o cara que me 
agrediu é dessa mesma família né, se reúne com eles, se junta com ele, e começa a 
fazer esses destroços dentro da aldeia. Então a partir dai ninguém tem paz. Ele vai 
pra redes sociais, ele ofende, ele agride, ele acusa as lideranças que desde o princi-
pio dos Pitaguary estão la fazendo o trabalho pela demarcação da terra. (Ceiça - lide-
rança - Santo Antônio - 12/04/2017) 

 Com isso, entra em cena Rafael Pessoa, à época advogado e tentando ingressar na car-

reira política-partidária, estabelecendo aliança com o cacique Manoel. Nas eleições munici-

pais de 2016, uma das irmãs da cacique Cláudia, Mara Araújo, se candidatou ao cargo de ve-

readora. Muitas lideranças Pitaguary apoiaram sua candidatura, o que fez que ela ficasse 

como suplente. Na mesma eleição, Rafael Pessoa elegeu-se, pelo PMDB, como o oitavo  can-

didato a vereador mais votado. Como Manoel foi seu cabo eleitoral, o vereador continua dan-

do suporte a ele. Essa relação mostra interesses e estratégias políticas a respeito da terra indí-

gena, pois por volta de março de 2017 Rafael Pessoa propôs um Projeto de Indicação na Câ-

mara Municipal a fim de construir um parque de turismo e lazer na área do açude de Santo 

Antônio dos Pitaguary, o que iria incluir equipamentos como tirolesa, arvorismo, trilhas para 

mountain bike, etc. A proposta de explorar o turismo dentro da terra indígena Pitaguary já era 

antiga por parte da prefeitura de Maracanaú (através de sua Secretaria de Turismo), só que 

esbarrou na posição contrária das lideranças. Em 2017, então, Rafael Pessoa desengavetou o 

projeto e buscou o apoio de Manoel para fortalecer a ideia entre os Pitaguary e ganhar mais 

aceitação e visibilidade dentro da etnia. Do mesmo modo, Manoel considera Rafael como um 

aliado, o que lhe possibilita ganhar capital político e legitimidade, além do mais, o complexo 

turístico passa a ser também mais um canal acessível de recursos para ele e seu grupo políti-

co. 
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Figura 20: Banner do projeto turístico no Santo Antonio dos Pitaguary, defendido por Rafael Pessoa. 

  

 Já ressaltei que desde que Madalena tinha assumido a coordenação da Organização 

Mãe-Terra, ela havia assumido a responsabilidade de fazer o controle do portão, visando or-

ganizar a entrada indeterminada de pessoas na TI. Com os acontecimentos de março/abril de 

2016 e tendo em vista que muitas lideranças ficaram temerosas após o ataque à Ceiça, Manoel 

tomou o controle do portão, o qual ocupa até hoje com ajuda de alguns índios - especifica-

mente nos finais de semana. O controle do portão feito pelo grupo de Manoel recebeu inúme-

ras criticas de algumas lideranças que alegam que ele permite a entrada de quaisquer pessoas 

mediante a cobrança de pedágio. Dessa forma, voltou o problema da circulação de pessoas 

para beber e tomar banho no açude nos finais de semana - e da livre entrada para o balneário 

do Evandro, que é seu amigo.  

           Somado a isso,  logo após a morte de Daniel, Manoel passou a controlar a Organização 

Mãe-Terra e a empregar seu CNPJ, mudando o nome da organização para “Povo Unificado”. 

Há muitos boatos e fofocas de que essa “manobra" do Manoel foi assessorada juridicamente 

pelo então advogado Rafael Pessoa e também de que ele teria defendido judicialmente o indí-

gena Pitaguary que foi acusado de cometer uma tentativa de homicídio contra a liderança, 

Ceiça Pitaguary. Esses fatos permitem pensar nessa faceta das dinâmicas internas Pitaguary: o 

interesse de políticos ligados a certos partidos em relação ao povo indígena e sua terra. O 
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apoio de Rafael Pessoa ao cacique oposicionista Pitaguary deve ser entendido em um contex-

to de estratégias e objetivos que conformam uma arena política específica. 
Cláudia: Com a chegada do Manoel… Eles precisam de organização né, porque 
tudo parte a partir das organizações. Ai, ele com esse grupo, e como eles tem um 
advogado no meio deles, que tem  conhecimento das coisas, eles foram na Receita 
Federal e eles não mudaram o CNPJ… Eles ficaram com o CNPJ da Mae Terra, fi-
zeram tipo uma eleição uma escolha entre eles, mudaram a coordenadora… Tiraram 
a coordenadora Madalena e colocaram a coordenadora Rosemeire Dantas, que na 
época tava com eles. […] Quando a gente tomou conhecimento, foi numa discussão 
nossa no Ministério Público…. A gente nem sabia né… Aí, a Madalena como era ela 
a coordenadora, ela foi na Receita Federal. Aí, quando chegou lá não era mais o 
nome dela. Aí, foi quando descobriu. Aí, a Rosemeire estava com ele na época que 
ele começou. Hoje não está mais! E ela continua como coordenadora. E ele é louco 
por essa documentação, quer porque quer essa documentação que esta na mão dela. 
E até onde eu sei, porque eu nunca mais falei com ela… Ela estava com essa docu-
mentação e não ia entregar. Uma historia que ia dar baixa e eu não sei a decisão que 
ela tomou, eu sei que ela não está mais com ele não… (Cláudia - cacique - aldeia 
Santo Antônio - 16/06/2017) 

[…] 

Barbosa: Existia uma organização que era a Mae Terra, sabe. A Organização Mae 
Terra… Ai o que é que eles fazem? Eles fazem uma assembleia dia 27 de abril do 
ano passado, sem edital… E ai eles criam esse conselho. Justamente com o apoio 
desse advogado aí… Pegando o estatuto da gente e o CNPJ da gente, e ai ja forma 
essa organização e ja leva pro cartório, registra e em seguida vão na receita federal e 
passa a transferencia… Sem a presença da outra organização que teria que estar 
ne… E era um dia, justamente  o período do Acampamento Terra Livre e onde varias 
lideranças Pitaguary tavam lá… Ceiça, Madalena, Rosa… No do ano passado né. E 
eu tava doente cara, enfermo. Eu não podia nem sair de casa, porque eu tinha sofrido 
aquele acidente do braço. Mesmo assim eles tiveram a audácia, fizeram a assem-
bleia, convidaram a FUNAI e a FUNAI veio… Ai eles expulsaram o representante 
da FUNAI, muito audacioso eles… […] 
Cayo: Porque eles alegam que a FUNAI tem culpa nessa coisa que tá acontecendo, 
é? 
Barbosa: Da minha forma de ver eu não vejo a FUNAI como culpada não. Porque a 
FUNAI não pode decidir situação interna! Do meu ponto de vista, claro. 
Cayo: Então a FUNAI em nenhum momento dessa situação ela tomou partido não? 
Barbosa: Nao! Tomou nao. Ela permaneceu neutra, é tanto que ela recebeu eles 
todas as vezes que eles foram, a FUNAI recebeu. Então ela não foi contra, porque 
senão ela não receberia… (Raimundo Carlos/Barbosa - pajé - Monguba - 
01/06/2017) 

              

 Apesar do pajé Barbosa afirmar que a FUNAI foi neutra na situação, vejo de modo 

diferente. Na época, o fato do coordenador regional da CR NE II da FUNAI (Eduardo Dezi-

dério) receber o grupo opositor Pitaguary não significa que ele estava “neutro” e de acordo 

com eles. Durante diversos eventos do movimento indígena cearense, o coordenador aparecia 

sempre como um apoiador das lideranças ditas “tradicionais”, bem como do  próprio movi-

mento. Em um cenário de intensas disputas faccionais, sua posição não era neutra, muito ao 

contrário. Ao aparecer publicamente como apoiador do movimento indígena, principalmente 
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após sua exoneração do cargo (nos primeiros meses de 2017) , ele se colocava em uma posi87 -

ção diametralmente oposta às lideranças do grupo faccional opositor. Além disso, há também 

o fato do agente indigenista ser colega de trabalho de Ceiça Pitaguary na coordenação da 

FUNAI, o que os tornavam alvos (e cúmplices) das acusações de que a FUNAI defende um 

grupo específico de indígenas (os do movimento) e de que estaria envolvida em desvios de 

verbas (originalmente indígenas). 

 Em suas pesquisas, tanto Valle (1993; 2008; 2012) como posteriormente Silva (1999) 

puderam verificar entre os Tremembé da TI do Córrego João Pereira que as práticas das agên-

cias governamentais contribuíram para que se acentuasse ainda mais as dinâmicas faccionais 

locais. Encontrei uma situação semelhante durante meu trabalho de campo entre os Pitaguary. 

Na medida em que agências e agentes institucionais variados (da própria FUNAI até ONGs 

indigenistas, como a ADELCO e o ESPLAR) se posicionavam de modo explícito diante das 

disputas faccionais Pitaguary, geralmente a favor das lideranças tradicionais e do movimento 

indígena. Concordamos com Suzana Maia (2012), que fez trabalho de campo entre os Panka-

raré, que devemos “[…] observar, com cautela, em que medida as ações do Estado e institui-

ções paralelas podem, ou não, conduzir ao agravamento da diferença entre grupos de interes-

ses divergentes internamente ao grupo étnico, e quais as consequências dessas diferenciações 

para a sociedade Pankararé como um todo.” (p. 179).  

           A formação e consolidação do grupo do cacique Manoel nos Pitaguary, guarda alguma 

semelhança com a situação encontrada por Grunewald (1992) entre os Atikum. Visto que, “os 

oposicionistas se constituíram enquanto grupo a partir de um estado geral de indignação fren-

te a práticas administrativas consideradas incorretas assim como frente a um conjunto de arbi-

trariedades e desmandos que vinham ocorrendo na área indígena” (p. 196). É captando esse 

campo de disputas,  que Manoel começou a agregar seguidores que, em termos faccionais, no 

processo de luta Pitaguary ou estiveram à margem ou discordaram/brigaram com lideranças 

centrais. Assim, ele passou a fazer promessas como a de resolver o problema do acesso aos 

recursos das indenizações da STN, que está paralisado, e de que os indígenas da etnia seriam 

ouvidos e receberiam a devida atenção - visto que segundo ele, supostamente as lideranças 

“tradicionais” não estariam trabalhando para o povo. Também realizou festas e distribuiu ces-

tas básicas. Além de fazer uma forte oposição às lideranças ditas tradicionais, acusando-as de 

 Como no caso da ocupação da CR NE II, como veremos no capítulo cinco.87
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desvio de verbas quando estiveram na gestão do conselho. Desse modo, Manoel aos poucos 

foi ganhando legitimidade na aldeia Santo Antônio. 

 Aproximadamente quatro meses depois da morte de Daniel, o pajé Barbosa indicou 

quatro outros caciques - Madalena, Cláudia, Maurício e João Paulo (Kauã) – durante a Festa 

do Milho, que se realiza anualmente, geralmente em julho. Assim, os Pitaguary passaram a 

contar, a partir desse contexto e das dinâmicas faccionais em curso, com cinco caciques: os 

quatro indicados por Barbosa e mais Manoel. Delineando, ainda mais, duas facções em oposi-

ção: “o grupo/lideranças oposicionistas” e o “grupo/lideranças tradicionais”. A atuação polí-

tica do pajé, ao indicar quatro nomes ao cacicado, revela estratégias de compor uma oposição 

mais sólida a Manoel. Apesar das antigas discordâncias e conflitos que outrora  existiram en-

tre essas lideranças (tal como no caso da criação da Mãe-Terra, como já expliquei), agora elas 

parecem estar “unidas" com o objetivo político de deslegitimar Manoel e "reintegrar o povo”. 

Essas quatro lideranças nomeadas como caciques pelo pajé são atores históricos do movimen-

to indígena no Ceará, além de sua trajetória entre os Pitaguary, enquanto, por seu turno, Ma-

noel não é reconhecido como liderança legítima por esse conjunto de sujeitos que compõem a 

luta ao nível estadual. Segundo Gluckman, “todas as relações sociais têm dois aspectos: um 

de divisão, no qual interesses divergentes tendem a romper a relação; e outro, de fusão, atra-

vés do qual os laços comuns em um sistema de coesão social reconciliam esses interesses di-

vergentes.” (GLUCKMAN, 1987)  88

 Durante os quatro meses de luto pela morte de Daniel, sabendo que ficaria com a res-

ponsabilidade de indicar o próximo cacique, Barbosa começou a conversar com as lideranças 

e anciãos sobre possíveis nomes e sobre a situação em que os Pitaguary se encontravam – 

reunindo ideias, recomendações e opiniões. Segundo Barbosa, ele convocou algumas reuniões 

(e também conversas informais) com as lideranças, onde sondava quais possíveis nomes po-

deriam receber o cacicado. Com os nomes em mente, ele os indicou na Festa do Milho. Para 

Barbosa, um dos elementos decisivos em seu processo de escolha foi a questão do mérito:  
Barbosa: Bom, ai eu comecei a imaginar a palavra mérito, o que é mérito? É um 
trabalho que você faz voluntariamente, sem nenhuma expectativa de ganhar nada. 
Então você faz aquilo com gosto, com carinho, que alguém lhe vê. Então todo esse 
tempo aonde o cacique [Daniel] esteve, a Madalena estava do lado dele. A Madalena 
é a criadora do ensinamento diferenciado, ela começa a ensinar as criança debaixo 
das arvore, das mangueira. Então dentro do Ceará, a Madalena é muito conhecida, 

 Tendo em vista este tipo de problema social que Gluckman estava lidando, ele desenvolveu o “equilibium 88

model”, o qual é trabalhado por ele muito mais como um método (para estudar sistemas sociais em mudança) do 
que como uma teoria (GLUCKMAN, 1968)
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no Ceara e em outros estados. Então é uma referencia Pitaguary, ela é uma referen-
cia. E ela também é curandeira, uma curandeira muito boa! Já ajudou várias paren-
tes. E a Claudia ela é uma das lideranças que presta trabalho tanto como educadora 
como organizadora do conselho do Santo Antonio, é tanto que ela passou dois man-
datos. É uma referência em nível politico, tá entendendo? Porque muitos políticos de 
Maracanau conhece o trabalho dela, gosta do trabalho dela, gosta dela, da família 
dela todinha! Bom, e aí vem o Joao Paulo que era um seguidor do cacique já. Não 
era nomeado, mas era um seguidor! Porque ele tinha orgulho da cultura que o caci-
que nos ensinava. E ele aprendeu direitinho tudo aquilo. É um professor dos bons de 
historia, da cultura Pitaguary. E ai vem o Mauricio… Que aquela área do Mauricio 
lá com a chegada dele lá, deu um estabelecimento pra todo mundo. Ele criou o con-
selho de lá. Ele alavancou um trabalho social com todo mundo. E, apesar dos pesa-
res, ele respeita a cultura e o pajé! Apesar de que nós já termos discutido antes. Eu já 
discuti com o Mauricio várias vezes, por ele dar ouvido a pessoas que nunca quise-
ram a união dentro dos Pitaguary, que queria criar era desunião…(Raimundo Carlos/
Barbosa - pajé - Monguba - 01/06/2017) 

 Apesar de Barbosa ter sugerido que ouviu algumas lideranças e anciãos sobre a ques-

tão do cacicado, foi ele quem indicou os nomes e consagrou (elegeu) os mesmos como caci-

ques. Nem os próprios indígenas que seriam indicados para o cacicado, sabiam que o seriam 

na Festa do Milho. Podemos entender, assim, o alcance da autoridade social e política do pajé 

Barbosa no processo de sucessão Pitaguary. Vejamos a seguinte transcrição, 
Maurício: Como o Daniel morreu, nós temos um pajé. Então como ele morreu, a 
obrigação do pajé é receber o cacicado ne… Que ele na espiritualidade, ele recebeu. 
E ele ficou como sendo o cacique. Se o paje Barbosa achasse melhor de “ah o Dani-
el criou esse menino eu vou ungir ele”… Nós jamais iriamos contra! Porque era uma 
liderança que tava fazendo, era o pajé que tava fazendo! E se ele tava fazendo, ele 
tava sabendo o que tava fazendo. Ninguém ia combater contra isso (Maurício - lide-
rança - Olho D’Água - 10/05/17). 

            Essa autoridade do pajé fica bastante clara na seguinte fala de Maurício, a qual, grosso 

modo, explica que qualquer que fosse o indicado por Barbosa (até mesmo Manoel) o povo 

teria que aceitar. Essa passagem também explica o porquê que o povo deve aceitar a indicação 

feita pelo Barbosa: porque quando da morte do Daniel, quem ficou com a responsabilidade 

política da aldeia foi o pajé - ele recebeu “espiritualmente” esse cacicado. Ora, se foi Barbosa 

quem recebeu o cacicado, consequentemente ele tem o direito e a autoridade de indicar e ele-

ger quem ele quiser para ser o sucessor. 

             Podemos traçar um breve paralelo com um estudo clássico na Antropologia sobre o 

problema da sucessão: O ramo de ouro (1982), de James Frazer. Neste livro, o autor tenta elu-

cidar o mito da deusa dos bosques, dos animais e da fecundidade, Diana, e do seu consorte 

masculino e sacerdote Vírbio, que seria a representação do deus Júpiter e que teria o carvalho 

como árvore sagrada. Frazer tenta, então, responder a duas perguntas: visto que, para se tornar 

sacerdote e rei do bosque bastava matar o seu predecessor com um ramo de ouro (de certa ár-

vore sagrada do bosque em que ficava seu templo), porque ele tinha que realizar tal ato (o de 
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matar seu predecessor), e por que devia, primeiro, colher o ramo? Para ser sucinto, abordarei 

apenas a primeira pergunta - visto que é ela que lança o problema da sucessão, sendo assim 

mais interessante para o nosso caso. Utilizando amplamente o método comparativo, no me-

lhor estilo evolucionista cultural, Frazer demonstra a existência de regras, cultos, tabus, entre 

outros elementos, semelhantes em diversos cantos do mundo. A resposta para a sucessão no 

bosque de Nemi, para o autor, formula-se a partir do momento em que os povos primitivos 

passam a acreditar que seus deuses também eram mortais. Portanto, como eles consideravam 

o bem-estar geral dependente da situação desse ser sobrenatural é evidente que quando os po-

deres desse ser começasse a diminuir (seja por doença ou velhice, por exemplo), teriam que 

de alguma forma o interferi-lo. Logo, quando esse homem-deus começasse a demonstrar sin-

tomas de fraqueza, ele deveria ser morto e ter sua alma “transferida” para o seu sucessor. Des-

sa forma, eles achavam que a alma desse deus, juntamente com seus poderes, não estariam 

perdidas. Logo, enquanto o rei dos bosques, consorte de Diana, conseguisse manter seu posto 

utilizando-se de sua força, significava que a mesma não diminuíra, mas na medida em que 

alguém conseguisse matá-lo, significava que sua força estava decaída e então já era o momen-

to da vida divina, nele abrigada, ser transferida para outro ser (que, no caso, seria aquele que 

tomasse o seu lugar).  

              Guardada as devidas proporções e sem cair em anacronismos teóricos, o caso da su-

cessão de Nemi me parece bastante interessante se comparado ao caso Pitaguary. Isso porque, 

lembremos, o Daniel suicidou-se em um momento de extrema fragilidade emocional, como se 

já não tivesse forças para administrar os conflitos faccionais internos e nem levar adiante as 

responsabilidades do cacicado. Com sua morte, esse posto (sua função e poderes, tal como no 

mito de Nemi) passou de maneira “espiritual” para o pajé Barbosa, o qual teria “força” para 

assumí-lo. 

           Segundo pajé Barbosa, alguns aspectos contaram em sua decisão de eleger quatro e não 

apenas um cacique, além do fato de que formariam um núcleo mais forte de oposição ao Ma-

noel. Em primeiro lugar, deve-se considerar que a população Pitaguary é grande e distribuída 

em quatro aldeias. Dessa forma, quatro caciques ajudariam na organização política e social do 

povo indígena nesse período conturbado. O próprio pajé também destacou que se ele lançasse 

apenas um cacique, todos os ataques e pressões recairiam sobre esse indicado, tal como acon-

teceu com o cacique Daniel, existindo até a possibilidade dele ser assassinado - o que iria cau-
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sar, assim, um problema ainda maior para a etnia e para o pajé (que assumiria novamente a 

função de organizar o cacicado). Dentre as quatro lideranças, ainda não há consenso em prol 

de um cacique geral. Para o pajé Barbosa, esses quatro caciques deveriam escolher ou tornar 

público o quanto antes seus sucessores. Nesse contexto, Barbosa não vê a formação de um 

cacicado extenso nos Pitaguary como algo fora da normalidade, “[…] não é uma coisa errada, 

fora da cultura; porque nós somos Potiguara e hoje os Potiguara tem 30 mil índios mas tam-

bém tem 12 caciques” . Além disso, existe uma dimensão espiritual e simbólica que foi deci89 -

siva na decisão de eleger os quatro caciques. Barbosa teve uma revelação da analogia do nú-

mero quatro, destacada pelos “quatro ventos e quatro elementos”. Baseando-se no fato de que 

qualquer casa ou cômodo precisa de quatro pilares ou paredes para se sustentar e pela potên-

cia e simbolismo dos quatro elementos (mar, água, terra e fogo), Barbosa estabeleceu sua de-

cisão.  
Barbosa: Uma outra coisa é os 4 ventos, os 4 elementos, os 4 Deus que é o pai, fi-
lho, espirito santo… Nesse entendimento é que eu digo “rapaz não resta duvida que 
tem que ser  4 caciques”. Uma sala tem que ter os 4 cantos, os 4 ventos a gente sabe 
que é muito bom, os 4 elementos a gente ja trabalho ha muitos anos, os 4 Deus… 
Então eu não estou errado. […] Por exemplo, eu preciso de 4 mourão para a casa 
estar bem firme (Raimundo Carlos/Barbosa - pajé - Monguba - 01/06/2017). 

 Há, de fato, o intuito do grupo oposicionista da aldeia Santo Antônio de deslegitimar 

não apenas essas quatro lideranças que o contrapõem ao posto de cacique Pitaguary (através 

de inúmeras acusações, que vão desde a venda de terra até desvios de verba), mas também 

articular críticas ao próprio movimento indígena no Ceará (segundo ele, por ser uma “paneli-

nha fechada” que traz lucros apenas aos “seus”). Portanto, saliento ser necessário considerar 

diferentes níveis e/ou escalas de análise (REVEL, 1998), que facilitam certamente o entendi-

mento de uma arena social (SWARTZ, 1968a; 1968b; 1969; TURNER, 1966; LEWELLEN, 

2003) bastante heterogênea de atores, grupos e instituições. Todos esses aspectos descortinam 

conflitos e tensões entre os Pitaguary e afetam sua mobilização étnica, que transpassam dispu-

tas por legitimidade, autoridade, acesso à bens materiais e naturais. Verifiquei, em meu traba-

lho de campo, tal como também notou Grunewald (1993) no contexto faccional dos índios 

Atikum, que pessoas podem ter sua identidade étnica questionada, mesmo negada, além de 

vínculos de amizade e de compadrio serem fragilizados à medida em que se inserem em fac-

ções (opostas). 

 Trechos de conversas com Barbosa.89
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   Por conta dos conflitos e disputas políticas entre as lideranças Pitaguary, configurou-

se uma busca de cada lado tanto por legitimidade quanto por aliados. Se as “lideranças tradi-

cionais” têm o apoio do movimento indígena e de boa parte da população das aldeias, o gru-

po antagonista busca conseguir adeptos de outras formas. Além da já ressaltada cooptação dos 

indígenas que alguma vez já brigaram ou guardaram mágoas das lideranças tradicionais, o 

grupo oposicionista consegue recrutar seguidores por meio das promessas faz de uma nova 

política, cuja base é de que as pessoas que não tiveram espaço e voz irão ser beneficiadas 

aproximando-se da rede faccional de oposição, que possibilitaria uma organização política 

mais justa. A facção tem feito, assim, uma nova “política de cadastramento” - de forma pare-

cida a que foi detectada por Vieira (2010) entre os Potiguara da Paraíba. Com isso quero dizer 

que com a configuração de uma facção oposicionista em torno de algumas lideranças a partir 

da aldeia de Santo Antônio do Pitaguary, diversos são os relatos de índios desaldeados e pes-

soas desconhecidas que passaram a morar no lugar. Isso teria acontecido sob aval dos compo-

nentes do grupo oposicionista que acionam o argumento de pertencerem à “família tradicio-

nal” Pitaguary e, assim, terem direito à terra. 
Cayo: Ele [membro do grupo oposicionista] vende a terra pra indio, nao indio…? 
João Paulo: Vende… É, pros dois… Porque, por exemplo, nós temos indígenas que 
são reconhecidos mas que moram fora. Que tem sua casa la fora, compram um pe-
daço ai fazem, alugam lá fora e vem pra ca… 
Cayo: Porque tem também um negocio de ser cadastrado… 
João Paulo: Isso. Alem de ser cadastrado, a política era: passava um ano assistindo 
nossas reuniões pra ver se iria se adaptar… Um ano… Pra comunidade reconhecer 
você nas reuniões e ver qual era sua intenção de realmente vir pro território. Era 
feita uma seleção na verdade. Muitas dessas pessoas, no decorrer desse ano, desisti-
am! Era uma forma tambem de conter o fluxo de pessoas aqui. E com essa política 
dele de “ah, porque é índio tem que estar aqui dentro” e ai trouxe um prejuízo muito 
grande. (João Paulo/Kauã - cacique - Olho D‟água - 05/05/17)      

 Além do aspecto interacional entre um líder e seus seguidores, Bailey (op. cit.) destaca 

que existe também uma dinâmica transacional. Isso significa que líderes e seguidores trocam 

os mais diversos bens e recursos nessa relação. Para Boissevain (1987, p. 212), esse enfoque 

recai sobre as ações e transações entre pessoas, gerando um modelo de relações pautadas em, 

estratégias e, em especial, em dimensões valorativas.  Todos os atores e agentes envolvidos 

têm interesses específicos ao estabelecer laços ou relações. Um exemplo importante a se deter 

diz respeito ao caráter transacional dessas relações, quando o líder se torna um mediador 

(broker) entre a comunidade e os níveis sociais mais amplos. Para Lewis (1974), a liderança é 

o elemento básico da organização grupal de qualquer comunidade, ainda mais quando estão 
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envolvidos diversos participantes, recursos, etc. Esta função seria, portanto, central para o nú-

cleo da vida política local. Da mesma forma, ela seria central para os processos de tensão, 

conflitos e disputas por recursos e legitimidade envolvidos com essa posição societária. Po-

demos perceber a atuação, principalmente na esfera política, desses atores/agentes quando, 

por exemplo, uma sociedade não possui líderes ou posições de chefia institucionalizadas. Ou 

seja, gera-se líderes para ocupar esse espaço, tomando a frente na organização e na tomada de 

decisões do grupo. A liderança, nessa perspectiva, é um processo ativo e dinâmico - entre o 

líder e seus seguidores, e vice-versa, na atualização de capitais, de legitimidades, de autorida-

de, etc.Desse modo, essa posição é incerta em certo sentido, sempre estará sujeita à sucessão. 

Para o autor, a questão está centrada em indivíduos que constroem seguidores e, principal-

mente, estabelecem carreiras políticas. Lewis (op. cit.) está trabalhando a partir de uma teoria 

da ação para pensar a liderança, baseada nas estratégias, interesses e maximização da ação - o 

que, como ele mesmo ressalta, não nega o valor da cultura, do costume, da ideologia e etc . 90

Essa perspectiva de liderança difere, por exemplo, da caracterizada por Gluckman (1949), o 

qual estabelece que na África Central o “village headmen”  ocupava o cargo geralmente por 

sua posição genealógica em um sistema segmentar, ou então formava sua aldeia/seguidores a 

partir de vínculos de parentesco. Contudo, em outro estudo, Gluckman (2009b) também reite-

ra a “fragilidade da autoridade”, surgindo frequentemente conflitos em torno da ocupação 

deste posto. 

         O modo processual como se desenvolveu o faccionalismo entre os Pitaguary, guarda al-

guma semelhança com os casos observados por Alan Beals e Bernard Siegel (1960) quando 

eles desenvolveram o conceito de “pervasive factionalism”, a partir de seus trabalhos de cam-

po em Namhalli (Índia) e em Taos (Novo México). Em  ambos os contextos, o faccionalismo 

se desenvolveu de maneira curiosa e não convencional. Os conflitos locais começaram a pro-

gredir a partir de pequenas intrigas, de relacionamentos próximos (como marido e mulher, pai 

e filho, idoso e jovem) ou mesmo de assuntos que não aparentavam ser tão relevantes. As dis-

putas geradas por tais tensões tomaram uma grande proporção nas comunidades e nenhuma 

medida de controle socialmente efetiva do conflito foi produzida para canalizá-lo ou regulá-

 Tanto Bailey quanto Lewis se baseiam no caráter transacional das relações entre líder e seguidores. O segundo 90

deles, trabalha muito mais com o tipo etnográfico fornecido por Fredrik Barth sobre o Swat River Valley no Pa-
quistão, o qual elabora esse modelo transacional (1959). Para Barth, indivíduos que possuíam mais capital sim-
bólico (ressaltamos que ele não usa essa expressão) que outros, atraiam seguidores a partir de laços de casamento 
e outros mecanismos. 
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lo. O resultado desse cenário, tanto em Namhali quanto em Taos foi o desenvolvimento de 

facções em nível comunitário nas quais a adesão era extremamente volátil e mudava com 

frequência. As facções, segundo os autores, estavam mal organizadas e não dispunham de ne-

nhuma liderança clara, da mesma forma que não possuíam mecanismos sociais de recruta-

mento, lealdade ou autoridade, o que se distingue, por exemplo, do caso Pitaguary, cujas fac-

ções delinearam-se mais claramente a partir da morte do cacique Daniel. O principal elemento 

de adesão passou a ser intrigas pessoais com membros específicos das facções opostas. Seus 

únicos objetivos e metas claras eram a destruição do grupo rival - o que não vejo, especifica-

mente, no caso Pitaguary, visto que as lideranças dos dois grupos têm objetivos mais ou me-

nos delineados para além da desintegração do grupo oposto. Ou seja, o faccionalismo é toma-

do pelos autores como um fenômeno socialmente disruptivo. A partir dessa conceituação sur-

gem duas variações do fenômeno: o faccionalismo cismático e o faccionalismo 

generalizado . Pensados na forma de tipos-ideais weberianos, o primeiro implicaria no con91 -

flito entre dois grupos bem organizados dentro de uma comunidade, enquanto o segundo im-

plicaria no confronto entre agrupamentos transitórios e não organizados.Vemos, portanto, 

duas tendências bastante opostas na abordagem do faccionalismo. Enquanto para Firth (1957), 

Boissevain (1964), entre outros antropólogos, as facções cumpriam funções sociais positivas 

em uma estrutura, para Beals e Siegel (1960) as facções estavam mais próximas de institui-

ções mal adaptadas, quase patologias sociais. 

           Apesar de podermos localizar trabalhos sobre faccionalismo desde a década de 1930, 

esse ainda permanecia um campo pouco explorado. O primeiro trabalho a tentar sistematizar 

analiticamente e comparativamente (em um sentido amplo e generalizante) o conceito de fac-

ção (e faccionalismo) foi o de Ralph Nicholas, Factions: a comparative analysis (1965). Ni-

cholas desenvolve cinco proposições gerais que definem faccionalismo dentro das várias so-

ciedades que ele estudou e que eram marcadas por este tipo de disputa política (NICHOLAS, 

1965). Em primeiro lugar, as facções são grupos em conflito. Em todos os casos estudados, 

essa dimensão é explicita ou implicita. Durante momentos de rápida mudança ou de conflitos, 

surgem geralmente as facções como respostas à essas dinâmicas ou como formas locais de 

resolução. São nesses períodos onde as regras do conflito politico são fluidas e ambíguas. Em 

uma determinada arena ou campo politico devem existir pelo menos duas facções que, conse-

 Do original schismatic e pervasive factionalism (BEALS; SIEGEL, 1960, p. 399).91
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quentemente, serão rivais, ou melhor, que estarão competindo. As facções podem se tornar 

explicitamente detectáveis como grupos  apenas nesses momentos de conflito. Nesse perío92 -

dos, as facções podem gerar arenas que antes não existiam (NICHOLAS, 1966, p. 56). Em 

segundo lugar, as facções são grupos políticos . Terceiro, as facções não são grupos corpora93 -

tivos. Isso demarca a fronteira entre as facções e outros tipos de grupos políticos e/ou institui-

ções (por exemplo, clãs, linhagens, partidos políticos, etc.). As facções não têm as mesmas 

características organizacionais e nem a permanência (temporal) desses outros grupos. Quarto, 

os membros de uma facção são recrutados por um líder. Já que essa unidade não possui uma 

base corporativa, os membros podem estar conectados apenas pela atividade de uma liderança 

e a fidelidade à ela - não existindo, assim, um principio único de recrutamento. Visto que o 

líder de uma facção é como se fosse o cerne de toda organização politica, ele estabelece diver-

sos laços de conexão e adesão com seus seguidores (voltando, novamente, as concepções de 

Raymond Firth, para quem as bases de recrutamento de uma facção são estruturalmente diver-

sas - podendo estar associadas ao parentesco, a proteção física ou financeira, entre outros) . 94

Esse é o quinto elemento, o qual também ja trabalhamos anteriormente sobre a denominação 

de “relações diádicas”. 

       Como a trajetória de mobilização étnica das “lideranças de oposição” é questionada pe-

las “lideranças tradicionais" Pitaguary, elas vêm construindo e consolidando suas legitimida-

des dentro da aldeia Santo Antônio de diferentes modos. Dentre elas, estão as críticas e boatos 

circulados a respeito das lideranças mais significativas daquela localidade - como: Ceiça, Ma-

dalena e Cláudia. É nítido que a estratégia do grupo antagonista tem o intuito de desarticular 

politicamente essas lideranças, o que consequentemente faz com que seus líderes ganhem ex-

pressividade. No caso de Madalena, ela perdeu força política na medida em que a Organiza-

Facções também são descritas como “quase-grupos”, do original “quasi-groups” (MAYER, 1987).92

Em Segmentary factional political systems (1966), Nicholas operacionaliza melhor duas categorias essenciais 93

para a compreensão do faccionalismo: atividade política e poder. O autor toma o primeiro termo como o conflito 
organizado em torno do controle do poder público e o segundo, de maneira bem generalista, como o controle 
material ou imaterial sobre recursos. Atividade política, política e poder para Nicholson são quase que sinôni-
mos. Em Factions: a comparativa analyses (1965), podemos perceber uma cerca confusão para delimitar essas 
três categorias. Nesta publicação, a título de curiosidade, ele conceitua “política” como “[…] organized conflict 
about the use of public power” (NICHOLSON, 1965, p. 28). Posteriormente, ele caracteriza “poder" como “[…] 
command over resources and control over men” (ibidem, p. 44).

Utilizando os próprios exemplos etnográficos de Nicholson temos, somente em Govindapur, as seguintes bases 94

de suporte para um líder: parentesco, casta, dependência econômica, o líder um vizinho e o líder se opõe a um 
inimigo comum. Epstein (1968), destaca também a heterogeneidade da estrutura e função de grupos locais e de 
suas lideranças no processo político em nível local, analisando duas sociedades: Ndembu e Tolai.
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ção Mãe-Terra foi desfeita e ela perdeu seu comando para o grupo antagonista que conseguiu 

desfazer a OMT.  

 Já Cláudia, que atualmente é uma das caciques (tal como Madalena), além de ser pre-

sidente do conselho de saúde Pitaguary, tinha nas reuniões do conselho um espaço de influên-

cia social e política, o que ajudava a construir e agregar alianças, inclusive questionando as 

ações da grupo opositor. Como os conselhos das aldeias estavam desativados, além da OMT, 

os Pitaguary não contavam mais com atividades coletivas periódicas onde pudessem esclare-

cer dúvidas, debater sobre a situação indígena, etc. Foi isso que Cláudia almejou durante os 

encontros de saúde. Quando as lideranças do grupo oposicionista  perceberam que ela estava 

utilizando as reuniões do conselho nas aldeias para se posicionar politicamente e criticar a 

atuação deles, seus membros passaram a estar presentes nas reuniões para inviabilizá-las (pois 

lá  os grupos discutiam, brigavam etc.), sem contar as acusações contra Cláudia feitas por 

membros e lideranças do grupo “oposicionista” por meio das redes sociais. 

 Por fim, temos o caso de Ceiça, que vem sofrendo duros ataques nos últimos meses e 

anos. Primeiro, ela sofreu uma tentativa de homicídio. Posteriormente, houve sua demissão do 

quadro de funcionários da FUNAI, que foi comemorada por membros do grupo antagonista . 95

Depois, seu irmão, Maurício Feitosa (conhecido por Mazim) também sofreu uma tentativa de 

homicídio. 

       Vale a pena recapitular esse último caso. Na madrugada do dia 27 de outubro de 2017, 

Mazim foi atacado por dois sujeitos que o espancaram e depois atearam fogo em seu corpo. O 

crime aconteceu enquanto Mazim dormia na vacaria onde trabalha na aldeia de Santo Antô-

nio. Ele foi encaminhado para um hospital de Fortaleza, onde obteve alta após duas semanas. 

 Mostrarei o desenrolar deste acontecimento no próximo capítulo, quando analisar a ocupação da CR Nordeste 95

II da FUNAI em Fortaleza.
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Figura 21: Fotos da cena do crime, logo após o ocorrido. Fonte: Liderança indígena (outubro/2017) 

 Considerando toda a discussão apresentada até agora no presente capítulo, proponho 

perceber as disputas faccionais Pitaguary como um caso de dinâmica social e política interna 

marcada por alianças situacionais, desavenças, discordâncias, mas também rancores, que vêm 

sendo apresentados, portanto, por meio de uma política das emoções, tal como veremos a se-

guir. Contudo, estas disputas têm sido afetadas e favorecidas por meio da atuação e da in-

fluência de posseiros e políticos, além de agentes indigenistas e de outras instituições bem 

como por lideranças do movimento indígena que acabam por apoiar alguns grupos e facções. 

O caso do projeto de construção do parque turístico na aldeia Santo Antônio, apoiado pelo 

grupo oposicionista, expressa bem como pessoas de fora da comunidade se utilizam das dis-

putas faccionais em benefício de seus projetos pessoais no território.  No caso, das lideranças 

“tradicionais” e do movimento cearense, têm o apoio de maneira explícita de ONG’s indige-

nistas que atuam no Ceará, tais como a ADELCO e o ESPLAR. Essas ONG’s desenvolvem 

projetos com as lideranças “tradicionais” mas não com as “opositoras”, por exemplo. Da 

mesma forma, a FUNAI, em sua gestão anterior (até 2016), era vista como um órgão que fa-

vorecia mais os indígenas do movimento indígena. Ou seja, na arena política Pitaguary vemos 

ONG’s, a FUNAI e até políticos envolvidos nas disputas faccionais e fortalecendo as cliva-

gens locais. 

         Quero que o leitor perceba, contudo, que a grupo oposicionista não pretende “dissolver” 

o povo Pitaguary. Apesar dos conflitos, boatos e acusações, Manoel desenvolve um discurso e 
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até mesmo práticas visando resolver problemas e demandas dos Pitaguary, mesmo que para 

tanto crie alianças com não indígenas. Se Rafael Pessoa (e Tanúsia Vieira - como veremos no 

caso da ocupação da CR NE II da FUNAI) entram como “terceiros elementos” (SIMMEL, 

2013) que inclina a balança para o grupo de Manoel, o mesmo ocorre quando ONG’s indige-

nistas inclinam a balança para as lideranças “tradicionais”. Ou seja, tanto num caso como no 

outro temos “[…] a transição, conciliação e abandono do contraste absoluto” (SIMMEL, 

2013, p. 45). Segundo Simmel, o terceiro elemento da tríade, pode assumir diversas posições: 

pode ser um "não participante” (como o árbitro ou o mediador de conflitos), pode surgir na 

figura do tertius gaudens (um terceiro que se beneficia do conflito entre as duas partes) ou 

pode vir a partir da estratégia do divide et impera (aquele que instaura o conflito para benefi-

cio próprio, visando a aniquilação dos dois outros envolvidos) (SIMMEL, 2013, p. 32). Dessa 

forma, para Simmel este movimento é marcado por sentimentos de ciúme, conflito e disputas. 

Portanto, temos no caso Pitaguary dois grupos faccionais que concebem uma unidade étnica 

Pitaguary de maneiras (e com projetos) diferenciadas. 

A percepção que tive sobre os grupos faccionais Pitaguary, também foi influenciada 

pela etnografia de Grunewald (1993) entre os Atikum, onde o antropólogo verificou “[…] a 

formação de dois grupos básicos, um - oposicionista - tentando mudar a situação vigente, e 

outro - situacionista - tentando mantê-la” (p. 113). No caso dos Pitaguary, o que ambos os 

grupos estavam tentando manter e mudar acredito que já delineei nos capítulos anteriores, ao 

dar contornos aos conflitos internos. Quais dos dois projetos de comunidade é melhor ou pior, 

não me cabe opinar nem interferir. Contudo, quero frisar que apesar de eu ter tido uma inser-

ção bem mais intensa e afetiva com as lideranças do movimento (ou “lideranças legítimas” ou 

“situacionistas”, conforme Grunewald), não isento essas lideranças tradicionais e sua mobili-

zação de críticas.  

          Cito dois momentos durante minha pesquisa em que tive, digamos assim, um “choque 

de reflexividade”, digamos assim. Durante algum tempo tomei como verdade “quase que ab-

soluta” os discursos do movimento e, consequentemente, como ele representava negativamen-

te os “divergentes” às suas pautas. Até que, em três momentos distintos, três indígenas fala-

ram algo que me fizeram questionar minha posição e a forma em que estava conduzindo a 

pesquisa. Não citarei os seus nomes, já que são indígenas que participam do movimento indí-

gena cearense e expô-los aqui obviamente surtiria efeitos diretos para eles. Grosso modo os 
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três, em suas palavras, disseram que “não sabiam se os outros grupos realmente eram oposito-

res/oportunistas”. Cada qual, à sua maneira, quis me dizer isso e teve seus motivos. Mas o que 

ficou de lastro comum entre os três era: afinal, quem está se aproveitando de quem? Com 

efeito, quem detém o controle das arenas de poder (financeiro, populacional e até o poder de 

nomear quem é legitimo ou não) são as lideranças ligadas ao movimento indígena e não esses 

grupos “minoritários”.  

           Da mesma forma, essas lideranças “legítimas” que mediam as relações políticas de 

suas etnias são as mesmas que administram os resultados dessas negociações - portanto, obvi-

amente elas têm interesse em manterem suas posições, em serem “situacionistas”.  É impor-

tante problematizar a ideia de “lideranças dissidentes” porque, lembremos, venho argumen-

tando no sentido de mostrar como o faccionalismo Pitaguary é situacional - ou seja, até mes-

mo as lideranças que compõem os quatro caciques da etnia (considerados “legítimos”) um dia 

já mantiveram conflitos entre si, e também tinham uma personalidade “dissidente”. Já ressal-

tei que, pensar em “oposição” ou “oposicionista” expressa toda a fluidez do contexto, sem 

significar uma posição estática. Dito de outra forma, a oposição pode ser temporária (a algo 

ou alguém), podendo ser revertida a qualquer momento. 

Esse “poder” que as lideranças do movimento vêm mantendo e confirmando se ex-

pressa em dois níveis na vida social Pitaguary: 1) em práticas cotidianas de divisão do espaço 

social, quando, por exemplo, o “grupo oposicionista” Pitaguary é rechaçado dos espaços cole-

tivos do movimento, bem como de suas discussões e reuniões; e 2) em eventos sociais/públi-

cos, tal como na assembleia, quando esse “poder” é convertido em forma de discurso e retóri-

ca, construindo a legitimididade de nomear e categorizar.  

         O poder não é um objeto teórico acabado e muito menos uma “realidade” dada, sendo 

mais frutífero pensar nos diferentes modos de problematizá-lo (SÁ, 2015). Seguimos uma tra-

dição que analisa o poder a partir de seu potencial relacional (WEBER, 1999; WOLF, 1999). 

Neste âmbito, para entender os conflitos existentes no caso etnográfico que venho trazendo, 

seria interessante perceber a dimensão organizacional das relações de poder (WOLF, 1999 

apud Ribeiro, 2003, p. 274), a qual “[…] controla os contextos nos quais as pessoas exibem 

suas capacidades e interagem com outras, enfatizando os instrumentos que permitem que uns 

controlem as ações de outros”. Da mesma forma, também concordamos com Peirano (2006) 

quando a antropóloga afirma que é essencial perceber o poder em sua relação com os valores, 
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já que ele tem influência direta no modo que se constituem representações sociais e códigos 

culturais (ou seja, valores) em cada sociedade. 

Essa tentativa de afastamento de quaisquer indígenas que ousem perturbar a ordem das 

lideranças “legítimadas” do movimento “legítimo", poderia ser enquadrada no que Edward 

Shils (1992) denominou de centro e periferia. Geertz (1997) interpretou o “centro" de Shils 

como contextos onde se concentram atividades importantes, quando as ideias dominantes se 

fundem com as instituições dominantes, dando lugar para arenas onde acontecem os eventos 

que influenciam na vida dos membros dessa sociedade. Contudo, este centro não é estático 

(não tendo relação com geometria e muito menos com geografia). Na verdade, ele está associ-

ado aos valores, crenças e à eficácia da manutenção e propagação dos símbolos da ordem por 

ele propagada (SHILS, idem). 
No centro politico de qualquer sociedade completamente organizada sem-

pre existe uma elite governante e um conjunto de formas simbólicas que expressam 
o fato de que ela realmente governa. […] elas justificam sua existência e adminis-
tram suas ações em termos de um conjunto de estórias, cerimonias, insígnias, forma-
lidades e pertences que herdaram, ou, em situações mais revolucionarias, inventa-
ram. Sao esses símbolos - coroas e coroações, limusines e conferencias - que dao ao 
centro e ao que nele acontece uma aura não so de importância mas algo assim como 
se, de alguma estranha maneira, ele estivesse relacionado com a própria forma em 
que o mundo foi construído (GEERTZ, 1997, p. 187). 

      Estou ressaltando que os conflitos entre os Pitaguary são situacionais, mas friso igualmen-

te que o faccionalismo local não teve início apenas a partir da morte do cacique Daniel. Eles 

já existiam antes disso. Houve, porém, mudanças na composição das pessoas e coletivos em 

disputa, dentro de uma mesma dinâmica faccional. Desde o início deste trabalho percebo o 

conflito, de uma maneira geral, não apenas sob uma ótica eminentemente negativa, mas tam-

bém considerando positividade em manter e construir relações sociais (SIMMEL, 1983; 

GLUCKMAN, 2009a) . Proponho a análise dos conflitos sociais que se processam dentro do 96

grupo étnico e por meio de suas “fronteiras” (BARTH, 2011) como eventos propícios para a 

construção de novas lideranças indígenas, de sua autoridade e legitimação coletiva. As discus-

sões, desavenças, discordâncias, rancores e as tentativas de sua resolução não deixam de ser 

modos de capitalizar relações sociais e estabelecer vínculos e laços societários, mesmo que 

tudo isso incida a partir de uma política faccional. Essas lideranças, que tratam das contendas 

tanto locais quanto “externas”, são figuras de destaque em termos da arena social que tenho 

 Para Gluckman (2009a), “[…] o resultado é que os conflitos em um conjunto de relacionamentos, estendidos a 96

uma maior gama de sociedades e por longos períodos de tempo, levam ao restabelecimento da coesão social. Los 
conflictos son parte de la vida social […]”.
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apresentado e não se limitam às posições tradicionais do cacique e do pajé. Apesar de poder-

mos localizar disputas internas dentro da própria organização Pitaguary, é inegável que suas 

lideranças, inclusive as oposicionistas, são figuras de destaque na resolução dos mais variados 

tipos de conflitos ou demandas que surjam, em geral, para o povo indígena. Os discursos e a 

defesa em prol dos Pitaguary não podem ser exclusivamente associados a um único grupo, 

pois lideranças “tradicionais” e “oposicionistas” podem acionar os mesmos objetivos étnicos, 

embora de modo diferencial ou em contraste entre si. 

 Portanto, acredito que a construção social das lideranças Pitaguary, envolve direta-

mente a participação ativa nas mobilizações políticas e étnicas. Esses eventos – as retomadas, 

as assembleias, os movimentos de protesto e até mesmo as disputas faccionais internas – são 

espécies de momentos rituais onde o reconhecimento e a autoridade desses sujeitos são for-

mados, mas também contestados. Da mesma forma, podemos trabalhar com a ideia de que são 

nesses ambientes que modos de subjetivação são construídos. A subjetivação  é, ela mesma, 

um processo conflitivo no momento em que é construída dentro de um ambiente de afirmação 

e de lutas – no caso, por direitos, por identidade e por legitimidade/afirmação, etc. 

3.2 Etnicidade, ritual e faccionalismo: notas etnográficas sobre o ritual da mangueira 

sagrada  97

 Os Pitaguary realizam tradicionalmente uma festa/ritual no dia 12 de junho, na véspe-

ra do dia de Santo Antônio, o padroeiro local (PINHEIRO, 2002; MAGALHÃES, 2007). Este 

dia marca o ritual mais importante para a etnia, quando os índios de todas as aldeias se juntam 

ao redor da mangueira sagrada e, então, dançam o toré . Ao mesmo tempo, os Pitaguary re98 -

forçam seus vínculos étnicos através do fio condutor da memória que os liga com seus ante-

passados (troncos-velhos) que foram escravizados e padeceram sob os pés daquela mangueira 

centenária. Até 2015, o ritual era conduzido por líderes como o cacique Daniel e o pajé Bar-

 O ritual da mangueira etnografado foi durante o “II Encontro de Caciques, Pajés e Lideranças tradicionais dos 97

Povos Indígenas do Ceará”, no dia 14 de setembro de 2017.

 De acordo com Magalhães (2007), que pesquisou sobre o toré Pitaguary, “O fenômeno do toré refere-se a uma 98

ação ritual que constitui marca de indianidade1 de grande parte dos índios do Nordeste, que relaciona – conforme 
as particulares performances étnicas – uma dança executada ou de forma circular (geralmente no sentido anti-
horário) ou em fila ou em parelha, levando a efeito variados cantos, e, muitas vezes sendo empregada a ingestão 
de bebidas como a jurema e, mais recentemente, o mocororó. A presença de instrumentos varia no uso de mara-
cás, apitos e gaitas, zabumbas, bombos, e tambores diversos” (p. 09).
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bosa. Contudo, com a morte de Daniel, emergiu outro foco de tensão, mais especificamente 

sob quem ficaria como responsável pela condução do ritual. Nesse contexto, Manoel assumiu 

como a pessoa responsável pela  sua condução e organização nos dois últimos eventos (tanto 

em 2016 quanto em 2017). Desse modo, nesses dois anos as lideranças tradicionais Pitaguary 

e seus apoiadores e/ou indigenistas justificaram que a Festa da Mangueira não aconteceu, 

embora Manoel tenha organizado o evento nessas duas ocasiões. Portanto, as lideranças “tra-

dicionais”, o movimento indígena cearense, as ONG’s e indigenistas apoiadores não partici-

param do ritual organizado pela facção oposicionista.  

         Para o pajé Barbosa, essa atitude configurou-se como mais uma afronta da facção de 

oposição. De acordo com o pajé, os componentes do grupo de Manoel deveriam ter respeitado 

o luto pela morte do cacique Daniel e não terem realizado o ritual, sobretudo no ano de 2016. 

Além disso, o grupo não teria nenhuma autoridade para conduzir um ritual tão importante 

para o povo Pitaguary, pois não teriam conhecimento de tradições culturais como o toré, nem 

teriam acompanhado o movimento indígena. Por fim, outro argumento crítico contrário à rea-

lização da festa pela faccão oposicionista é que o ritual da mangueira sagrada, sendo um mo-

mento de espiritualidade, depende da presença do pajé da etnia.  

          Segundo Fredrik Barth, as tradições e conhecimentos são transacionados muitas vezes 

por meio de segredo e mistério em torno das suas práticas (BARTH, 1987; 2000). Contudo, 

entre os Pitaguary, o mistério em torno do toré é relativo, visto que o toré dançado ao redor da 

mangueira não é especifico para aquela ocasião. Ele é compartilhado em diversos outros 

eventos e situações que envolvem performatividade cultural . Além do mais, o ritual é apren99 -

dido não só através do ensinamento, mas principalmente através da prática e do acompanha-

mento assíduo de seus participantes. Esta premissa é levantada para desqualificar o ritual or-

ganizado pelos componentes do grupo de Manoel, pois, a atividade ritual seria conduzida por 

pessoas que não conhecem a tradição, nem teriam participado da outros rituais Pitaguary. Isso 

também foi salientado por Barth (2000), pois este autor afirma que a experiência tem um cará-

ter cumulativo e necessário. Segundo Mura, ”explicita-se, assim, uma estrutura específica de 

ação social, baseada na relação entre os atos dos indivíduos, os eventos por estes gerados e as 

 De acordo com Valle (2003), que tratava da Festa da Carnaúba entre os Tapeba, a performatividade das tradi99 -
ções deve ser encarada tanto como um modo de construção, que não deixa de criar efeitos de substancialização, 
da “cultura” bem como um modo estratégico de disputa ou luta sobre a diferença étnica.
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experiências que, das interpretações desses atos e eventos, são engendradas pelos próprios 

agentes” (2010). 

De acordo com Linnekin (1984), é fundamental desconstruir a falsa dicotomia entre 

modernidade e tradição como duas instâncias opostas e excludentes. Portanto, acredito que é 

necessário entender a tradição não como elementos de uma cultura autêntica, mas como um 

movimento (criativo) dos atores sociais que dão novas roupagens à valores, costumes e etc. 

Nesse sentido, “[…]o "tradicional" não é uma qualidade objetiva das práticas culturais, mas 

uma designação sempre atribuída no presente.” (LINNEKIN, 1984, p. 282, tradução minha). 

Tradição, nessa concepção, é um processo simbólico - ou seja, é um significado atribuído a 

algo pelos sujeitos em questão. Assim, a tradição não é um fenômeno do passado, ela é, pelo 

contrário, algo construído no presente. Não que esse presente seja descolado de um passado, 

nem que exista um objeto puramente instrumental nessa criação. Os atores investem um signi-

ficado subjetivo às suas identidades étnicas e ao seu sentido de coletividade e consequente-

mente elaboram e significam as tradições a partir de uma ideia de origem. Para o autor, um 

dos maiores paradoxos da tradição é que as tentativas de preservá-las acaba inevitavelmente 

alterando-as ou reconstruindo-as.  
As tradições não são nem genuínas nem espúrias, pois se a tradição genuína 

se refere à herança imaculada e imutável do passado, todas as tradições genuínas são 
espúrias. Mas se, como argumentamos, a tradição é sempre definida no presente, 
então todas as tradições espúrias são genuínas. (LINNEKIN, 1984, p. 288, tradução 
minha). 

   

            A minha definição do evento da mangueira como um ritual tem a ver com o que os 

Pitaguary “definem ou vivem como peculiar, distinto, específico” (PEIRANO, 2006). Ou seja, 

parto do princípio de que os próprios índios consideram aquele momento como um ritual, ou 

uma festa (termo também usado para se referir ao evento).  Apesar dos rituais poderem ser 

tipos especiais de eventos, eles não se separam de outros comportamentos e do contexto em 

que são construídos de forma absoluta – eles simplesmente replicam, repetem, enfatizam, 

exageram ou acentuam o que já é usual (idem).  

         De acordo com Turner (2005), os rituais aparecem como um lócus privilegiado para a 

expressão e resolução dos conflitos sociais gerados entre indivíduos, grupos ou mesmo as 

contradições da própria estrutura. Com isso, podemos perceber “[…] seu deslocamento dos 

marcos conceituais do estrutural-funcionalismo rumo à análise simbólica propriamente dita e 

à abordagem processualista (CAVALCANTI, 2012)”. A etnografia de Turner sobre os rituais 
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Ndembu, levou-o a tese de que os ritos de apaziguamento ou de exorcismo “das sombras” ex-

pressam um elemento de conflito social persistente. O “ritual de aflição”, por exemplo, tem 

uma função corretiva nas disputas faccionais ou interpessoais, a própria atribuição de uma 

doença à feitiçaria ou à bruxaria decorre do contexto faccional, o qual gera um clima tenso de 

fofocas e acusações entre os grupos. Os cultos de aflição mantêm vivo o sentimento de unida-

de tribal. Visto que a sociedade Ndembu é caracterizada pela fraqueza da centralização políti-

ca, pela alta mobilidade social dos indivíduos e grupos e pela tendência a fragmentação, os 

cultos contrapõem esse sistema ao introduzirem valores tribais de unidade. Essa perspectiva 

teórica de Turner tem uma clara influência do trabalho de Max Gluckman, principalmente 

quando este antropólogo classifica o que ele denomina como “rituais de rebelião”  - diga-se 

“[…] seja qual for o objetivo ostensivo das cerimônias, a característica mais marcante de sua 

organização é a maneira como revelam tensões sociais […] [assim] são questionadas as dis-

tribuições particulares de poder e não a própria estrutura do sistema. Isso permite protesto ins-

titucionalizado, além de renovar a unidade do sistema de várias e complexas 

maneiras”  (GLUCKMAN, 2011, p. 7).  

         Desses apontamentos sobre a perspectiva clássica processualista de ritual, destaco bre-

vemente dois pontos que ajudam a entender as dinâmicas sociais e políticas Pitaguary. O pri-

meiro deles é que durante o ato ritual na mangueira sagrada, foram realizadas falas de índios 

Pitaguary e de índios de outras etnias (como a cacique Pequena, Jenipapo-Kanindé, como ve-

remos à frente) que se pautavam em pedir a união do povo, uma superação dos conflitos vi-

gentes. O segundo destaque, agora relacionado ao contexto ritual e conflitivo Ndembu descri-

to por Turner (2005a), é que, em alguns momentos durante meu trabalho de campo, ouvi Pita-

guarys associarem episódios de mortes de indígenas à uma batalha “espiritual” entre as duas 

facções. Explico, as mortes que aconteceram ao longo desses dois últimos anos em ambos os 

grupos faccionais, por motivos diversos (acidentes de moto, crime passional e até mesmo por 

velhice), eram associadas à “trabalhos” espirituais - e de maneira não pública circulavam no 

povo através dos boatos, fofocas e segredos. Eventos parecidos já foram etnografados por Vi-

eira (2010), no contexto faccional Potiguara (PB), o qual analisou as acusações e fofocas so-

bre feitiçaria “[…] como uma linguagem e um instrumento de fazer política, na medida em 

que as acusações são feitas, em geral, de acordo com as relações de amizade e inimizade entre 

as ‘turmas’” (idem, p. 253). 
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 Voltando ao caso do ritual Pitaguary etnografado, se em 2016 o pajé Barbosa não que-

ria realizar a festa da mangueira sagrada em razão da morte do cacique Daniel, no ano seguin-

te as lideranças tradicionais Pitaguary resolveram organizá-la. Seu objetivo mais público era 

o de levar as crianças de todas as escolas Pitaguary para a mangueira, mas havia a intenção de 

abrir a festa para os apoiadores e ONG’s indigenistas. Contudo, o grupo oposicionista come-

çou a veicular um áudio de que seus componentes iriam bloquear o portão de entrada da al-

deia Santo Antônio, impedindo, assim, a entrada tanto de qualquer um que viesse das aldeias 

Olho D’Água, Horto e Monguba. Da mesma forma, os quatro caciques “tradicionalmente” 

legítimos receberam ameaças por parte do grupo de oposição, caso estivessem presentes para 

a festa, o que resultaria em um confronto direto. Em razão disso, as lideranças tradicionais 

decidiram suspender a celebração no dia 12, pois não queriam colocar os alunos das escolas 

indígenas em risco. Contudo, o grupo oposicionista realizou o ritual no dia em questão, inclu-

sive contou com a presença do vereador Rafael Pessoa. Como as lideranças tradicionais man-

tiveram o desejo de realizar a festa, os índios levaram a questão para o MPF, que concedeu 

uma liminar de justiça autorizando a realização do ritual no dia 19 de junho de 2017, das oito 

horas da manha ao meio dia. Foi também ajuizado que o grupo antagonista se abstivesse de 

praticar qualquer ameaça ou violência contra aqueles que fossem ao local.  No entanto, as li-

deranças antagonistas rasgaram a ordem judicial diante da advogada que foi entregar o docu-

mento no local. Novamente, a festa foi suspensa pelas lideranças tradicionais.  

 Após dois anos consecutivos sem realizarem nenhum ritual no terreiro sagrado da 

mangueira, as lideranças tradicionais conseguiram que ele fosse realizado no mês de setem-

bro de 2017. Entre os dias 13 e 15 daquele mês foi organizado o “II Encontro de Caciques, 

Pajés e Lideranças tradicionais dos Povos Indígenas do Ceará” na aldeia Santo Antônio dos 

Pitaguary. O evento foi estrategicamente pensado pelo movimento indígena e pelos parceiros 

apoiadores para ser desenvolvido na terra indígena Pitaguary e, mais especificamente, na a 

aldeia Santo Antônio. Era um evidente posicionamento político diante dos conflitos internos 

dos Pitaguary, respaldando e legitimando os “caciques tradicionais”, o que mostrava uma 

contraposição ao grupo antagonista. O evento contou com representantes de todos os povos 

indígenas do Ceará com objetivo de, mais uma vez, legitimar publicamente os quatro caciques 

Pitaguary. 
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       Quando cheguei no local do encontro, os indígenas estavam se preparando para fazer um 

toré de abertura. No entanto, assim que iniciaram o toré percebi que um grupo (de homens, 

mulheres, adolescentes e mesmo crianças) de cerca de dez ou quinze indígenas, acompanha-

dos pelo cacique Manoel, chegou e permaneceu afastado, apenas observando o que acontecia. 

Naquele momento, tentei me manter em uma posição relativamente neutra e, assim, me loca-

lizei entre os dois grupos. Após alguns minutos no qual o toré seguia sem nenhum alarde, 

aproximei-me de um indigenista que, embora não atuasse entre os Pitaguary, conhecia bastan-

te sua realidade e chamei atenção dele para o grupo de índios que tinha acabado de chegar. 

Segundo ele, alguns deles pareciam estar armados, mas não era algo que tivesse certeza.  Não 

era novidade esse tipo de acusação contra o grupo antagônico. Já tinha ouvido falar de outra 

situação em que um indígena dessa facção havia se aproximado de um ônibus, que levara li-

deranças das outras aldeias para uma reunião na aldeia Santo Antônio, e aproveitou a ocasião 

para ameaçar o motorista de modo bem violento.  
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Figura 22: Lideranças do movimento indígena descendo a aldeia Santo Antônio, no "II Encontro de Caciques, 
Pajés e Lideranças tradicionais dos Povos Indígenas do Ceará”. Da esquerda para a direita (na linha de frente): 
Madalena Pitaguary, João Paulo Pitaguary, Neto Pitaguary e Eliane Tabajara. Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 
         Após um momento inicial de concentração e espiritualidade, as lideranças indígenas ce-

arenses “desceram" a aldeia Santo Antônio dos Pitaguary em direção à mangueira sagrada. 

Seria o primeiro ritual que elas realizariam no local após a morte do cacique Daniel. Ao che-

garmos no portão de entrada do terreiro sagrado, o cacique João Paulo (Kauã) fez uma oração 

de proteção e guiou o grupo na caminhada até o pé da mangueira. Chegando lá, os componen-

tes do grupo antagonista já estavam posicionados. Em nenhum momento, contudo, os dois 

grupos fizeram referência um ao outro, mantendo-se afastados e sem conflito. A distribuição 

espacial das pessoas no local mostrava muito bem os grupos Pitaguary em oposição. 
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Figura 23: Disposição espacial dos grupos faccionais Pitaguary. A esquerda (ao redor da mangueira) temos as 
"lideranças tradicionais" do povo e do movimento indígena. A direita temos o grupo do cacique Manoel em 
reunião com o novo coordenador da CR NE II da Funai (Luiz Maia) - durante o “"II Encontro de Caciques, Pajés 
e Lideranças tradicionais dos Povos Indígenas do Ceará”. Fonte: Acervo pessoal (2017). 

        Pinheiro (2002) chegou a abordar uma narrativa oral Pitaguary em que há a descrição do 

ritual da mangueira, no dia 12 de junho, quando a árvore “chora”. Ou seja, no local onde se 

localiza a mangueira, choveu - o que foi representado enquanto seu choro. Esse acontecimen-

to é retratado como um momento de emoção e devoção, no qual a “mangueira chora” por 

conta das torturas e dos escravos que padeceram no seu tronco, flagelados pelos "fazendeiros 

poderosos”. Assim, o ritual da mangueira é um evento que homenageia a memória dos ante-

passados. Contudo, durante o encontro  que acompanhei, a cacique Pequena (Jenipapo-Ka-

nindé) fez uma fala muito interessante, rememorando, em primeiro lugar, que esteve presente 

no dia em que a “mangueira chorou”. No entanto, o significado que ela atribuiu àquele mo-

mento não foi o de um lamento ou agradecimento aos antepassados Pitaguary, mas sim ela 

elaborou discursivamente que a mangueira já estava prevendo o que iria acontecer no futuro 

da etnia. Para a cacique Pequena, a mangueira chorou porque ela sabia que os Pitaguary iriam 

enfrentar esse conflito interno entre seus indígenas. Com isso, pediu proteção à aldeia, que o 

cacique Daniel, de onde estivesse, iluminasse e protegesse o seu povo. Em seguida, foi rezado 

o “pai nosso”. Ao fazerem isso, evidenciavam a complexidade cultural, religiosa e étnica vi-
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vida por muitos povos indígenas no Ceará, pois fizeram uma oração católica após a dança do 

toré, que durou mais de uma hora e foi especialmente marcada por diversas incorporações de 

encantados, de músicas e toadas originalmente da umbanda, etc.  

        Durante os rituais que exigiam um maior envolvimento espiritual, identifiquei dois mo-

dos através dos quais os encantados “chegam” (nos indígenas): o “sombreamento” e a incor-

poração em si. O "sombreamento" significa que a pessoa não incorporou completamente o 

encantado (ou a entidade) mas que entretanto ela está ali "do seu lado”. Segundo o relato de 

alguns índios, é quase como se você tivesse duas mentes. Ou seja, a pessoa não perde a noção 

da dimensão real, daquele momento, mas ao mesmo tempo está sob influências espirituais. 

Quando isso acontece, é verificável através da fisionomia, do olhar, nas atitudes, na voz e em 

alguns casos em expressões corporais sutis (tremores, etc.) - ou seja, é necessário uma deter-

minada sensibilidade para perceber o “sombreamento” de uma pessoa, diferentemente da in-

corporação (tal como aconteceu durante o ritual da mangueira realizado no "II Encontro de 

Caciques, Pajés e Lideranças tradicionais dos Povos Indígenas do Ceará”), onde o encantado 

fica mais evidente. De acordo com Goldman (1985), a possessão não é uma simples substitui-

ção, mas uma “metamorfose da personalidade”. 

 Depois do ritual da mangueira, os Pitaguary e as lideranças indígenas voltaram para a 

escola EMIEB, local onde estava acontecendo o evento, e deram seguimento às atividades 

com mesas temáticas de discussão: espiritualidade (pajés), caciques e lideranças. Comecei a 

acompanhar a mesa dos caciques, coordenada por João Paulo Pitaguary. Sua proposta era de 

que o movimento considerasse estratégias para contornar a situação que era enfrentada pela 

sua etnia, relatando problemas políticos em outras aldeias (uma forma de “trocar experiênci-

as”). Contudo, mal havia começado a discussão entre os presentes quando uma gritaria levou 

a atenção de todos para a mesa das lideranças. Os membros do grupo antagonista haviam 

chegado no local em que ocorria a mesa e pediram a fala. As lideranças do movimento indí-

gena e os líderes tradicionais Pitaguary tentaram inúmeras vezes continuar suas falas e dis-

cussões especificas, no entanto as lideranças do grupo opositor praticamente tinham domina-

do a mesa e não deixavam ninguém do movimento falar. Desse modo, a mesa das lideranças 

foi interrompida e, em seguida, após todas as outras atividades terminarem, os presentes no 

Encontro se dirigiram para o encerramento do evento - com uma mesa repleta de lideranças 

que tinham o objetivo de ler as cartas de encaminhamento.  
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     Foi elaborada, assim, uma carta na qual o movimento indígena no Ceará afirmava o reco-

nhecimento político das lideranças tradicionais indígenas Pitaguary, em especial os quatro 

caciques escolhidos pelo pajé Barbosa. Os líderes do movimento solicitaram, inclusive, ao 

novo coordenador da FUNAI em Fortaleza que apenas atendesse os quatro caciques Pita-

guary, pois somente eles eram os “representantes legítimos do povo”. Logo em seguida, o 

pajé Barbosa pediu a fala e complementou com o seguinte pronunciamento: “Nós Pitaguary, 

na nossa cultura, o pajé quem faz o cacique! Eu não preciso consultar o povo, o povo só tem 

que acolher! Pronto e acabou!”. Com essa declaração polêmica, ele trouxe para si toda a res-

ponsabilidade e autoridade para tornar legítima uma liderança política (no caso, o cacique) 

Pitaguary. Os componentes do grupo oposicionista, que que estavam bastante exaltados du-

rante as leituras das cartas, ficaram ainda mais inconformados com a fala de Barbosa – vaia-

ram e xingaram, prestes para “ir para cima”. Naquela altura, três viaturas da Polícia Militar já 

estavam no local (desde o início das mesas de trabalho) e como eu estava próximo a um dos 

policiais vi que ele já estava preparado para o confronto, pois balançava discretamente o spray 

de pimenta enquanto olhava o desenrolar da situação. Contudo, rapidamente algumas mulhe-

res chamaram na caixa de som um toré, de modo a apaziguar os ânimos, o que de fato surtiu 

efeito. Assim, os indígenas foram se acalmando e o grupo oposicionista deixou o local do en-

contro. 

        Victor Turner, aborda os rituais a partir da dimensão da experiência (como o próprio 

conceito de “drama social”). Inspirado por Dilthey, Turner afirma que “[…] somos seres soci-

ais e queremos dizer o que aprendemos com a experiência. Os significados obtidos as duras 

penas devem ser ditos, pintados, dançados, dramatizados, enfim, colocados em 

circulação” (TURNER, 2005b, p. 180). Nesse sentido, é importante salientar que o ritual tam-

bém é visto como “um drama performado” (BRUNER, 1986). Entra em cena, portanto, outro 

conceito muito importante: o de performance. Seguindo a orientação de Bauman e Briggs 

(2006), a performance é uma chave de análise para entender processos comunicativos - visto 

que ela está ligada a vários eventos de fala que a procedem e sucedem (performances passa-

das, negociações, discursos e narrativas, fofocas, conflitos, etc.).  

           O que eu estava presenciando durante o ritual da mangueira era uma performatividade 

das tradições, onde os indígenas de ambos os grupos interpretavam e ressignificaram as narra-

tivas, as tensões e os conflitos presentes.  Da mesma forma, estava em jogo estratégias para 
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solidificar as legitimidades entre as lideranças e também para demarcar diferenciações étnicas 

(VALLE, 2003) - tanto externamente (ou seja, para reforçar uma identidade indígena frente à 

sociedade nacional), quanto internamente (ou seja, demarcar quem eram as lideranças “au-

tênticas”, legítimas). Tradicionalmente, o ritual da mangueira é uma festa que 

“constrói” (substancializa) a cultura,  que afirma identidades - tal como a festa da Carnaúba é 

para os Tapeba (idem). Nessas ocasiões a maioria dos indígenas estão pintados, carregando 

bordunas, cocares, com saias de palha, cachimbos, etc - costumando ser um evento tanto 

“para dentro” quanto “para fora”. Esses elementos não foram “inventados” de maneira espú-

ria, mas fizeram parte de um longo processo de reelaboração (que é, em si, cultural, étnica). 

De acordo com Rita Neves (2005), as performances culturais podem servir como eventos dis-

cursivos, provocando no grupo noções de etnicidade, de comunidade, etc. Assim, ela defende 

a tese de que entre os Xucuru, por exemplo, a etnicidade se fortalece a partir de situações de 

performances públicas vivenciadas no cotidiano (como através dos torés).  

           Assim como entre os Xucuru (Neves, idem), também acredito que o fato dos rituais 

Pitaguary fortalecerem a etnicidade e a dimensão do conflito não é algo contraditório nesse 

cenário, mas um fator constituinte da dinâmica política da etnia. Ainda apoiando-me em Tur-

ner (1996 apud Cavalcanti, 2013) são justamente as relações multifacetadas entre grupos e 

pessoas que favorecem o sentido de pertencimento a um mesmo povo. Dessa forma, uma uni-

dade de pertencimento é construída através do conflito. Além do pertencimento à grupos fac-

cionais específicos, existe, acima disso, o pertencimento a um projeto de comunidade vislum-

brado por cada facção. No caso dos Pitaguary, o ritual não tornou manifesto, por meio simbó-

licos, os conflitos latentes - eles já estavam há muito tempo bastante delineados. Apesar dos 

conflitos entre os grupos Pitaguary terem se configurado em agressões físicas em vários mo-

mentos (como quase aconteceu no  "II Encontro de Caciques, Pajés e Lideranças tradicionais 

dos Povos Indígenas do Ceará”), durante o ritual da mangueira sagrada que acompanhei os 

grupos estavam performando disputas simbólicas sobre legitimidade, sobre os usos e controle 

dos espaços sociais, etc. - mediados por discursos, boatos, acusações. Como veremos a seguir, 

todos esses elementos delineiam a formação de “comunidades emocionais” - de moralidades, 

de uma ética do reconhecimento, de engajamentos políticos em torno de objetivos comuns, 

etc. (JIMENO, 2010). 
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3.3 As facções Pitaguary: a dimensão micropolítica das emoções 

 Durante minha pesquisa, foi comum os interlocutores expressarem sentimentos de 

medo, raiva e vergonha diante da situação política e social Pitaguary. Compartilho a perspec-

tiva de Michelle Rosaldo (1984), a qual compreende os sentimentos como práticas sociais, 

estruturadas pelas formas de compreensão e concepção do corpo, do afeto e da pessoa, estas 

por sua vez culturalmente definidas.  Apreendo a linguagem emocional nos termos de Jimeno 

(2010), ou seja não apenas como um sentimento, uma categoria natural ou uma resposta ins-

tintiva, mas sim como um veículo para as relações sociais e também um juízo sobre o mundo. 

É interessante destacar o modo como, no contexto Pitaguary, as emoções funcionaram como 

canalizadoras de um engajamento politico (VALLE, 2017;  JIMENO; 2010; JASPER, 2013). 

Na medida em que, esses indígenas que outrora se sentiram “abandonados” foram engajando-

se na mobilização encabeçada pelos líderes do grupo divergente com a promessa de uma mu-

dança política ampla para o povo Pitaguary. Acredito que esse exemplo corrobora que as 

emoções influenciam cultural e socialmente na automodelação tanto de lideranças quanto de 

suas práticas sociopolíticas.  

          Abu-Lughod e Lutz (1990) destacam que os discursos culturais sobre as emoções po-

dem ser um dos instrumentos mais poderosos para dominação, reforçando relações de poder 

entre grupos sociais (apud Lutz, 2012). Desse modo, elas desenvolvem uma forma de analisar 

as emoções que chamam de “contextualismo”. Baseadas na noção foucaultiana de discurso, as 

autoras defendem que a existência de discursos emocionais e discursos sobre as emoções só 

podem ser analisados levando em consideração o contexto em que emergem (idem). Articular 

emoções e discurso, faz com que as autoras insiram seu problema dentro de uma questão de 

“micropolítica”. Nesse sentido, acredito na "existência de uma dimensão micropolítica das 

emoções, ou seja, a capacidade que as emoções têm de atualizar, na vivência subjetiva dos 

indivíduos, aspectos de nível macro da organização social” (COELHO, 2010). É baseado nes-

ta proposta que trago a dimensão das emoções para meu trabalho de campo entre os Pitaguary. 

Ou seja, saio da dicotomia entre as dimensões racional e irracional das práticas sociais e, com 

isso, tento perceber como as emoções se inserem no campo político (GOODWIN, 2001) . 100

 Além disso, outra dicotomia que a antropologia das emoções tenta ultrapassar, e que considero de suma im100 -
portância, é entre indivíduo e sociedade (ou subjetividade e cultura), vendo-as então como duas dimensões inter-
cambiáveis. 
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               Percebo assim que, 
a sensibilização emocional faz parte inerente da vida política e da maioria dos dis-
cursos de protesto, dispondo-se a constituir vínculos de solidariedade, lealdade e 
articulação entre os membros dos movimentos sociais, sem deixar de angariar apoio 
através de sentimentos de compaixão, raiva e solidariedade entre as pessoas que 
assistem à uma manifestação (GOODWIN et al, 2001:15 apud Valle, 2010). 

         De acordo com Nascimento (2011), não há discurso público sem performance de algu-

ma natureza, bem como toda performance supõe um discurso subliminar e invisível. Destaco 

isso para chamar atenção do leitor que tanto eu quanto meus interlocutores estávamos perfor-

mando discursos e emoções, principalmente quando nos detínhamos a conversar sobre o fac-

cionalismo local. Esses discursos emocionais, tinham objetivos bem claros - o de construirem 

uma representação positiva de si em contraste com uma representação negativa do grupo 

oposto. Schechner (1986), afirma que existem emoções básicas facilmente identificáveis (e 

empáticas) independente do contexto relacional. Isso porque essas expressões emocionais, 

digamos assim, ultrapassam a dimensão verbal e se constituem a partir de expressões faciais, 

a entonação da voz, a postura corporal, o grau de importância ou desprezo que o sujeito con-

fere a uma determinada frase, etc. 

       Quando perguntava aos meus interlocutores, as lideranças “tradicionais”, sobre o faccio-

nalismo Pitaguary, muitos expressavam sentimentos que iam da tristeza à raiva, passando pelo 

rancor, mágoa, etc. Ou seja, os discursos que eram construídos sobre os conflitos internos 

eram bastante negativos e voltados à momentos e pessoas específicas. Os momentos que eles 

constantemente destacavam como situações que deram início aos conflitos internos foram os 

processos de indenização da CHESF, da STN e as divisões entre os conselhos. Em relação às 

pessoas, algumas lideranças (geralmente do grupo contrário) são responsabilizadas pela situa-

ção de instabilidade e de tensão. Ou seja, quero que o leitor atente para o fato que ao longo 

dos capítulos desta dissertação (onde abordei a questão das indenizações, dos conselhos polí-

ticos Pitaguary, das dinâmicas sociais nos processos de retomada, etc.) estou sublinhando a 

dimensão das emoções na etnia e nas suas lideranças.  

         As performances desenvolvidas pelos indígenas durante assuntos delicados  abordados 

em conversas comigo, antropólogo, estavam mais para um discurso emocional mobilizador do 

que para uma postura estritamente calculista e instrumental. O que chamo de discurso emoci-

onal mobilizador, tem a ver com uma atitude (corporal, verbal, etc.) marcada por uma forte 

carga emocional. Contudo, chamo de intencional porque não era uma expressão subjetiva gra-
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tuita, no sentido de despretenciosa. As emoções eram evocativas de moralidades e tinham o 

objetivo de provocar em mim empatia com as representações sociais de quem discursava. Os 

sentimentos de tristeza, raiva, desprezo, etc., pelo grupo oposto ficavam evidentes não apenas 

nas falas, mas nos corpos. Eles eram performatizados. É nesse sentido que reitero que a di-

mensão das emoções e da política podem convergir. 

           Quero destacar, em primeiro lugar, um evento significativo que presenciei durante meu 

trabalho de campo por meio do qual se poderá notar como as emoções são expressadas em 

diferentes tipos de linguagens. Especificamente, pretendo ressaltar a dimensão da linguagem 

visual e corporal na presente descrição etnográfica. No dia  28 de julho de 2017, ocorreu a 

Festa do Milho, na aldeia Olho D’Água, realizada pelas “lideranças tradicionais". Lembre-

mos que, um ano antes, os quatro caciques foram “empossados" na mesma festa. Portanto, a 

festa de 2017 foi realizada com a expectativa de “renovação” do cacicado, mas não no sentido 

de mudá-lo e sim de fortalecê-lo, legitimá-lo, através da bênção e rezas do pajé Barbosa.  

        A celebração aconteceu no terreno à frente da casa do cacique Maurício. Pensado de ma-

neira circular, o espaço permitiu que o pajé e os caciques ficassem no centro comandando o 

ritual, acompanhado do restante das lideranças, convidados não indígenas, crianças, ou mes-

mo indígenas das aldeias sem tanta inserção política. O pajé Barbosa deu início à festa com 

um ritual de “defumação" do local, a partir da queima de diversas ervas e pedras em uma tige-

la de barro. Durante todo o evento, aquela tigela ficou no local, até consumir todos os materi-

ais que lá estavam. Tal prática naquele momento foi realizada com a finalidade de limpeza 

espiritual do local - visto que uma das celebrações que iriam ser desenvolvidas no decorrer 

daquela manhã seria o "batizado". Posteriormente, o pajé Barbosa fez o que é conhecido 

como “os riscados no chão”. Esta ação consiste em desenhar símbolos (de proteção, força 

etc.) no chão. A importância daquele ato é “preparar o terreiro”, de modo que naquele circulo 

só entrassem boas intenções (seja dos humanos ali presentes ou dos encantados que poderiam 

chegar). Por fim, Barbosa pegou outra “cuia" de barro, a qual continha ervas submersas em 

água, e seguiu o circulo de visitantes e indígenas espirrando o excesso de água dos galhos nos 

participantes. Após aquele momento, a cacique Cláudia pediu que todos dessem as mãos para 

rezarem o “pai nosso”, o qual foi seguido por uma oração à Pai Tupã puxada pelo cacique 

Maurício, e no fim das orações pediu que todos gritassem “fora Temer”.  



	 	 �207

Figura 24: Tigela com ervas, telha com urucum e carvão (utilizadas para fazer grafismos na pele), tinta de jeni-
papo nas garrafas pet, na tigela de barro grande (a esquerda) temos o cunhambá. Todos os elementos foram utili-
zados nos rituais da Festa do Milho. Fonte: Acervo pessoal (2017). 

                    Dessa forma, pode-se dizer:  
Rituais e símbolos são meios coletivos de comunicação emocional, maneiras de 
formalizar sentimentos compartilhados. Existindo como repertório de formas de 
ação já aprendidas, eles são adaptáveis a várias circunstâncias. Estão repletos de 
significados complexos. […] Os rituais, para Strathern e Stewart (1998: 237-39), 
podem ser considerados a partir de dois pontos de vista complementares, o de en-
carnação, ou seus efeitos sobre os participantes, e os dos propósitos comunicativos 
dos atores. Atos rituais "formam uma linguagem corporal, produzindo um agente 
ritualizado, atuando sempre dentro de um contexto histórico. . . . Por meio do cor-
po… os atores [sociais] personificam quem são e o que pretendem se tornar em rela-
ção às forças que os cercam." […] Os participantes dos rituais comunicam ideias e 
sentimentos corporificados. A ação ritualizada é uma forma emocional de autoapre-
sentação que é ela própria um "sinal" (por exemplo, de autoconfiança, calma, de 
solidariedade, de entusiasmo, de disciplina) aos espectadores, adversários e a si 
mesmo. (BARKER, 2001, p. 188; minha tradução). 

            A abertura do ritual é etnograficamente rica porque destaca a dimensão das emoções 

na mobilização étnica. No caso, tomando dois tipos de contorno: de uma linguagem visual/

material e outra política. O corpo está intimamente conectado às emoções, o que sugeriria 

uma “fisicalidade das emoções” (GOODWIN, 2001). Os diversos elementos utilizados por 

Barbosa (a água, as ervas, a fumaça e os grafismos), cumprem uma finalidade de trazer prote-

ção e força para os que ali estavam presentes. Sugiro pensar a realização dessas práticas na-

quele ritual, em específico (até porque até aquele momento não tinha presenciado a utilização 
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daqueles elementos), como fazendo parte do contexto politico no qual os Pitaguary estavam 

passando. Dessa forma, os sentimentos que o pajé estava trazendo a tona ao realizar aqueles 

rituais de proteção tem um significado especial dado os conflitos faccionais recentes na etnia 

e, até mesmo, uma conjuntura política nacional (marcado pelo “Fora Temer!”).  

         O falecido cacique Daniel era reconhecido como alguém que desenvolvia ou modificava 

toadas (também chamado de cantos ou pontos) de toré, dando contornos e significados pró-

prios dos Pitaguary. Um dos cantos  feitos por ele e que foi inserido nos torés Pitaguary, é o 

seguinte: “O leão manda nos bichos, o cacique manda na aldeia, quando o cacique dá um gri-

to o pajé já está de pé. Nós somos índios, estamos juntos pela nossa terra lutar, é o tal de tron-

co velho que deixaram para nós todos cuidar”. De acordo com o teor do ritual, da situação 

política etc., certos trechos (ou palavras) são substituídos ou cortados. Durante a Festa do Mi-

lho que etnografei em 2017, percebi que o trecho “[…] Nós somos índios, estamos juntos pela 

nossa terra lutar […]” foi alterado para “[…] Os índios tão todos juntos para nossa aldeia lu-

tar […]”. Acredito que a substituição de “terra" por “aldeia" enquanto objeto de “luta" é uma 

mudança que extrapola o mero caráter conceitual, tendo uma profundidade semântica, situa-

cional e emocional que merece ser destacada. Ou seja, tem relação direta com os conflitos em 

curso. Ao mesmo tempo em que projetam uma união como forma de combater o faccionalis-

mo. 

         Alguns indígenas que tem uma proximidade maior com a espiritualidade não entendiam 

porque depois de tantos meses após a morte do cacique, ele não tinha se “apresentado" para 

eles na forma de uma entidade. Não entendiam como o Daniel, do outro lado, ainda não tinha 

“ajudado" os Pitaguary com os conflitos que permaneceram e se acirraram após sua morte - 

tendo em vista o problema da sucessão. Contudo, eles afirmam que recentemente Daniel se 

fez presente em um ritual de pajelança. Naquele dia, quem estava presente (que eram as lide-

ranças “tradicionais”) sentiram sua presença. Durante esse ritual, Daniel disse que viria daqui 

a alguns anos na forma de um “leão branco”. É notório que Daniel se associava muito a um 

leão, daí o canto de toré que ele fez e que já transcrevi no parágrafo anterior. Ou seja, Daniel 

se tornou um encantado . No início da Festa do Milho de 2017, Nadya (filha do pajé Barbo101 -

 De acordo com os Pitaguary, é necessário distinguir o encantado do encanto que é produzido por ele. O en101 -
cantado é um ser (que podendo já ter sido humano ou não) se encanta, não fazendo mais parte dessa dimensão 
física, enquanto o encanto são sensações subjetivas produzidas pelo encantado (como cheiros, barulhos , visões, 
etc.).
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sa) cantou uma “doutrina” (ponto de toré) nova que falava do "leão branco”. Ao conversar 

com um dos caciques posteriormente, João Paulo me falou que naquele momento era o Daniel 

que estava assumindo o ritual. A performance de Nadya indicava essa dimensão corporal das 

emoções, onde Daniel chegava na forma de um “sombreamento”.  

          O período em que ingressei no mestrado coincidiu com o suicídio do cacique Daniel.  

Dessa forma, logo nas primeiras idas à campo me deparei com a construção cultural das emo-

ções a respeito da trajetória de vida do cacique. Ele vinha em um processo definido como 

“depressivo”, segundo os indígenas, há alguns anos, marcado por recorrentes tentativas de 

suicídio. Os motivos dados pelos indígenas que justificam o acontecido fazem referência a 

sentimentos como o de ingratidão, tristeza, desrespeito etc. Vejamos, 
João Paulo: Ele ja vinha num processo muito depressivo […]. Eu particularmente 
sempre respeitei ele. Até no sentar, eu não sentava na mesma altura dele, do pajé 
também… 

[…] 

Clécia: […] no começo da luta ele foi muito forte, no começo ele realmente era um 
guerreiro. Mas depois ele não se importava mais com nada. Deixava tudo correr 
frouxo. Não se impunha. Eu cansei de dizer “Daniel, você se imponha Daniel, você 
é o cacique Daniel”. […] E eu “Daniel, pelo amor de deus, você tem que se levanta 
meu amigo, bote o dedo na cara desse povo, diga que não aceita que falem contigo 
assim, você é o cacique meu amigo […]. 

[…] 

Cláudia: […] Era dele, era dele mesmo. Ele queria resolver na tranquilidade, no 
respeito, ele achava que isso resolvia sabe. […] E ai quem tinha autoridade ultrapas-
sava ne, passava por cima dele, que era ele pra ter e na tinha. 
Cayo: Mas quem resolvia mesmo a política, as tensões, ficava nas lideranças… 
Cláudia: Ficava nas lideranças! 

[…] 

Cayo: Madalena, ele sofria por causa do respeito? 
Maurício: Na observação, muita gente aqui não respeitava não. Ele era uma pessoa 
muito criticada pela comunidade. 
Cayo: Mas porque? 
Maurício: Primeiro de tudo por ele não ser um Pitaguary. Ai o povo ficava, “ah tu 
não é nem daqui e quer mandar” e tal e tal… 

          Notei que o reconhecimento que Daniel tinha fora dos Pitaguary, entre o movimento 

indígena, não era similar ao que tinha internamente. Isso porque, ao que tudo indica, essa sua 

autoridade real e simbólica (atribuída a imagem do cacique) foi sendo desestruturada dentro 

da etnia. A personalidade do Daniel não era autoritária ou mesmo impositiva, o que contribuiu 

para que algumas de suas vontades e decisões fossem desconsideradas. As disputas faccionais 

internas dos Pitaguary abalavam muito ele, o qual tentava mediar as partes e não tomar parti-

do entre nenhuma. Por ter essa característica pessoal de gostar mais do diálogo do que da im-
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posição, ele foi sendo desrespeitado ou, como dizem alguns indígenas, foi perdendo a moral 

ou o respeito. Tal assertiva é significativa porque, primeiramente, nos leva a refletir que essa 

autoridade (ou moral) foi sendo perdida com o tempo, ou seja, era algo que o Daniel possuía 

no começo do movimento. Essas categorias podem ser vistas como sinônimas, em tal contex-

to, de “força”. O que também indica que esse “respeito”, “moral”, pode ser construído, proje-

tado. Assim, alguns discursos indicam que com o tempo ele foi “deixando tudo correr frouxo” 

ou mesmo que “foi deixando de se importar”. Para muitos indígenas, faltou “pulso firme” ao 

cacique Daniel. 

        Considero bastante dúbia a relação que os Pitaguary têm com o fato do Daniel se identi-

ficar como Potiguara. Desde os meus primeiros contatos com a comunidade, sempre percebi a 

tentativa dos indígenas de deixarem bastante claro que o cacique, ainda vivo na época, não era 

Pitaguary - mesmo quando eu não tocava no assunto do cacicado. Apesar de boa parte das li-

deranças tradicionais Pitaguary e amigos do Daniel o aceitarem e respeitarem na figura de 

cacique, eles sempre que possível frisavam (e ainda frisam) isso (apesar da relação reconheci-

da pelo grupo entre os Potiguara, eles querem dizer que ele não é “natural Pitaguary”). Ao 

que me parece, essa foi uma das várias linhas de  acusações feitas pelo grupo de oposição à 

ele, na tentativa de deslegitimá-lo e tirar sua autoridade. Contudo, acredito que não foi a mais 

delicada para Daniel. Percebo algumas posturas diferentes de quem utiliza (ou) esse argumen-

to, por exemplo: existe, por um lado, a vontade de delinear esse fato pelos indígenas que 

apoiavam o Daniel, como forma de, entre outras coisas, dizer que aquele era um “posto" me-

recido por ele visto sua dedicação à luta e à mobilização étnica Pitaguary; outros, entretanto, 

viam nesse fato uma abertura para direcionar críticas ao então cacique, com seus mais dife-

rentes objetivos pessoais.  

      Nos últimos anos de sua vida, Daniel vinha se queixando muito da ingratidão do movi-

mento indígena, não de pessoas especificas mas da própria “luta”. Quero dizer com isso que, 

apesar de ter dedicado boa parte de sua trajetória à causa indígena e aos Pitaguary, ele não se 

sentia reconhecido  como tal (justamente por conta dos problemas internos Pitaguary). Lem-

bremos também que em mais de duas décadas à frente da mobilização étnica no Ceará e como 

cacique Pitaguary, ele não conseguiu ver seu território regularizado (homologado). Como po-

demos perceber, 
Kauã: Ai sobre essa autoridade dele como cacique… E ai ele foi perdendo esse gos-
to de estar a frente devido a ingratidão ne. Sempre trouxe o bem pro povo e recebia 
ingratidão e recebia  praticamente uma vida miserável ne, sem uma casa digna… 
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Apesar que talvez na compreensão dele, a casa que ele tinha talvez fosse o bem mais 
precioso dele. Porque era nos moldes da cultura ne, que era uma casa de barro, uma 
casa próxima quase dentro da mata, próximo ao açude, então eu acredito que ele se 
sentia bem de estar ali ne.(Kauã - cacique - Aldeia Olho D’Água - 02/08/2017) 

       O movimento indígena tinha uma dupla conotação na vida do cacique Daniel: prazer e 

desgostos. Como o Daniel esteve presente e constituiu o início do movimento cearense, ele 

tinha uma ligação emocional e pessoal com essa luta. É inegável que seus amigos mais pró-

ximos eram outros indígenas que estiveram com ele durante esse processo, a exemplo dos ca-

ciques Tremembé e Kanindé: respectivamente, João Venâncio e Sotero. Ou mesmo lideranças 

Pitaguary que estiveram ao seu lado durante esse período, como Madalena, pajé Barbosa etc. 

Portanto, da mesma maneira que o movimento era motivo de desgostos, era nele que o Daniel 

se apoiava para conversar com seus amigos ou para tirar o peso das dificuldades de sua vida 

privada. 

           Como os discursos emocionais que cercavam a trajetória de Daniel, comecei a perceber 

que essa dimensão também era recorrentemente acionada para representar as disputas faccio-

nais. A partir das falas, conversas e entrevistas que tive com os Pitaguary, identifiquei senti-

mentos e emoções suscitados em algumas lideranças pela atual situação social em que a etnia 

se encontrava e também, mais especificamente, sobre o grupo divergente e seus líderes. É 

possível apreender que estamos lidando com a esfera de uma linguagem cultural das emoções 

e das moralidades: a raiva, o rancor, a agressividade; o medo x a coragem; o orgulho x a ver-

gonha; o bom x o mau; o certo x o errado; a honradez x a “safadeza”; ter ou não ter caráter 

(“vergonha na cara”), etc. Com esses exemplos, quero demonstrar como os sentimentos estão 

articulados. Discursos que exaltavam a raiva, a agressividade, eram contextualizados a partir 

de situações de medo. Da mesma forma, a dimensão moral dos valores (como ter ou não hon-

ra, caráter, etc.) era acionada para explicar as tensões Pitaguary. Essa linguagem do testemu-

nho pessoal tem efeitos políticos, na medida em que constrói uma versão compartilhada de 

acontecimentos de conflito, “e serve de alicerce para uma ética do reconhecimento e para 

ações de protesto e de reparação, visto que é um mediador simbólico entre a experiência sub-

jetiva e a generalização social” (JIMENO, 2010). A natureza emocional dessas categorias tor-

nam possíveis a construção de vínculos de identidade e reconhecimento entre aqueles que as 

experimentam (idem). A forma como eram relatados para mim, também significavam que eles 

tentavam me incluir nessa “ética do reconhecimento”, onde eu me sentisse moralmente incli-

nado às suas experiências e indignações frente as disputas faccionais. Havia uma tentativa de 
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tornar público e evidente esse “sofrimento”, essa “raiva”, etc., no sentido em que foi verifica-

do por Mauss (1981). No entanto, esses sentimentos também eram politizados. 

          Para Werneck (2013), toda sociologia (ou antropologia) moral é uma sociologia da 

agência. O que ressaltamos é uma “agência moral”, ou a capacidade dos atores sociais de jul-

gar a depender de seus interesses e situações. Semelhante ao modo como aconteceu com Shei-

la Brasileiro (1996) quando a antropóloga estava pesquisando o contexto faccional do povo 

indígena Kiriri, percebi como as lideranças Pitaguary se satisfaziam em contar detalhes e “pe-

quenos dramas” dos conflitos internos - sobre o que acirrou os conflitos, porque achavam que 

seu cotidiano e relações tinham chegado até àquela situação, com muitas falas e relatos sem-

pre regados a elementos desqualificadores do grupo oposto. Contudo, mesmo assim, reparei 

que os dois grupos faccionais Pitaguary  formulavam e representavam, em seus discursos, 

uma imagem idealizada de unidade, tal como também aconteceu entre os Truká (BATISTA, 

2005). 

 Um dos interlocutores ressaltou a falta de caráter e o egoísmo como elementos que 

aprofundaram a crise política e social que os Pitaguary estão enfrentando. Esses traços de per-

sonalidade são somados à inteligência e a burrice, que conforme as descrições, não necessari-

amente são aspectos contrários. No caso, temos liderança que é citada como inteligente, que é 

formada e já foi até diretora de escola, mas que ao mesmo tempo é burra por ter feitos esco-

lhas ruins. Em outro caso, temos o exemplo de que uma determinada liderança considera 

“humilhante" se rebaixar no portão para pedir pedágio, o que ela enxerga como uma forma de 

esmola e de um estado de humilhação. Consequentemente, ela contrapõe isso à sua própria 

personalidade dela e de seu grupo, que jamais agiriam assim - já que seriam atitudes que os 

“rebaixariam" ao nível do outro grupo faccional. Surge então o orgulho, que é representado a 

partir da ideia de que mesmo sem ter muito dinheiro, as lideranças “tradicionais" jamais fari-

am o que o cacique do grupo antagonista fez, qual seja, querer “lucrar” com o movimento in-

dígena. Não ter um emprego, nesse contexto, é um fator depreciador da pessoa. 

          Há uma tentativa, portanto, de estabelecer um limite que transpareça as razões para um 

grupo ser moralmente superior ao outro. Assim, aparece o “medo" como elemento de uma 

linguagem cultural das emoções, usado principalmente pelo grupo das lideranças tradicionais 

Pitaguary, a fim de caracterizar seus sentimentos a respeito da situação atual. Ao acionarem 

esse elemento, representam os membros e lideranças do grupo antagonista como “bandidos”, 
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“assaltantes”, “drogados”, etc., em uma estratégia retórica com o propósito de dizer que eles 

“quebraram a tranquilidade” ou mudaram negativamente a dinâmica social que existia no 

povo indígena e nas aldeias Pitaguary. É fato que as disputas faccionais atingiram, nos anos 

de 2016 e 2017, um nível até então não presenciado na etnia, mas já mostrei que essa “calma" 

que idealmente existia em um período anterior é uma ideia bastante relativa, senão ilusória - 

como já indicou Magalhães (2007). A violência é associada a um elemento de desordem 

(CALDEIRA, 2000; COELHO, 2010), que é eventualmente associado à pobreza - por exem-

plo, quando acusam o grupo oposicionista de terem trazido pessoas drogadas e bandidos para 

a terra indígena com o propósito de fazerem sua “proteção”. Assim, aparece um outro senti-

mento que merece ser lembrado, pois ele é mobilizado em termos dos relatos e apreensões do 

contexto Pitaguary pelos próprios indígenas: a “vergonha” (pelas brigas, pelas atitudes de cer-

tas lideranças etc). Todos esses elementos conformam uma cultura emotiva, caracterizada 

como um lugar de pertença e realização de projetos, mas também como um lugar de medos, 

acusações, envergonhamentos, etc. (BARBOSA, 2017). 

           Os conceitos de honra e vergonha foram impulsionados na antropologia a partir das 

pesquisas inaugurais de J. G. Peristiany e J. Pitt-Rivers durante a década de 1960. Na introdu-

ção do livro clássico “Honra e Vergonha: valores das sociedades mediterrâneas” (1971), “[…] 

Peristiany explica que o par honra/vergonha faz parte do sistema de regras de conduta ou de 

regulamentos sociais comum a todas as sociedades. Honra e vergonha seriam dois pólos da 

valorização social que implica a hierarquização dos indivíduos. São universais, todas as soci-

edades teriam suas formas de honra e vergonha” (ROHDEN, 2006, p. 103). A vergonha apa-

receu, assim, como um dado com uma clara relação com as moralidades.  

             A vergonha é respectivamente social e individual, sendo uma emoção consciente e 

dolorosa da crise. Para Koury (2016), “A vergonha então seria a emoção basilar da conforma-

ção social, - originada de configurações morais produzidas no encontro de culturas subjetivas 

que informam uma cultura emotiva objetificada no momento de um encontro ou ação coletiva 

(nós) consequente e desejante, - com vista à consecução de projeto coletivo e individual” (p. 

07). Já para Norbert Elias (apud Barbosa & Koury, 2013),  a vergonha constitui um medo so-

cial em relação a uma ameaça de rompimento de um vínculo social determinado. 

       Este contexto social cria um ambiente propicio para a disseminação de boatos, fofocas e 

acusações (GLUCKMAN, 1963; FONSECA, 2004).  Dessa forma, é importante delinearmos 
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teoricamente o que cada categoria significa. Para Cláudia Fonseca, “a fofoca envolve, pois, o 

relato de fatos reais ou imaginados sobre o comportamento alheio” (2004). Norbert Elias 

(2000), forneceu importantes insights sobre o tema em seu livro Estabelecidos e Outsiders.  

Desse estudo feito por volta da década de 1960, Elias tenta compreender como “um grupo de 

pessoas é capaz de monopolizar as oportunidades de poder e utilizá-las para marginalizar e 

estigmatizar membros de outro grupo muito semelhante (por exemplo, através do poderoso 

instrumento da fofoca” (idem, p. 13). Reparem, entre os Pitaguary estava ocorrendo um pro-

cesso semelhante, na medida em que as lideranças que se autoatribuíam como “legítimas” (ou 

seja, estabelecidas), foram confrontadas com a inserção no jogo político de lideranças “da 

oposição” (outsiders, visto que não compartilhavam dos mesmos espaços políticos, como o 

movimento indígena). Assim, os Pitaguary utilizavam a fofoca, os boatos, os rumores e as 

versões como mecanismos estratégicos para depreciar o grupo contrário. Para Elias, fofoca se 

define como “[…] informações mais ou menos depreciativas sobre terceiros, transmitidas por 

duas ou mais pessoas umas às outras […]. A fofoca, em outras palavras, não é um fenômeno 

independente. O que é digno dele depende das normas e crenças coletivas e das relações co-

munitárias”. (ELIAS, 2000, p. 121).  

          A fofoca depreciativa parece estabelecer um afastamento simbólico dos que enunciam 

àqueles que são alvos dos comentários, bem como a valorização de si e só seu valor pessoal/

grupal em contraste com os valores do grupo que cometeu o ato “condenável” e “narratizável” 

(PAULO DE OLIVEIRA, 2010). Parece, assim, que Elias (2010), toma como sinônimas as 

categorias de fofoca e de rumor. Contudo, acrescento nuances de diferenças (de conteúdo, 

motivações e dimensões) entre as duas, tais como: enquanto a fofoca se debruça sobre aconte-

cimentos pessoais de terceiros, interessando então a um grupo restrito de pessoas, os boatos 

parecem estar mais relacionados a narratividades sobre fatos e situações, tendo uma circula-

ção bem mais abrangente. Contudo, como as duas são construções narrativas, estão passíveis 

à acréscimos ou decréscimos em seus conteúdos, dependendo de quem narra, onde narra e 

para quem narra - não correspondendo, necessariamente, à literalidade dos fatos. Ademais, 

para Simmel (2009), o segrego consiste em uma ocultação consciente e voluntária de algo ou 

mesmo uma dissimulação de certas realidades, comum entre qualquer relação entre duas pes-

soas ou grupos. 
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            Dessa forma, ressalto que  podemos explorar a dimensão da fofoca e do segredo como 

uma dimensão prática que expressa e define comportamentos morais/culturais específico de 

uma comunidade (seus medos, tensões, conflitos, expectativas etc.) (EPSTEIN, 1969). 

           Sobre estas dimensões sociologicamente bastante relevantes, adianto muito brevemente 

uma cena acontecida durante a ocupação da sede da FUNAI em Fortaleza, que irei descrever 

etnograficamente no próximo capítulo. Ao final da ocupação, eu me dispus a levar de carro o 

cacique Maurício e sua família até sua casa na aldeia Olho D’Água. Quando estávamos le-

vando seus pertences ao carro, diversas pessoas (principalmente agentes de ONGs e algumas 

lideranças) foram me alertar que um carro com pessoas armadas estava dando voltas na aldeia 

a fim de assassinar o primeiro Pitaguary que tinha estado naquele dia na FUNAI. Suposta-

mente, essas pessoas fariam parte do grupo oposicionista, cuja liderança principal, Manoel, 

tinha sido espancado horas antes, no confronto da sede da FUNAI. Decerto, fiquei assustado 

mas não me recusei de levá-los até a aldeia, mas não chegamos a ver nenhum carro suspeito, 

nem nada de risco na aldeia. É evidente que não estive imune à circulação de boatos, rumores 

e ameaças. Pelo contrário, eu estava envolvido em toda aquela trama - tal como Rabinow 

(1977) também estava envolvido nas disputas faccionais durante seu trabalho de campo no 

Marrocos. Não havia chance de não estar, realmente.  

     Quando eu conversava com algumas lideranças tradicionais das quais eu tinha desenvol-

vido uma maior proximidade emocional, sobre a necessidade de conversar com o grupo di-

vergente e suas lideranças elas não chegaram a questionar minha intenção - para minha sur-

presa, mas em seguida complementavam que “por ela tudo bem, mas que talvez liderança x 

ou y não visse isso com bons olhos”. Da mesma forma que me orientavam na sequencia para 

ter diversos cuidados, tal como: “não deixe ele saber que você conhece a gente”, “seja dissi-

mulado com ele”, “cuidado com pessoas ligadas a ele” ou mesmo me recomendavam ter cui-

dado com minha segurança.  

  Ainda no lastro da dimensão emocional, uma outra questão que tentei apreender du-

rante minha etnografia foi a relação entre política, gênero e emoções. No conflito que tem se 

desenrolado entre os Pitaguary, a partir da consolidação e fortalecimento do grupo oposicio-

nista frente aos quatro demais caciques e suas redes de influência, é nítido como a questão de 

gênero passou a dar tom na questão. Já frisei que a aldeia Santo Antônio dos Pitaguary con-

centra o maior clima de tensão, pois lá é onde mora o cacique oposicionista, além das duas 
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mulheres caciques indicadas pelo pajé Barbosa: Cláudia e Madalena. Mas ali também vive 

Ceiça. Temos, assim, três das mais importantes lideranças do povo Pitaguary (e do Ceará) 

ocupando a mesma aldeia e fazendo oposição ao cacique do outro grupo. 

      Destaquei antes que Lutz (1990) relaciona as emoções com as relações de poder e  contro-

le. Contudo, a autora adiciona um terceiro elemento e forma uma tríade conceitual que marca 

os estudos de antropologia das emoções durante a década de 1990: o gênero, na medida em 

que “qualquer discurso sobre emoção é também, ao menos implicitamente, um discurso sobre 

gênero” (Lutz apud Coelho, 2010).  A violência de gênero na aldeia Santo Antônio está muito 

presente, envolvendo os diversos atores em questão, tal como aconteceu com o atentado con-

tra Ceiça.   

          Como bem salienta Simonian, “mesmo que de modo velado e/ou independentemente de 

participação em contextos institucionais ou quasi institucionais como facções, associações, 

partidos, Estado, as mulheres têm integrado os processos organizativos do fazer 

política” (2009, p. 5). De acordo com a antropóloga, a agência feminina (inclusiva indígena) 

na política não é recente e luta contra diversas barreiras: culturais, socioeconômicas, opressão, 

violência, etc. Apesar disso, “a importância do papel político das mulheres tem sido essencial, 

pois não só decidem acerca de estratégias importantes para suas famílias e sociedades mais 

amplas, como influenciam irmãos, pais, maridos e filhos nas questões políticas de suas com-

petências”. (idem, p. 6). 

          Vejamos duas falas que abordam diretamente a questão de gênero. O primeiro trecho de 

entrevista traz uma perspectiva mais ampla do movimento indígena, enquanto a segunda fala 

se refere de um modo mais particular aos Pitaguary. 
Cayo: E aí como é que tu vê a atuação das mulheres no movimento indígena?  
Ceiça: Olha, sempre teve! Essa representatividade… Por exemplo, dona Mazé, dona 
Teresa… Tinham umas mulheres lá nos Tremembé muito fortes. Lá nos Pitaguary 
vem a Madalena. Nos Tapeba vem a dona Raimunda, a pajé. Então sempre teve essa 
representatividade e muito forte de se pronunciar, de se colocar, de fazer essa luta 
realmente pela terra. Não uma questão especifica de discutir políticas para as mulhe-
res. Mas de discutir um território pra todo o povo. Essa defessa do território… pra 
futuras gerações, criar seus filhos, pros plantios… Então isso teve. Essa questão de 
especificar, de dar visibilidade, vem a partir da criação do departamento de mulheres 
indígenas da APOINME que foi em 2006. Esse que eu fui coordenadora. Aí vem 
mais essa discussão mais política de ter paridade na representatividade, de na hora 
de ir pra uma viagem, pra uma representação ter uma mulher presente e não so ho-
mens. Porque a luta das mulheres é mais nos bastidores, mais na base, mais de orga-
nização da aldeia, de organização da parte escolar, da parte de saúde… E na hora de 
dar visibilidade, na hora de representar o povo não se tinha as mulheres. Começa a 
partir de 2006 aqui na nossa região essa discussão. “Vai pro acampamento terra li-
vre? Quantas mulheres? Quantos homens?”… “Numa mesa de debate bota uma mu-
lher pra falar…”… Mas nesse sentido… É tanto que o movimento de mulheres indí-
genas, se tem a marcha das mulheres, tem o dia de luta… As mulheres indígenas 
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ainda vai timidamente, porque essa discussao do aborto e da independência não é 
discutido como um tema principal… As mulheres estão discutindo a demarcação dos 
territórios, a sobrevivencia, a sustentabilidade. Coisas nesse sentido. 

[…] 

Cayo: Tu acha que esses ataques deles, facilita porque tu é mulher? 
Cláudia: É, é… Por ser mulher. Alguns aqui não tão nem ai né. Nesse tempo todo 
eu nunca sofri preconceito por ser mulher, não… Hoje que eu percebo mais isso… 
Mas antes eu não percebia não. Mas alguns homens não conseguem ser, ser abaixo 
da mulher ne… 
Cayo: Hoje tu percebe mais isso em que sentido? 
Cláudia: Percebo mais. No sentido de que o domínio tem que ficar com os homens! 
Por causa do Manoel, principalmente por causa dele. Depois que o Manoel apareceu 
muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Cada um aqui tem a sua diferença, eu tenho 
meu jeito, Madalena o dela, Ceiça o dela… 

             As duas falas anteriores mostram como as mulheres, apesar de serem muito presentes 

e ativas no movimento indígena e nas lutas locais (tal como nos Pitaguary), aparecem como 

figuras de certa vulnerabilidade e subordinação social (emoções e sentimentos tradicional-

mente associadas ao gênero feminino). O primeiro relato mostra algo interessante, as mulhe-

res desde o início da mobilização étnica no Ceará estiveram presentes e são muito reconheci-

das nessa arena, mas ao mesmo tempo suas atuações “são mais nos bastidores, na base etc”. 

Apesar disso, a presença e o agenciamento feminino na mobilização étnica cearense e Pita-

guary expressam a atuação das mulheres na formação e manutenção dos coletivos indígenas 

que se organizam em torno de terras já demarcadas, em vias de regularização ou identificação 

- promovendo assim uma inversão dos papéis geralmente atribuídos ao gênero masculino 

(como o cacicado e a liderança indígena)  (ROCHA, 2012).  

              A discrepância ressaltada na fala de Ceiça é bastante significativa, expressando tal 

como no segundo relato, o tema da subordinação de gênero. Durante o Acampamento Terra 

Livre de 2017, foi comum algumas mulheres me relatarem que existem certas particularidades 

de ser mulher e atuar no movimento. Uma delas é a incompreensão dos maridos com o fato de 

terem que viajar recorrentemente, “ficando longe deles, da casa, dos filhos” - algo também 

verificado por Oliveira (2013) como uma das dificuldades que as lideranças que estão atuando 

no movimento indígena encontram. Isso especificamente nos casos em que os maridos se 

identificam como indígenas mas não acompanham o movimento. Neste contexto, elas acio-

nam valores como “força” e “coragem" para lidarem com as diferenças de gênero. O fortale-

cimento das mulheres no movimento indígena cearense vem se consolidando a partir de re-

presentações como a da APOINME (em seu departamento de mulheres) e a criação da AMI-
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CE (Articulação de Mulheres Indígenas do Ceará). Recentemente, os Pitaguary protagoniza-

ram um triste caso de feminicídio. No início de agosto de 2017, da índia Roseane Dantas (mo-

radora da aldeia Monguba) foi assassinada por Lucas Matias, seu companheiro, por ciúmes. 

Uma semana depois, a AMICE articulou uma marcha de protesto contra a violência que so-

frem as mulheres, o que reuniu diversas etnias/povos indígenas. 

         Souza e Cermin (2012), destacaram algo importante ao pesquisarem as mulheres indí-

genas em Porto Velho (RO), 
As narrativas mostram que as mulheres indígenas passam por situações semelhantes 
às das mulheres não indígenas naquilo que concerne às situações de violência e de 
privação. Entretanto, a diferença está na dificuldade de acesso ao atendimento de 
direitos básicos, uma vez que as políticas públicas voltadas a indígenas excluem as 
mulheres indígenas urbanas. Este impasse gera, nas cidades, uma demanda não 
atendida, forçando a mulher a silenciar sua condição indígena (SOUZA; CERMIN, 
2012, p. 181). 

            Uma liderança mulher Pitaguary com quem conversei, por exemplo, ressalta que não 

tem medo das ameaças que sofre, mas se preocupa com os filhos, com a mãe e com a irmã. As 

ameaças mudaram sua rotina porque primeiramente alteraram o cotidiano de seus familiares. 

Por conta disso, pediu afastamento do emprego e foi passar um tempo com a filha,  que mora 

fora da terra indígena, e “adoeceu dos nervos” - pois “tinha crises de ansiedade e não conse-

guia mais dormir”. As ameaças e "difamações" (como ela categoriza) virtuais foi o que mais 

lhe atingiu - já que eram recorrentes e estavam abertas para visualização do mais diverso pú-

blico (dos índios da aldeia até políticos). Assim, ela acredita que sentiu um pouco do que sen-

tiu o cacique Daniel: “[…] foi um ano tentando, a partir da morte do Daniel, ver se as coisas 

se ajeitavam… Imagine ele! Que foi uma vida. Ele aguentou foi muito”.  

         Todos os elementos discutidos anteriormente nos levam a questão da autoridade e da 

legitimidade. Para meus interlocutores, Pitaguary, mas acredito que esse quadro é bem mais 

amplo, ser liderança envolve invariavelmente ter “força”, “respeito”, “reconhecimento" etc. 

Venho tentando demonstrar, como é a dinâmica social das lideranças para erigirem suas auto-

ridades no grupo. Entretanto fica a pergunta: como torna-se uma liderança? Durante minha 

etnografia encontrei dois tipos de perspectiva à essa questão: o “dom" ou a prática (trajetórias 

que voltarei a abordar na conclusão desta dissertação). Com a primeira delas, quero dizer que 

muitos de meus interlocutores acreditam que ser liderança está ligado a algo que carregam 

consigo, que já veio de “nascença”. Esses atributos, mais uma vez, fazem referência a uma 

dimensão moral das emoções: é a coragem, a desenvoltura oral (que mesmo sem escolaridade, 
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“vem naturalmente”) etc. Nesse sentido, foi frequente escutar que liderança não se torna, lide-

rança é! Contudo, pelo que venho percebendo, isso não é suficiente. Ela precisa “se tornar 

legítima”, precisa desenvolver esse “dom”. Desse modo, isso é feito por meio de um trabalho 

continuado junto da comunidade, seja na resolução de conflitos como ajudar na “base", em 

retomadas, seja na participação no movimento indígena. É, assim, que o indígena vai se capa-

citar, aprender a historia das outras etnias do estado e da sua luta, vai entender a conjuntura 

indigenista local e nacional, vai construir laços emocionais com outros indígenas, vai apren-

der os rituais e tradições culturais, as canções, as histórias e narrativas, entre outros. Conside-

ro este como um dos principais caminhos e espaços pelos quais uma liderança modela-se - o 

que abordarei no próximo capítulo. 

      Tentei demonstrar ao longo deste tópico que os conflitos sociais no povo Pitaguary, recon-

figurados recentemente a partir das disputas entre as duas facções, estão sendo  representados 

pelos indígenas a partir de discursos emocionais. As emoções e a política estariam assim es-

treitamente relacionadas, automodelando as lideranças, suas práticas e performances. A lin-

guagem do testemunho pessoal tem efeitos políticos, na medida em que constrói versões 

compartilhadas dos acontecimentos de violência, alicerçando, assim, uma ética do reconheci-

mento (para protestos, para ganhar apoiadores, etc.) visto que é um mediador simbólico entre 

a experiência subjetiva e a generalização social (JIMENO, 2010).  

          Como os conflitos sociais nos Pitaguary não são recentes, essa moralidade e esses valo-

res foram elaborados cultural, histórica e discursivamente. Finalmente, levanto a hipótese de 

que os Pitaguary estão lutando contra o faccionalismo interno. As lideranças “tradicionais” 

estão fazendo isso, juntamente com diversos outros agentes, através da elaboração, ao longo 

dos anos, de “comunidades emocionais” (JIMENO, ibid). Contudo, acredito que apenas mais 

recentemente, a partir da morte do cacique Daniel e da melhor delineação das facções, esse 

elemento se tornou mais significativo. O movimento indígena cearense seria então uma dessas 

expressões de “comunidades emocionais”. As lideranças tradicionais Pitaguary construíram 

um discurso emocional que teceu vínculos de identidade e reconhecimento entre os outros 

indígenas do movimento, e da sociedade civil (como entre ONG’s, indigenistas, pesquisado-

res, etc.), a partir da performatividade de discursos pessoais e de rituais, conformando “comu-

nidades no sentimento, de moralidades, fundadas numa ética do reconhecimento” (JIMENO, 

ibid). A força e a potencia das emoções está no fato de que ela não apela para princípios ou 
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sentimentos abstratos. Concordo com Jimeno (2010), quando a antropóloga afirma que o dis-

curso emocional não é privado e sim geral, não é privado e sim político. 
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4. ÍNDIOS EM MOVIMENTO NO MOVIMENTO: redes, conflitos e discur-

sos na mobilização étnico-política indígena no Ceará        

Estudar o movimento indígena, no caso o cearense, não significa acompanhar as ações 

das lideranças per se. Envolve, contudo, perceber uma arena política repleta de atores sociais 

variados que, apesar de ter os indígenas como os protagonistas principais, abrange também a 

Igreja, as universidades, os pesquisadores, as ONG’S e o próprio Estado. Assim, “[…] o mo-

vimento indígena surge como um elemento flagrante para entender um novo período da polí-

tica indigenista nacional, onde os indígenas vão paulatinamente aparecendo como os próprios 

interlocutores na construção de suas demandas  e defesa de seus direitos” (OLIVEIRA, 2013, 

p. 17).  

 Como ressaltei na introdução desta dissertação, uma antropologia do Estado foi es-

sencial para compreender as dinâmicas sociais que estavam em jogo (BEVILAQUA, 2000; 

TEIXEIRA; SOUZA LIMA, 2010; CASTILHO; SOUZA LIMA, 2014; SOUZA LIMA, 2002; 

2012; 2013; MITCHELL, 1999; ABRAMS, 2006; DAS; POOLE, 2008; SCHAVELZON, 

2010). É preciso esclarecer, de antemão, que não devemos pensar Estado e sociedade como 

duas instâncias separadas  ou autônomas (VIANNA, 2013; ABRAMS, 2006). A crença na 

existência de um “Estado de fato” a partir de sua atuação ideológico-representacional, refor-

çaria a reificação deste e, consequentemente, o mascaramento dos efeitos de poder advindos 

da separação entre Estado e sociedade (MITCHELL, 2006; ABRAMS, idem). O plano repre-

sentacional do Estado faz parte do seu próprio fazer político (VIANNA, 2006). Contudo, Phil-

lip Abrams salienta que  
There is a state-system: a palpable nexus of practice and institutional struc-

ture centered in government and more or less extensive, unified and dominant in any 
given society. There is, too, a state-idea, projected, purveyed and variously believed 
in different societies at different times. (2006, p. 58).  

Portanto, não estamos lidando com domínios ou esferas distintos e sim com modos de 

articulação e separação entre práticas (ABRAMS, idem). Os atores envolvidos, as instâncias, 

as organizações, os saberes e, principalmente, as práticas demonstram que na verdade existe 

um trânsito (um fluxo) constante entre essas supostas fronteiras (VIANNA, idem). Nesse sen-

tido, o movimento indígena ao se organizar para reivindicar direitos etnicamente diferencia-
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dos, articula essas esferas (ONG’s, sociedade civil, Igreja e o Estado) a partir das dinâmicas 

desses atores, de suas práticas, saberes e redes. 

 Souza Lima (2012) fala de um fazer Estado constante (visto que não é algo “pronto” 

ou coeso), “[…] resultando em formas que não são definitivas, em processos de objetificação 

e de subjetivação que operam construindo e desconstruindo realidades no plano da vida diária, 

adquirindo a dimensão de automatismos, oriundos ou não de imposições emanadas de um 

corpo administrativo apoiado em leis e normas” (p. 561). Portanto, segundo o autor, seria im-

portante na verdade recuperar a dimensão da representação no sentido performático e figura-

tivo da administração pública. Para Aguião (2014), que também estudou “minorias 

sociais” (no caso, LGBT), uma forma de lidar com essa questão, perspectiva da qual eu tam-

bém compartilho, seria indagar como certos direitos corporificam certas identidades e vice-

versa e quais as formas de administração pública acionadas para determinados segmentos em 

detrimento de outras.  

          Dando continuidade ao que indiquei no capítulo sobre mediação, aqui vamos perceber 

esse campo de diálogo onde as lideranças indígenas se posicionam como agentes mediadores 

centrais. Da mesma forma, se, por um lado, observamos anteriormente a organização local 

Pitaguary, agora perceberemos como ela se articula com a luta de outros povos e organiza-

ções, estabelecendo uma agenda e interesses compartilhados os quais formam uma mobiliza-

ção mais ampla - que é o que estou entendendo enquanto movimento indígena. Dessa forma, 

tomamos a definição de Gersem Luciano Baniwa (2007, p. 128) na compreensão desse fenô-

meno - ou seja, como o "conjunto de estratégias e ações que as comunidades, organizações e 

povos indígenas desenvolvem de forma minimamente articulada em defesa de seus direitos e 

interesses coletivos”.  

         Logo nos primeiros meses de trabalho de campo entre os Pitaguary, a coordenação da 

CR Nordeste II da FUNAI localizada em Fortaleza foi ocupada por indígenas do Ceará duran-

te 51 dias ininterruptos - período mais longo entre as ocupações da sede do órgão no estado. 

Essa mobilização me fez voltar a atenção para aquela situação social especifica e à importân-

cia do movimento indígena como cenário de atuação, modelação e formação das lideranças. 

Durante os quase dois meses em que acompanhei quase que diariamente a ocupação, foi fi-

cando cada vez mais nítido o que significava e representava o movimento para aqueles sujei-

tos - ou seja, antes de tudo uma articulação entre os povos e demandas. Contudo, também fui 
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percebendo outras facetas. O movimento indígena cearense não é homogêneo, tal como, acre-

dito, a maioria dos movimentos sociais também não sejam. Reitero, portanto, que quando me 

referir à movimento (indígena), estou fazendo alusão ao “cearense”. É importante destacar 

isso, porque ao longo das viagens locais e nacionais em que acompanhei os indígenas do Cea-

rá, ficou bastante claro que não existe apenas um movimento, e sim movimentos indígenas. 

          As heterogeneidades presentes no movimento não dizem respeito apenas aos diferentes 

atores sociais envolvidos - índios e não índios - (PINHEIRO, 2011), mas também correspon-

dem à divergências entre as próprias lideranças. Obviamente, nem todos os indígenas partici-

pam ou concordam com as práticas desenvolvidas. Com isso, não quero dizer que eles for-

mem movimentos paralelos - pelo menos não percebo isso no Ceará. Acredito, contudo, que 

essas lideranças que não formam este “cerne legitimado” também estão constituindo mobili-

zações políticas, as quais não devem ser ignoradas.  

        Não pretendo estabelecer uma dimensão valorativa de qual mobilização é melhor ou 

pior, muito menos qual é mais ou menos autêntica. Repare, ao me referir ao movimento como 

“cerne legitimado”, estou utilizando uma definição que as próprias lideranças se referem tanto 

a si quanto à sua mobilização. Ao estabelecerem-se enquanto “legítimas” e, consequentemen-

te, o movimento indígena como caminho para tal, elas estão fazendo um movimento duplo de 

afirmação de si e negação do “outro" - prática comum em qualquer processo identitário (Sil-

va, 2009). Também preferi manter esta ideia (do movimento como “mobilização legitimada"), 

porque apesar das disputas entre as lideranças, das fissões e facções internas as aldeias, o mo-

vimento indígena permanece como  sinônimo de movimento social indígena cearense, com 

uma trajetória de quase três  décadas. Abordar o movimento indígena como movimento soci-

al, significa inseri-lo no contexto político das lutas sociais dentro do país (ORTOLAN MA-

TOS, 1997). 

           A existência de uma articulação regional e até nacional indígena, não anula a existência 

de particularidades nas realidades socioculturais e políticas locais dos povos indígenas (BA-

NIWA, 2007). Dessa forma, concordo com Daniel Munduruku (KRENAK, 2015; BANIWA, 

op. cit.) quando ele afirma que seria mais “correto" falar em “índios em movimento”.  
Ele [Daniel Munduruku] tem certa razão, pois não existe no Brasil um movimento 
indígena. Existem muitos movimentos indígenas, uma vez que cada aldeia, cada 
povo ou cada território indígena estabelece e desenvolve seu movimento de luta em 
defesa de seus direitos. Mas as lideranças indígenas brasileiras, de forma sábia, gos-
tam de afirmar que existe sim um movimento indígena, aquele que busca articular 
todas as diferentes ações e estratégias dos povos indígenas, na perspectiva de uma 
luta articulada em níveis locais, regionais, nacional e internacional em torno dos 
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direitos e interesses comuns, frente a outros segmentos e interesses nacionais e regi-
onais. (BANIWA, 2007) 

             Ressalto que o objetivo deste capítulo é delinear o movimento indígena cearense (ou 

seus índios em movimento) em suas redes, estratégias, discursos e heterogeneidades. Portanto, 

explorarei como, a partir da mobilização étnica indígena em escala estadual, poderemos per-

ceber as tramas locais internas das etnias, mais especificamente o caso Pitaguary. Durante os 

meses e os eventos sociais em que acompanhei o movimento cearense, percebi como o facci-

onalismo Pitaguary tornava-se evidente também naquele contexto. Da mesma forma, se não 

pudemos notar nenhum agenciamento efetivo (no sentido que tenha surtido efeito) dos indí-

genas Pitaguary para resolverem seus conflitos internos, tal responsabilidade e expectativas 

eram depositadas no movimento. O próprio "II Encontro de Caciques, Pajés e Lideranças tra-

dicionais dos Povos Indígenas do Ceará”, o qual já abordei no capítulo anterior, foi desenvol-

vido como uma forma estratégica de mitigar e propor soluções para o problema Pitaguary. Ou 

seja, o movimento se envolve nas políticas internas das etnias. A forma que ele vem agindo 

para controlar os faccionalismos ou divergências, não só Pitaguary  mas de outros povos, é 

criando uma retórica discursiva que os estabelecem enquanto “centro legitimado e legitima-

dor” das lideranças no Ceará. Dito de outra forma, é o movimento quem pretende reconhecer 

ou não tanto as lideranças no estado, quanto as lutas que são ou não “autênticas”.  

          De outro modo, também pretendo explorar as potencialidades do movimento indígena: 

como ele possibilita uma maior autonomia dos povos e lideranças como protagonistas da me-

diação (articulando e desenvolvendo organizações indígenas); como campo de defesa de di-

reitos diferenciados (territorial, educação e saúde); e como um espaço de modelação e de ca-

pacitação das lideranças. Desse modo, abordarei a constituição do movimento indígena naci-

onal e, consequentemente, suas reverberações regionais (no caso do Nordeste) e estaduais (no 

caso do Ceará) - chegando até as organizações indígenas locais no Ceará. Explorarei como 

esse campo de mobilização estadual está articulado com agentes externos, os chamados “par-

ceiros”. Pretendo também esboçar brevemente a inserção das mulheres e dos jovens indígenas 

nesse campo - o que,  ao mesmo tempo que fortalece e diversifica o movimento, cria tensões 

internas entre as lideranças. Por fim, farei uma discussão sobre como uma linguagem das 

emoções se articula a um discurso politico, no caso dos movimentos sociais (JASPER, 2013). 

Ainda aproveitando a potencialidade da dimensão discursiva, poderemos perceber como o 

movimento indígena cearense estabelece-se como um mecanismo de definição de realidade, 
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na medida em que constrói uma retórica sobre o que é uma liderança, como ela pode chegar a 

tal lugar e como ela pode ser legitimada. Para ilustrar essa discussão, trarei etnograficamente 

no próximo capítulo três eventos que acompanhei: a ocupação da CE Nordeste II da Funai, o 

14 Acampamento Terra Livre (ATL), a XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do 

Ceará. 

4.2 Os movimentos indígenas: articulando redes em escala nacional e regional 

        Somente a partir da década de 1970 começa a se esboçar o movimento indígena no Bra-

sil (BICALHO, 2010; OLIVEIRA, 2013; BANIWA, 2007; ORTOLAN MATOS, 2006). Na-

quele momento, a mobilização assume um caráter “pan-indígena”, com a promoção da orga-

nização pluriétnica dos índios em defesa de seus direitos - formado a partir de concepções e 

atuações dos atores sociais envolvidos (índios, missionários, antropólogos, indigenistas ofici-

ais, organizações não-governamentais e governo brasileiro) (ORTOLAN MATOS, 2006). As 

formas de resistência e ação indígena naquele período diferenciam-se das que iriam se confi-

gurar, pelo menos, nas próximas décadas (principalmente a partir de 1990). Ou seja, durante o 

período da emergência do movimento indígena no Brasil (nos moldes de uma “identidade plu-

riétnica”), a proposta das lideranças indígenas era de uma ação mais diplomática, baseada em 

negociações (idem). Já a partir de sua institucionalização com as organizações indígenas, as 

estratégias de ação mudaram significativamente - configurando-se a partir de enfrentamentos 

diretos (como retomadas, ocupações, fechamentos de vias, mobilizações etc.), de modo a fa-

zer prevalecer suas vontades e direitos. 

Tal como Oliveira (2013), considero primário considerar o surgimento (e a importân-

cia) do movimento (a nível nacional) apenas como um elemento de desenvolvimento da cons-

ciência e organização dos povos na busca por seus direitos diferenciados. A questão se torna 

mais complexa quando colocamos em cena a mudança promovida por esta mobilização nos 

níveis de diálogo com as instâncias do Estado brasileiro no que tange a política indigenista 

nacional. Devemos, contudo, inserir o fenômeno dentro de um quadro mais amplo de movi-

mentos sociais  que eclodem na América Latina nas últimas décadas do século XX, trazendo 

um novo elemento ao modo como essas lutas vêm sendo desenvolvidas: ou seja, não apenas 

como formas de resistência mas também como busca por direitos (reconhecimento de suas 

culturas, identidades, pelo seus territórios, saúde e educação etc.) (GOHN, 2008).  
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A FUNAI que, até então, figurava como instituição exclusiva no campo da policia in-

digenista, vê sua “responsabilidade indigenista” ser redistribuída entre diversos agentes (OR-

TOLAN MATOS, 2006), inclusive os próprios indígenas. O movimento indígena, iniciado na 

década de 1970, permitiu a interlocução entre diversas instancias e agências (ONGs, universi-

dades, antropólogos, igrejas, instituições do Estado etc.), a criação de novos espaços de diálo-

gos entre os povos (como as Assembleias), uma nova categoria de representação étnica (as 

lideranças indígenas) e o desenvolvimento de agências indígenas de mobilização (como as 

organizações indígenas) (OLIVEIRA, 2013). 

No caso da região Nordeste, temos a atuação, em 1978, de duas importantes ONGs no 

apoio aos povos da região. A primeira delas é a Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP), 

que teve atuação importante entre os índios Xocó em Sergipe (e que teve forte influência de 

outra ONG, o CIMI - Conselho Indigenista Missionário), e a ANAI-BA (fundada em 1978 

mas oficialmente institucionalizada em 1983) que era formada principalmente por indigenis-

tas e antropólogos que tinham o objetivo, inicialmente dedicado aos povos da Bahia, de atuar 

na mobilização, assessoria e formação de lideranças indígenas (OLIVEIRA, 2013). 

Entre os meados da década de 1980 e o início de 1990, temos a formação de fato de 

um movimento a nível regional no Nordeste, primeiro com a UNI-NE (criada em 1985) e, 

posteriormente, com a Comissão Leste-Nordeste (iniciada em 1990). O objetivo da UNI era 

de atuar nas mobilizações de diversos povos, promovendo capacitações e apoio em retomadas 

etc. No entanto, isso na prática não foi o que aconteceu, o que ensejou a criação da Comissão 

Leste-Nordeste cinco anos depois. O que incomodava muitos indígenas em relação à UNI-NE 

é que ela foi estabelecida de uma maneira “verticalizada”, onde a discussão partiu e foi guiada 

por poucas lideranças que estavam à frente do projeto, não existindo portanto um diálogo com 

as “bases" (OLIVEIRA, op. cit.). Na medida em que esses povos iam estabelecendo redes e 

contatos a partir de eventos e encontros (promovidos por ONGs ou bancados pelas próprias 

lideranças), iniciou-se a reflexão sobre uma representação regional diferente do modelo da 

UNI. De fato, as redes sociais (BARNES, 1987) entre povos e lideranças indígenas no Nor-

deste brasileiro começaram a ser tecidas muito antes da criação da UNI-NE, através de encon-

tros e Assembleias por exemplo. A primeira assembleia indígena na região Nordeste ocorreu 

entre os dias 11 e 14 de outubro de 1979 (OLIVEIRA, op.cit.). 



	 	 �227

         A Comissão Leste-Nordeste, criada em 1990 a partir das discussões de reestruturação da 

UNI, contou com o apoio do CIMI em sua organização. O Conselho Indigenista Missionário 

trabalhava principalmente no que tange à organização dos encontros do movimento (como o 

apoio financeiro para o deslocamento das lideranças) e o auxílio no diálogo entre os povos. A 

proposta era de uma organização mais “descentralizada”, sem sede e nem representantes fi-

xos, de modo que as reuniões fossem realizadas cada qual em uma nova etnia - com o objeti-

vo das lideranças “circularem" e conhecerem ao máximo outras realidades indígenas, estabe-

lecerem contatos, fortalecerem a união em prol de agendas e compromissos em comum  

(OLIVEIRA, op. cit.).  

Em 1992, foi realizada uma assembleia que contou com um número grande de partici-

pantes e etnias. Uma maior organização da Comissão se fazia necessária, tendo em vista a 

crescente participação de lideranças e a inserção de novos povos na mobilização étnica indí-

gena no Nordeste brasileiro. Após aquele ano, a Comissão passou a se estruturar de uma for-

ma mais hierarquizada e burocrática, no modelo que viria a ser melhor desenvolvido na 

APOINME. Ou seja, uma das primeiras mudanças foi a criação de Coordenações Microrregi-

onais. Assim, foram estabelecidas cinco micro-regiões: MR Bahia, MR Pernambuco, MR Mi-

nas Gerais e Espírito Santo, MR Alagoas e Sergipe e MR Paraíba e Ceará. Vejamos a ilustra-

tiva tabela que Oliveira (2013, p. 129) desenvolveu sobre a estrutura organizacional da Co-

missão Leste-Nordeste, 
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Figura 25: Organograma da Comissão Leste-Nodeste. Foto reprodução (OLIVEIRA, 2013, p. 129) 

           A oficialização da Comissão, visto que até então não era legalizada formalmente, foi 

um processo lento, que veio a concluir-se apenas em 1995 com a mudança de seu nome (e a 

legalização da  organização) para APOINME.  
Dourado Tapeba: Bom, a APOINME é uma organização que começou no Estado 
da Bahia, com os Pataxó, e ai se juntou com os povos de Pernambuco, de Alagoas, 
Paraíba e ai o Ceará ne. Isso na década de 90, que foi criada a Comissão Leste-Nor-
deste. E a gente tá nessa luta desde a criação da comissão Leste-Nordeste. E em 95 a 
gente fez uma grande assembleia geral da Leste-Nordeste, e dentro da assembleia foi 
criada a APOINME, que é a Articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas 
Gerais e Espirito Santo. Na época, eram oito estados. Porque não contava com o 
Piauí e nem o Rio Grande do Norte. E na realidade o próprio Maranhão como é do 
nordeste tambem, mas a realidade indígena do Maranhão é igual a da região Norte. 
Então o Maranhão não compõe a APOINME. Então compõe os oito estados do Nor-
deste mais Minas Gerais e o Espirito Santo. E dentro dessa discussão porque que se 
criou a APOINME? Porque era uma maneira de articular melhor a região Nordeste e 
a região leste que era a região que não tinha apoio, ineficiente, deficiente de articu-
lação. O próprio governo não via os povos indígenas dessa região como prioridades. 
E criou-se essa organização pra justamente quando você tem um problema em Per-
nambuco, ai toda a organização da APOINME ir lá pra ajudar! Mesma coisa no Cea-
rá, na Bahia. Então foi feito varias retomadas nessa região toda que teve a abrangên-
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cia da APOINME, conseguimos as terras. La na Bahia, nos Pataxó também, houve 
ma retomada grande em 97, conseguimos vencer né. A gente trouxe tambem repre-
sentantes da APOINME tambem pra retomada nossa la em Caucaia né, que é a da 
área da Lagoa dos Tapeba. Foi uma retomada. Isso em 95. Foi a primeira retomada 
nossa, em 95. Então a gente tem a organização como um veiculo de articulação dos 
povos indígenaenas da regiao. Assim como tem a COIAB, que é  a Coordenação das 
Organizações Indígenas da Amazonia Brasileira, que abrange 9 estados. Como a 
APINSUL e a APINSUDESTE. Tem a ATINGUASUL que é no Mato Grosso do sul. 
Então essa organizações formam um grupo de organizações pra criar a organização 
nacional né… (Dourado Tapeba - liderança indígena e vice-coordenador de micro 
região da APOINME - 27/04/2017). 

          A APOINME permanece estruturada em micro-regiões, agora com algumas alterações. 

São dez estados (em vez de oito) compondo nove (em vez de cinco) micro-regiões, as quais 

são: Alagoas e Sergipe; Piauí e Rio Grande do Norte; Bahia Norte; Bahia Sul; Ceará; Espírito 

Santo; Minas Gerais; Pernambuco; e Paraíba. Algumas micro-regiões foram adicionadas e 

outras modificadas (como a do Ceará que agora está compondo sozinho sua micro-região). 

Dourado Tapeba foi um dos responsáveis pela inclusão do Ceará nas discussões do movimen-

to indígena no Nordeste, quando da existência da Comissão Leste-Nordeste. Desde então ele 

alterna entre coordenador e vice-coordenador de micro-região. Atualmente o Ceará tem duas 

mulheres como “coordenadoras de micro” (como costuma-se chamar): Eliane Tabajara e Dijé 

Tremembé.  

           Vejamos a seguir, na fala de um ex coordenador executivo da APOINME, como a insti-

tuição se estruturou, como ela se organiza e qual a atuação prática que ela tem com os povos, 

no caso do Ceará. 
Cayo: E Renato, tu era o coordenador executivo da APOINME né… Fala um pouco 
pra mim do que é a APOINME, como nasce, qual função… 
Renato Tupinikim: A APOINME nasce de um fator muito estratégico. Mas antes de 
virar APOINME era Comissão Leste-Nordeste… E as lideranças mais antigas que 
começaram a fazer as retomadas de terras, começaram unir… Minas, Espirito Santo, 
Alagoas… Então essas liderancas, como Comissão Leste-Nordeste, se encontra-
vam… Não dependiam de uma estrutura, nem de dinheiro, nem de onibus. Eles da-
vam um jeito de ir. Iam a pé. Comendo farinha. Comendo rapadura. Mas iam! Se 
reuniam! Teve exemplo, tipo, em Alagoas que em uma reuniao deles se juntava e 
“vamos, vamos fazer uma retomada agora!”. Então se constrói assim. E o nome 
APOINME se cria em 95. E o papel dela é fazer essa articulação política tambem, 
encaminhar todas as demandas dos povos de sua abrangência. Hoje a APOINME 
abrange 9 estados. Então assim é uma das articulações maiores, que tem mais abran-
gência. Mas a APOINME é tão importante que a gente precisa de fato reconhecê-la. 
Porque tem muitos povos que só questionam… A APOINME não serve, não serve. 
Mas a APOINME serve, mas só praquele povo que manda demandas. Se o povo fica 
de braços cruzados, aguentando o problema e não mandar a demanda, a APOINME 
não vai conseguir ajudar. 
Cayo: Por exemplo, tem povo lá no Ceara, ai se eles tão com um problema o que 
eles fazem? Eles comunicam a APOINME?! E ai ela faz o que? 
Renato Tupinikim: Por exemplo, questão territorial… Por exemplo, o povo Tapeba 
esta com problema da reintegração de posse. E ai tem os coordenadores executivos, 
em cada micro-região tem os seus… Esse coordenador executivo tem que encami-
nhar um documento pra coordenação da APOINME falando da situação, ai 
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APOINME vai entrar em contato com o Dinamã  Tuxá que está na APIB, que repre-
senta a APIB aqui em Brasilia. E ai ele vai fazer as articulações aqui, ao STF, ao 
Ministério Publico… Que conseguiriam encaminhar e derrubar todas as decisões 
impostas. Por isso é sempre muito importante a APOINME ficar sabendo quais são 
os problemas que estão acontecendo. Que daí os representantes indígenas que estão 
aqui em Brasilia, na APIB ou outras entidades, podem fazer essa defesa, essa media-
ção, essa articulação… 
Cayo: Então esse é o trabalho do coordenador executivo?! É  o que tu faz? Tu rece-
be essas demandas e repassa? 
Renato Tupinikim: É. Quando eu tava a gente recebia muita demanda. Ai a gente 
entrava em contato com Brasilia e a gente fazia os documentos, assinava, e encami-
nhava via e-mail pro setor que queria que acompanhasse, entendeu?! Teve muitas 
vezes que eu pude ir, por exemplo, na FUNAI pedir [inaudivel] das terras indígenas 
do Nordeste todinho. Então assim, com um oficio, daí a gente responde. Se a gente 
também não procurar saber como que está a situação, a gente vai sempre ficar atra-
sado. 
Cayo: Então tem um coordenador executivo por Estado? É assim? 
Renato Tupinikim: Tem o coordenador geral… 
Cayo: Quem é? 
Renato Tupinikim: Paulo Tupinikim. Tem o coordenador executivo que são os da 
sede. Paulo Tupinikim, coordenador geral de sede. Vasco Pankararu, executivo da 
sede. Da sede regional né. E Irajá Pataxó da sede, coordenador executivo também. E 
em casa estado, em cada micro-região, que chama de micro-região da APOINME, 
existem dois coordenadores e dois suplentes. No Ceará, os coordenadores titular: 
Eliane Tabajara e Dijé Tremembé. Suplente: Dourado Tapeba e Renato Potiguara. 
Então assim, a gente consegue de fato fazer essas pontes porque existem esses coor-
denadores nas bases. Porque se fosse so coordenadores na sede, não conseguiríamos 
de fato ter essa articulação que a APOINME tem! (Renato Tupinikim - liderança 
indígena - aldeia Caieira Velha (ES) - ex-membro da APOINME - 27/04/2017). 

        Vale ressaltar que a APOINME, juntamente com a Articulação dos Povos Indígenas da 

Região Sul (ARPINSUL), a Articulação dos Povos Indigenas do Pantanal e Região (ARPI-

PAN), a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), a Arti-

culação dos Povos Indígenas da Região Sudeste (ARPINSUDESTE) e a Aty Guassu (Grande 

Assembléia Guarani) compõem a APIB (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil). É desta 

forma que o movimento indígena se organiza nacionalmente. Ele é composto por movimentos 

estaduais, que formam articulações regionais que, por fim, respondem a um movimento naci-

onal. Assim, é mais correto falar em movimento(s) indígena(s) tanto no singular quanto no 

plural. 

4.3 As organizações indígenas cearenses e os seus “parceiros” 

         Atualmente, o movimento indígena no Ceará articula 14 povos indígenas (com popula-

ção atual em torno de 32.000 índios) em cerca de 21 municípios . Em âmbitos regional e 102

 Dados do Distrito Especial de Saúde Indígena do Ceará (DSEI-CE), da Secretaria Especial de Saúde Indíge102 -
na do Ministério da Saúde no Ceará (SESAI-MS-CE) 
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nacional, articula-se à Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas 

Gerais e Espírito Santo (APOINME) e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). É 

relativamente comum o movimento cearense fazer a subdivisão geográfica entre povos do ser-

tão, povos do litoral e povos da região metropolitana. Os "povos do sertão” congregam o mai-

or número de etnias, as quais localizam-se em municípios circunvizinhos à Crateús. Enquanto 

os “do litoral” incluem apenas as aldeias Tremembé e os “da região metropolitana” são os 

povos da chamada “grande Fortaleza” somados aos Kanindé de Canindé e de Aratuba. 

           Segundo Ceiça Pitaguary, o Ceará "é bem diferenciado nesse sentido de pertencimento 

a APOINME. De responsabilidade com a APOINME. Então para nós a instituição maior, que 

nós temos orgulho de falar, de dizer que fazemos parte é a APOINME ”. Isso porque, os ín103 -

dios do Ceará se mobilizaram e articularam em torno da visibilidade e apoio que a APOINME 

forneceu, as articulações por elas criadas, suas formações de lideranças, viagens, capacitações 

etc. Dessa forma, é bastante nítido a presença da APOINME ainda hoje nos eventos indígenas 

cearenses, sejam encontros localizados até as Assembleias anuais. É partido desse contexto, 

inicialmente fomentado pela APONME, que os indígenas do Ceará começaram a desenvolver 

organizações indígenas visando debater e avançar em questões e setores estratégicos da mobi-

lização étnica. Atualmente, eles contam com quatro organizações: FEPOINCE (Federação dos 

Povos e Organizações Indígenas do Ceará, que recentemente substituiu a COPICE), a AMICE 

(Articulação das Mulheres Indígenas do Ceará), a COJICE (Comissão de Juventude Indígena 

do Ceará) e a OPRINCE (Organização dos Professores Indígenas do Ceará). Portanto, essas 

organizações nascem, segundo Ceiça Pitaguary:  
[…] a partir da discussão no âmbito da micro-região da APOINME. A APOINME 
chama uma reunião com seus micro-coordenadores e ai quando criou-se a OPRIN-
CE, foi porque o segmento de professores ele estava crescendo, as escolas indígenas 
estavam aumentando. Precisava de uma discussão especifica quando fosse pra discu-
tir no conselho de educação, quando fosse pra discutir a parte de contratação, paga-
mento de professores. Não dava pro coordenador da APOINME abranger tudo isso. 
Então vamos criar os segmentos. Mas nascem a partir dalí, da discussão com a mi-
cro-região. (Ceiça - liderança - ex-coordenadora da APOINME e atual presidente da 
FEPOINCE — Aldeia Santo Antônio - 12/04/2017). 

          Com o objetivo de organizar a mobilização estadual, visto que estrategicamente falando 

seria bastante complicado fazê-lo a partir da APOINME (já que ela congrega dez estados e 

mantém sede em Recife), os indígenas cearenses criaram a COPICE, que foi oficialmente re-

gistrada em 2003, com sede em Almofala na T.I Tremembé. "Pouco após completar um ano 

 Trecho de conversa com a liderança.103
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de existência, em 09/08/2004, a organização firmou um convênio com a Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA - CV 1150/04) com objeto “Saúde Indígena” no valor de R$ 

3.569.555,51, a data de fim vigência deste convênio era 09/03/2010. Um novo convênio foi 

firmado com a Fundação Nacional de Saúde em 31/05/2010, poucos meses após a vigência do 

anterior, no valor de R$ 577.476,03, com objeto 'Garantir aos povos indígenas a manutenção 

ou recuperação das condições objetivas de reprodução de seus modos de vida e proporcionar-

lhes oportunidades de superação das assimetrias observadas em relação a sociedade brasileira 

em geral' e data de fim da vigência 31/10/2011 (Adelco, 2017, p. 47). Vejamos, 
Ceiça Pitaguary: Ai quando a gente criou a COPICE era porque existia, tava come-
çando a saúde indígena, e a saúde indígena funcionava por meio de convênio. Era na 
FUNASA, a FUNASA ficou responsável pela saúde indígena, mas pra fazer atendi-
mentos, contratar profissionais… A gente tem um carro de emergencia que é pareci-
do com ambulância que fica dentro das aldeias… Se tem alguma emergência com 
um indígena durante o dia ou durante a noite, faz o transporte nesse carro, e precisa-
va pagar esses motoristas também… E ai quem fez, quem firmou o primeiro convê-
nio com a FUNASA pra fazer esse atendimento dos indígenas nas aldeias foi a Mis-
são Tremembé. Ai a gente ficou se perguntando “porque a missão Tremembé, e não 
pode ser nós mesmos e tal?”  Ai criamos a COPICE, única e exclusivamente pra 
gerenciar o convênio da FUNASA, da saúde. […] Ai foi criado exclusivamente, fez 
o convênio com a FUNASA… Tem uma casa de apoio né, uma CASAI aqui em 
Fortaleza, pro atendimento dos índios que tão em passagem, em transito, passando 
pra fazer exames… E a COPICE firmou escritório la dentro. Ai tinha uma confusão 
de dizer “vamo pra COPICE”, não era pra CASAI né… E era CASAI. Ficou aquela 
historia de que a COPICE era ali, aquela casa. Como tinha uma parte do recurso que 
era pra movimentação, controle social, sempre tinha reuniões e ai a COPICE cresceu 
muito. Depois a COPICE passou por algumas auditorias e o convênio foi ficando 
cada vez maior… Ai ja foi contratando profissionais que trabalharam na FUNASA. 
Ai passou por algumas auditorias, alguns funcionários colocaram, enfermeiros la da 
CASAI, colocaram a COPICE na justiça… Eu sei que a COPICE hoje se encontra 
com um grande rombo na receita… 
Cayo: Ate hoje a CASAI funciona? 
Ceiça: Existe! So que agora a COPICE saiu de dentro, toda a coordenação saiu de 
dentro… O convênio agora da CASAI é com o IMIP, que é o Instituto Materno in-
fantil Fernando Filgueiras, la de Pernambuco… que ele pegou vários convênios da 
região nordeste. A COPICE não concorreu mais e nem pode, por conta desse deficit 
financeiro que teve… E agora a COPICE trabalha com as representações nos diver-
sos conselhos estaduais, na organização das assembleias, nas manifestações… E a 
gente ta no vermelho… Por conta de pagamento de pessoal, entraram na Justiça con-
testando os valores recebidos… (Ceiça - liderança - ex-coordenadora da APOINME 
e atual presidente da FEPOINCE — Aldeia Santo Antônio - 12/04/2017). 

                

             Os gestores da COPICE sem experiências anteriores de gestão, de logística financeira 

e gerencial, levaram a entidade à uma situação financeira delicada, como bem explicitou Cei-

ça Pitaguary. Com isso, as atividades da organização indígena estadual acabaram se direcio-

nando quase que exclusivamente na realização e articulação das mobilizações indígenas, das 

assembleias, eventos e manifestações. Da mesma forma, continuou exercendo seu papel de 

representação dos povos indígenas do estado. A existência de uma sede física (CASAI) e a 
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solidificação dos convênios (com a FUNASA), deu força e estruturação para a COPICE e, 

consequentemente, alavancou o movimento indígena no Ceará nos primeiros anos do século 

XXI. Inicialmente, a COPICE tinha importância para além do caráter articulador e representa-

tivo, pois tinha também capacidade de financiamento para as diversas agendas indígenas.  

             Nos últimos anos, a COPICE vem enfrentando uma crise interna. Além de ter dívidas 

trabalhistas como um dos motivos da crise, também foi ocasionado pela ausência de uma es-

trutura física e de funcionários. A última coordenação da COPICE (ainda em vigência quando 

eu estava fazendo meu trabalho de campo) foi composta por Weibe Tapeba (coordenador), 

Ceiça Pitaguary (vice-coordenadora) e Jorge Tabajara (secretário). Eles assumiram a organi-

zação (por volta de 2014) já em uma situação delicada, o que dificultou as ações efetivas e 

resoluções que poderiam dar ao problema. Segundo Dourado Tapeba, a situação da COPICE 

começou a complicar (envolvendo as dividas e pagamentos de pessoal etc.) na gestão do Fer-

nando Tremembé (período em que o convênio se desligou da entidade), se manteve na gestão 

de Naílton, chegando a gestão atual com Weibe. Levando em consideração este contexto, du-

rante a XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará (julho de 2017) foi reserva-

do uma reunião de lideranças para discutirem a atual situação da organização e os rumos que 

ela tomará. 

Figura 26: Lideranças do movimento indígena cearense reunidas para deliberarem sobre a situação da COPICE, 
durante a XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará em Novo Oriente (25/07/2017). Fonte: Ar-
quivo pessoal (2017). 
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       Na reunião das lideranças, Weibe Tapeba iniciou a fala esclarecendo que, mesmo a CO-

PICE estando “irregular” em sua gestão, conseguiu materializar o projeto Ybi-Jurema com o 

governo do estado do Ceará (através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário) – com obje-

tivo de implantar projetos econômicos nas etnias indígenas. Além disso, a entidade esteve en-

volvida na organização da “Marcha da Terra” e está articulando os preparativos para a segun-

da marcha (que ocorreria no dia 20/08/2017 e se dirigiu ate o Palácio do governo estadual 

para entregar os documentos produzidos durante a Assembleia Estadual), articulou o apoio 

financeiro e logístico para a participação dos indígenas cearenses nos Acampamentos Terra 

Livre, além de apoio aos eventos locais das aldeias e do movimento indígena cearense. Ou 

seja, apesar das dívidas que dificultavam sua atuação, a COPICE permaneceu atuando de ma-

neira central na mobilizava étnico-política cearense.  

          Entretanto, Weibe Tapeba deixou bem claro de que, tendo em vista a atual situação, a 

COPICE não tinha mais condições de funcionamento. Dessa forma, foi levantada a seguinte 

questão: o movimento indígena cearense prefere manter a COPICE nessa “informalidade" (e 

ilegalidade) e, em consequência, perder a autonomia de concorrer a editais de projetos e bus-

car financiamentos ou, então, era criada uma outra entidade com um outro estatuto? Foi con-

cordância quase geral de que o melhor caminho seria criar uma outra organização (mantendo 

ou não o nome da COPICE), agora com um estatuto voltado de fato ao movimento - aumen-

tando a autonomia e o protagonismo dos indígenas cearenses. Foi também destacado que a 

COPICE foi criada para gerir, inicialmente, o projeto de convênio com a saúde, embora tenha 

posteriormente passado a representar o movimento indígena cearense em sua amplitude. Con-

tudo, foi levantado que oficialmente não se podia “extinguir” a COPICE, a menos que ela es-

tivesse legalizada - tendo quitado suas dividas. Segundo Dourado, aconteceu algo parecido 

com a antiga CAPOIB (Conselho de Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Bra-

sil), onde foi criada a APIB para “substituí-la” mas ela continuou existindo (com CNPJ ativo). 

Durante o "II Encontro de Caciques, Pajés e Lideranças tradicionais dos Povos Indí-

genas do Ceará” (no dia 14/09/2017), foi oficializada a proposta da reunião das lideranças  

realizada na XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará. Foi criada uma        

nova entidade: a FEPOINCE (Federação dos Povos e Organizações Indígenas do Ceará). Para 

a coordenação da entidade foi eleita Ceiça Pitaguary. Compondo a diretoria e o conselho fis-

cal, lideranças de vários povos foram escolhidas: Rosinha Potyguara, Kílvia Tapeba, Eliane 
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Tabajara, Cleidiane Tremembé, Letícia Tapuya-Kariri, Neto Pitaguary, Fernando Tremembé, 

Chico Canuto (Tabajara) e Cacique Sotero (Kanindé).  

Além das organizações mais amplas, surgiu historicamente a necessidade de se fazer 

discussões mais específicas por parte do movimento indígena e das mobilizações étnicas. A 

partir de 2007, iniciou-se a criação de outras organizações indígenas. A primeira delas foi a 

OPRINCE (Organização dos Professores Indígenas do Ceará), que está atualmente sob coor-

denação de Thiago Anacé e ainda não possui CNPJ (apenas estatuto interno). 
“a organização foi constituída com o objetivo de atuar pela defesa, amplia-

ção e melhoria da educação indígena do estado tendo como principal reivindicação a 
proposta de construção de um sistema próprio para a educação indígena, concursos 
específicos e diferenciados para professores indígenas, plano de cargo e carreira e 
formação continuada de professores indígenas (magistério indígena) […]. Mesmo 
com as dificuldades na gestão de 2015-2019, a OPRINCE não esteve paralisada, 
tendo realizado uma série de atividades como: encontros com os professores; reu-
niões com o secretário de educação sobre o Fórum de Educação Escolar Indígena e 
Cargo de Professor Indígena; reuniões com o Grupo Escolar Indígena que comporá a 
futura comissão interinstitucional de educação escolar indígena; reuniões com a as-
sessoria do Dep. Elmano de Freitas para discussão sobre a meta 21 da educação que 
abre perspectivas para o concurso público diferenciado; participação na discussão 
sobre a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena e discussões do Fórum 
Nacional Escolar da Educação Indígena. De acordo com as lideranças da OPRINCE, 
há dificuldades em acompanhar todos os processos relacionados à educação indíge-
na em face da limitação financeira e de pessoal. Apenas oito pessoas acompanham 
atualmente as atividades da coordenação e há inadimplência no pagamento de con-
tribuições para a entidade que é de 0,25% do salário para os professores[…]. Ressal-
ta-se que desde sua formação até 2016, a OPRINCE ainda não possui personalidade 
jurídica, apesar de ter um estatuto aprovado.  ” (Adelco, 2017, p. 53). 

              

          A partir da criação do Departamento de Mulheres da APOINME, em meados dos anos 

2000, as lideranças femininas indígenas vêm reivindicando mais espaço e voz na estrutura e 

composição organizacional da instituição. Foi através deste departamento que diversos povos 

passaram a fazer assembleias de mulheres indígenas, onde elas podiam discutir e deliberar 

seus interesses específicos na mobilização étnica. Um resultado imediato dessa articulação 

entre as mulheres indígenas foi a indicação da coordenação geral da APOINME de que cada 

micro-região tivesse em sua coordenação ou vice-coordenação (de micro) uma mulher na 

composição. 

              Entretanto, ressalto que a despeito da paridade ou não de direitos e poder politico que 

as mulheres possuem no movimento indígena cearense ou em suas aldeias, é importante des-

tacar que historicamente as mulheres foram (e são) agentes políticos significativos na mobili-

zação étnica no estado. Ao acompanharmos a trajetória do movimento no Ceará, logo perce-

beremos a inserção e engajamento de indígenas como: dona Helena (Potiguara, de Crateús), 
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Teka Potiguara (de Monsenhor Tabosa), Luiza Canuto (Tabajara), dona Mazé (Tabajara) Ca-

cique Pequena (Jenipapo-Kanindé, de Aquiraz), Pajé Raimunda (Tapeba, de Caucaia), Mada-

lena Pitaguary (de Maracanaú), entre tantas outras. Essas lideranças que ajudaram a formar a 

mobilização étnica no Ceará, ainda hoje participam dos espaços de discussão e dos eventos no 

movimento indígena - sendo bastante respeitadas. Ainda assim, as lideranças femininas indí-

genas no Ceará continuam buscando uma maior representatividade e participação na mobili-

zação étnico-política. Como bem ressalta Machado (2012, p. 30), “o importante papel desem-

penhado pelas mulheres indígenas no cotidiano das aldeias e na luta dos povos nunca foi ne-

gligenciado, mas sim, em alguns momentos, forçadamente invisível”. 
Cayo: E eu queria saber de você, como mulher, como é a participação das mulheres 
no movimento…  
Rosa Potiguara: Sempre, sempre foi forte… As mulheres indígenas estão inseridas. 
Principalmente no Ceará, é muita participação. Monsenhor Tabsosa então… 
Cayo: Mas ja teve preconceito por ser mulher no movimento? 
Rosa Potiguara: Tem. As mulheres indígenas, a gente sofre preconceito pra estar na 
luta. Por exemplo, você enfrentar… Ter que sair da sua casa, o esposo aceitar… Isso 
ja é um preconceito! E não é todas as mulheres que tem coragem de romper com 
esse preconceito. Nos mulheres indígenas que vem pra luta e que o marido não 
acompanha, o marido é indígena mas não esta na luta que nem a gente… É muito 
dificil. Só resiste quem tem coragem. Se não tiver a militância realmente não resis-
te… (Rosa Potiguara - liderança indígena - Aldeia Jucás - 26/04/2017). 

         Para além da discussão gerada pelo Departamento de Mulheres da APOINME, temos 

que “[…] em 2005, como resultado da participação em um projeto de mulheres indígenas de 

Palmeira dos Índios em Alagoas, algumas mulheres indígenas cearenses trouxeram a discus-

são da pauta para o Estado do Ceará, o que culminou, em 2007, na realização da I Assembleia 

de Mulheres Indígenas e posterior fundação da AMICE” (Adelco, 2017, p. 49). Porém, a 

AMICE foi apenas em inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) em 2009, 

época da II Assembléia Estadual das Mulheres Indígenas do Ceará que aconteceu na Aldeia 

Imburana dos Índios Tabajara e Kalabaça de Poranga. 

Neste contexto, é relevante a conjugação de elementos como escolaridade, etnicidade 

e políticas de gênero, tal como foi ressaltado por Tota (2012). No caso do Ceará, diversas lide-

ranças indígenas mulheres têm relações com as escolas diferenciadas em suas aldeias. Para 

ficarmos apenas entre os Pitaguary, temos Ceiça que já foi professora, Madalena Pitaguary 

(hoje cacique e quem idealizou e iniciou a educação diferenciada na etnia quando ainda nem 

existia uma estrutura física para tal), Cláudia (hoje cacique e desde os anos 90 professora da 

EMIEB Pitaguary), Ana Vanessa (filha da liderança Ana Clécia, é uma jovem professora indí-

gena da Ita-Ara) etc. Não pretendo estabelecer uma relação causal entre o grau de escolarida-
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de e o engajamento politico das mulheres, tal como se um dependesse do outro. Apenas res-

salto que esses dois elementos estão se cruzando em diversas trajetórias de mulheres indíge-

nas Pitaguary e de outras etnias no Ceará.  

         Vale ressaltar essa importância da escola para a construção social de lideranças indíge-

nas e, consequentemente, para renovar e “oxigenar”, digamos, o movimento, 
Ceiça Pitaguary: A escola indígena foi criada pra ser uma extensão do movimento 
indigena. Era onde você iria repassar toda a parte cultural do povo. Então era um 
braço do movimento indígena. Por isso que muitas lideranças vem dai, da educação 
indígena. Por conta disso, porque foi bem forte ne. Ai eu trabalhei na escola indige-
na… (Ceiça - liderança - ex-coordenadora da APOINME e atual presidente da FE-
POINCE — Aldeia Santo Antônio - 12/04/2017). 

[…] 

Kauã Pitaguary: Assim, porque a escola ela nasce da luta né. Da luta e para a luta! 
E ai cada comunidade, cada povo com seu olha de educação ne. A nossa educação 
aqui pitaguary, ela é diferente dos tapeba por exemplo, porque ela foi constituída (a 
pitaguary) no formato… Não que as outras não sejam de luta… Mas de uma luta que 
acompanhou os processos territoriais ne. Ela acontece como estratégia pra gente 
permanecer no território. Por exmeplo, nos fizemos retomada da escola do povo 
pitaguary. Nos fizemos uma retomada aqui na aldeia horto e criamos essa escola, 
que o prédio era na aldeia horto e veio pra cá. E ai quando nos fizemos a retomada 
do Horto, existia um prédio que era da secretaria de agricultura e tinha um aprisco 
de criação  deles, onde foi que a gente instalou a escola. Então a gente usou de estra-
tegias, de criar escola, de colocar as familias, pra justificar nossa permanência den-
tro daquele local, do território. (João Paulo/Kauã - cacique Pitaguary - Olho D‟água 
- 02/08/17). 

            Além das mulheres indígenas no Ceará estruturarem um discurso, diga-se idealizado, 

sobre igualdade nas relações de gênero e distribuição de poder, elas estão reivindicando o di-

reito ao território e de forma especial dedicando atenção à educação e à saúde indígena . Ve104 -

jamos trechos da carta produzida na III Assembleia das mulheres indígenas do Ceará, que 

aconteceu entre os dias 28 a 30 de outubro de 2011, na aldeia Praia (terra indigena Tremembé 

de Almofala), 
Reunidas de 28 a 30 de outubro de 2011 na aldeia dos índios Tremembé, município 
de Itarema – Ceará, as mulheres indígenas dos Povos, Anacé, Tapeba, Pitaguary, 
Tremembé, Jenipapo Kanindé, Tapuia Kariri, Tabajara, Potiguara, Kariri, Tupinam-
bá, Kanindé de Aratuba e Pankará de Pernambuco. Envolvidas num clima de muita 
força e respeito à Terra discutimos e esclarecemos temas que julgamos importante 
para as mulheres indígenas da nossa região. Diante disso queremos salientar que: 
Reivindicamos de forma imediata a demarcação dos nossos territórios, para que nos-
sas famílias possam viver dignamente. Não aceitamos negociação e nem venda. 
Nossas lideranças hoje estão sendo criminalizadas por defender a mãe terra, pois ela 
é nossa vida. Dessa forma continuaremos a fazer retomadas das nossas terras, pois 
entendemos que só dessa maneira teremos acesso a ela, para garantir moradia digna, 
cultivo e infra estrutura de serviços essenciais como escolas e postos de saúde. […] 
Queremos a implementação imediata da autonomia dos Distritos Sanitários Especi-

 Não pude verificar como esse discurso é transposto para a prática, pois demandaria ter acompanhado a mobi104 -
lização/organização das mulheres indígenas no Ceará, algo que não tive tempo hábil para fazer.
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ais Indígenas, para que nossos profissionais sejam contratados diretamente sem ser 
terceirizados. Também exigimos respeito a nossa maneira de educar os nossos filhos 
e queremos que realmente a nossa educação indígena sirva para formar guerreiros e 
guerreiras para atuarem de forma forte e decisiva dentro do movimento indígena. 
Enfim, nós mulheres indígenas do Estado do Ceará estaremos sempre atentas e vigi-
lantes e não nos calaremos diante de nenhuma injustiça que afete e desrespeite nos-
sos povos indígenas. 

         Segundo Sacchi (2003), cuja pesquisa trata de etnicidade e gênero, mais especificamente 

sobre organizações políticas de mulheres indígenas, a autora afirma que esse processo organi-

zacional:  
é dinâmico e tem sido resultado dos impactos promovidos pela ação do Estado e das 
sociedades não indígenas, além das condições individuais e sociais das próprias in-
dígenas. Assim, há níveis distintos de participação política influenciados pelas ca-
racterísticas das organizações, pela situação de gênero (casadas, solteiras, com ou 
sem filhos), elementos de sua trajetória de vida, a vivência na cidade, a distância da 
sede da organização e de uma comunidade a outra para participar das reuniões, o 
interesse em participar, etc. As associadas são, além das líderes em suas “bases”, as 
que têm experiência e/ou estudo fora de suas comunidades, são bilingues (no caso 
das indígenas do Rio Negro, elas podem falar três ou mais línguas) ou mesmo não 
falam a língua de seu povo de origem, o que lhes garantem uma singularidade. 
(SACCHI, 2003, p. 99) 

Delineamos brevemente a inserção das mulheres indígenas cearenses no movimento, 

agora abordaremos o caso da juventude indígena no estado. A discussão específica sobre a 

juventude no movimento indígena começou a ser realizada no I Seminário Nacional de Juven-

tude Indígena que ocorreu em 2009, em Brasilia. Com a presença de aproximadamente 70 in-

dígenas de 42 povos, o encontro foi o resultado de uma série de oficinas e encontros regionais 

nos quais foram levantados os principais problemas e dificuldades da juventude indígena, 

seus desafios e demandas (OLIVEIRA, 2017, p. 167). Com o fim do seminário foram criadas 

duas instâncias de ação: a Comissão Nacional de Juventude Indígena (CNJI) e a REJUIND 

(idem). A CNJI passa assim a representar o instrumento principal de organização da juventude 

indígena em escala nacional, buscando efetivar e articular a participação efetiva dos jovens no 

movimento indígena a partir de seus interesses e políticas especificas para esses atores. Rena-

to Tupinikim, atualmente morando com os Tapeba (CE), já compôs a coordenação da CNJI. 

Vejamos como ela se estruturou, 
Renato Tupinikim: A comissão nasceu de um projeto feito de cima pra 

baixo. O primeiro encontro foi feito pela FUNAI. Que foi o encontro de mulheres e 
jovens indígenas. Aonde se criou uma primeira comissão de juventude, com 30 
membros, 15 titulares e 15 suplentes. E desses 30, sem apoio da FUNAI, só resistiu 
4 jovens ainda levando, junto com a REJUIND que é a rede de juventude indígena 
pela internet. Então em 2011, na segunda Conferencia Nacional de Juventude, a gen-
te se encontrou em Brasilia com mais de 30 jovens e se reunimos e avaliamos sobre 
a comissão. E como eu estava na APOINME como coordenador executivo, eles me 
delegaram de fazer a articulação com 10 jovens, dois por região. Pra gente recons-
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truir a comissão de novo. Então a gente conseguiu fazer no dia 6 de maio de 2012 
uma primeira reunião em Brasilia com 10 jovens, 2 de cada regiao, onde passamos 
15 dias fechando o projeto do segundo seminário nacional de juventude indigena, 
que aconteceu em 2012. E ai foi onde a gente conseguiu de fato reconstituir  comis-
são, não com 30 membros mas sim com 10 membros. Dois por região. E o papel da 
comissão é fazer a articulação a nível nacional, a articulação política e alem de pro-
jetos pra capacitações, oficina sobre direitos indígenas, unir juntamente com o mo-
vimento indigena. Porque assim, o movimento de juventude indígena não é separado 
do movimento indigena. É um movimento só! E a gente so consegue avançar se a 
gente tiver conjuntamente com as lideranças dos nossos povos… (Renato Tupinikim 
- liderança indígena - aldeia Caieira Velha (ES) - ex-membro da APOINME - 
27/04/2017). 

         A mobilização da juventude indígena não deve ser percebida de modo descolado das 

demandas das “juventudes” brasileiras em seus diversos âmbitos, étnicos ou não. Macedo e 

Castro (2013), mostra que as políticas públicas (série de ações desenvolvidas por meio das 

instâncias governamentais), os projetos e as ações direcionadas aos jovens brasileiros (de ma-

neira ampla e abrangente) aumentaram significativamente no final dos anos 1990. Isso teria 

relação com uma série de fatores, entre eles a ressonância de episódios dramáticos envolven-

do jovens (tais como as chacinas em Vigário Geral e na Candelária), um aumento dos estudos 

produzidos no âmbito das pós-graduações das áreas de humanas que tinham os jovens e suas 

práticas como objetos de investigação, o início dos governos PT (Partido dos Trabalhadores) 

e, além de tudo, a própria demanda dessa parcela populacional por protagonismo, cidadania e 

por atenção às suas necessidades e vulnerabilidades.  

          É curioso perceber como a categoria “juventude indígena” é elástica, pois nos encontros 

de juventude (como os que ocorreram dentro da Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do 

Ceará, em 2017) encontramos sujeitos que vão dos seus 12 anos até adultos de 40 anos, apro-

ximadamente. Meu objetivo, durante a pesquisa de mestrado não foi estudar juventudes indí-

genas, mas como esses atores tem uma inserção significativa no movimento indígena cearen-

se, é necessário tecer algumas considerações sobre essa categoria. Primeiramente, é importan-

te esclarecer que devemos nos referir à esse contingente no plural, visto que não existe apenas 

uma forma de “ser indígena” (OLIVEIRA; RANGEL, 2017). Por isso mesmo, é um campo de 

investigação que exige um esforço de interseccionalidade maior, levando em consideração as 

diferentes configurações identitárias e identificações dos sujeitos, que são jovens  e indígenas 

mas também são mulheres, gays, estudantes (universitários ou não), trabalhadores etc. e que 

estão constantemente entre espaços-tempos étnicos e não-indígenas (idem). Dessa forma te-
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mos, no decorrer da última década, a inserção desses jovens indígenas na mobilização étnica 

cearense demandando políticas, direitos e formas de vivência específicas. 

        De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, juventude compreende aquela 

população de faixa etária entre os 15 e 29 anos de idade. Isso nos leva a suposição de que 

“jovens" (na acepção “oficial" do que vem a constituir juventude) indígenas sempre existiram 

e se inseriram nas mobilizações locais de suas etnias e estados. Como é o caso de Ceiça Pita-

guary, que começou a participar das reuniões locais da etnia na época que o GT da Funai ini-

ciou os trabalhos entre os Pitaguary (em 1997), antes mesmo de completar seus 20 anos. Na 

época, não existia uma “comissão” ou uma organização de juventude dentro do movimento 

estadual. Aos poucos ela foi “[…] participando das coisas. Fui pra marcha dos 500 anos na 

Bahia. Achei importantíssimo pro amadurecimento de liderança né, fortalecimento. Foi abril 

de 2000, dia 13… A gente saiu dia 13… Fizemos uma manifestação aqui na Praça do Ferreira 

no dia 13 de abril e daqui a gente partiu, lá pro sul da Bahia… Acho que era Pataxó lá.” (Cei-

ça - liderança - ex-coordenadora da APOINME e atual presidente da FEPOINCE — Aldeia 

Santo Antônio - 12/04/2017). 

Esse contexto e cenário de “introdução” do jovem dentro da mobilização étnica acom-

panha as transformações das últimas três décadas nas mobilizações indígenas, associadas aos 

desafios suscitados pela cidadania diferenciada estabelecida após a promulgação da Constitui-

ção Federal de 1988 e a descentralização da FUNAI como instituição mediadora dos interes-

ses indígenas. Entre os anos de 2004 a 2008, a FUNAI por meio da Coordenação Geral de 

Educação (CGE) conduziu cerca de 88 encontros (ou oficinas) sobre “problemas e demandas 

da adolescência e juventude indígena brasileira [...] com a participação de 8.650 indígenas de 

110 etnias” (BIASE, 2009, p. 1 apud OLIVEIRA, 2017a). 

        Como forma de viabilizar essa articulação e utilizando de ferramentas difundidas entre a 

juventude, criou-se a REJUIND (Rede de Juventude Indígena) em 2009. O objetivo era utili-

zar o meio virtual para manter contato com outras lideranças, compartilhar experiências, mar-

car reuniões, informar as “bases”, atualizar sobre a mobilização indígena com foco na juven-

tude etc. Com isso, foi criado um blog, uma página no Facebook e uma conta no MSN (para 

as reuniões). Atualmente, o mecanismo que permanece ativo é a página do Facebook, contan-

do com mais de oito mil curtidas, entre índios e não-índios. Constantemente, são feitos posts 

sobre temas de interesse da mobilização indígena. A inserção do campo virtual no movimento 
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tem efeitos práticos claros, possibilitando uma capacidade (e velocidade) de comunicação e 

articulação antes improvável. Basta lembrarmos das estratégias da Comissão Leste-Nordeste e 

da própria APOINME de se reunir com os povos do Nordeste - dificultada pelas longas dis-

tâncias, falta de financiamentos, de locomoção etc. Esses elementos inserem novas lógicas no 

processo organizativo da juventude indígena, conferindo a ela “capital" (em um sentido bour-

diano) que as lideranças ditas “tradicionais" não manejam a priori ou têm mais dificuldade de 

utilizarem - isso conforma uma dimensão simbólica  nas disputas sociais por, no caso, legiti-

midade entre os atores em jogo (CUNHA, 2007). 

          Vejamos, a seguir, um trecho da entrevista que fiz com Ednardo, liderança jovem do 

povo Pitaguary, durante o décimo quarto ATL, 
Cayo: Eu vejo cada vez mais jovens participando do movimento indígena, mais 
juventude sendo considerada como liderança… É isso mesmo que está acontecendo? 
Mais juventude se engajando…? 
Ednardo: Isso, realmente. Porque os nossos troncos velhos estão tombando. Então a 
juventude… Temos que colocar realmente a juventude para a frente do movimento. 
Porque se a gente continuar fraquejando, os idosos estão tombando, mais na frente 
quem vai ocupar esse lugar se nós não colocarmos a juventude dentro do movimento 
indígena? Quem que irá ocupar o lugar? Ou seja, a cultura irá morrer. 
Cayo: E você acha que a juventude tá ocupando esse lugar no movimento? Ou ainda 
falta mais engajamento? 
Ednardo: Isso, realmente ainda falta mais empenho da juventude dentro do movi-
mento indígena. Nós estamos tendo uma visão agora muito boa de três anos atras 
entendeu. Era muito escassa a juventude dentro do movimento indigena. Agora esta 
havendo um fortalecimento.  
Cayo: E quando você fala assim, que isso começou de uns três anos atras mais ou 
menos. Aconteceu por causa de alguma coisa especifica? 
Ednardo: Assim, eu acho que quando… Nós realmente abrimos as portas… As lide-
ranças… Teria esse ponto negativo tambem, por conta das lideranças não olharem 
pra juventude. Alguns queriam colocar e outros não. Então ficou essa coisa ne… 
Cayo: Tem preconceitos por ser jovem? 
Ednardo: Isso… Realmente. Mas a gente se reúne dentro da própria comunidade, 
montamos grupos de crianças, da dança do tore, e foi ai que nos fomos mostrando 
entendeu pra esses jovens o que é realmente a cultura… E eles entrarem… E nos 
tentamos fazer a cabeça daquelas lideranças que não queriam ver a juventude dentro 
do movimento indígena, a aceitar. 
Cayo: E nos Pitagaury em especifco, você acha que a juventude de lá está atuante? 
Ednardo: Olha, para ser bastante sincero, não está! A situação da juventude indíge-
na Pitaguary ela tá precária, realmente. Nós contamos nos dedos a juventude dentro 
da nossa etnia. Eu não falo só a aldeia. Mas na etnia em si. Ta realmente precária. 
(Ednardo - liderança jovem - Aldeia Santo Antônio - 26/04/2017) 

             A fala de Ednardo toca em diversos pontos importantes no que tange a participação 

jovem na mobilização étnico-política indígena no Ceará. A seu ver, a necessidade de aumentar 

o interesse do jovem indígena pela mobilização contrasta com o pouco engajamento deles no 

movimento. Ou seja, por um lado é importante a inserção desses novos atores tendo em vista 

que as lideranças “tradicionais" (os “troncos velhos”) estão tombando ou não conseguem 
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mais participar ativamente das agendas do movimento indígena. A juventude, dessa forma, 

aprenderia com esses “mais velhos” e assim daria continuidade à sua luta, além de dar um 

“novo fôlego”, um novo rosto à mobilização.  

         De outro modo, Ednardo percebe uma falta de interesse e engajamento do jovem. Cabe 

perguntar-mo-nos o porquê disso. A partir das colocações do entrevistado, podemos elaborar 

pelo menos dois motivos. O primeiro deles é que o jovem indígena compõe uma geração que 

está atravessada por objetivos outros que não apenas os do movimento, ao mesmo tempo que 

têm questões especificas que os afetam. No caso dos índios Pitaguary, que estão localizados a 

pouco mais de 20 km de Fortaleza, os jovens estão em busca de qualificação educacional (es-

tudando em escolas ou universidades em Fortaleza), trabalhando na região metropolitana, 

acessando tecnologias digitais, convivendo com a criminalização da juventude, etc. O outro 

motivo que podemos destacar, é que segundo Ednardo “as lideranças não olham pra juventu-

de”. Ou seja, sua fala expressa um possível conflito geracional no movimento indígena cea-

rense.  

Acredito que a juventude indígena no Ceará tem uma boa inserção no movimento es-

tadual, com reuniões e encontros frequentes, com espaços próprios para discussão em Assem-

bleias, participação nos processos de mobilização indígena etc. Isso não contradiz a fala de 

Ednardo quando ele afirma que ainda “falta engajamento da juventude”, afinal eles podem até 

participar, porém será que "eles podem falar/ou são escutados” (SPIVAK, 2010)? Ou seja, de-

vemos prestar atenção, de fato, ao seu lugar de fala dentro do movimento. Dito isso, ainda 

percebo uma certa tensão entre as lideranças ditas “jovens" e as “tradicionais” no Ceará. Por 

exemplo, 
Dourado Tapeba: Então a gente teve um avanço, sim, com a juventude… 

Que a gente conseguiu vir pra ca, investir na juventude. E você ve hoje que a juven-
tude toma de conta do movimento, como o Weibe meu filho que se formou em ad-
vocacia, hoje é vereador do município de Caucaia. Temos o Gabriel que é meu so-
brinho. Temos aqui o Ezequiel Tremembé. Temos o Julivan. Temos o Jorge Tabajara. 
Eliane Tabajara. Quer dizer, a juventude ela cresceu e aprendeu e hoje ta levando o 
movimento nas costas. Só que tem uma coisinha que as vezes machuca muito a gen-
te, não me machuca… eu entendo qual é a questao… Porque os mais velhos as ve-
zes acham que as lideranças mais jovens as vezes querem tomar o seu lugar. Então 
eu tenho colocado muito isso tanto pros jovens quanto pros mais velhos. Eu sou 
intermediário, agora que eu tenho 56 anos, não me considero tão velho ainda. É tan-
to que eu intermédio os dois lados. Eu digo, “olha, nos temos que respeitos os mais 
velhos que são os nossos troncos, eles que deram a experiência pra anos”. Então da 
mesma forma eu coloco prosa ais velhos que os mais velhos tem que ver que quem 
vai dar continuidade é a juventude. Então não pode haver choque da juventude com 
os mais velhos, com os nossos ancioes. Tem que ser conjunto! Os anciãos passam 
experiência e o respeito da juventude com os anciãos. Pra que a gente possa real-
mente dar continuidade a nossa luta, a nossa cultura. Pra não fazer que nem outros 
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povos que foram extintos. (Dourado Tapeba - liderança indígena e vice-coordenador 
de micro região da APOINME - 27/04/2017). 

          A fala de Dourado Tapeba expressa esse ponto de tensão entre as lideranças jovens e 

“tradicionais”. Reitero que essa relação e a presença dos jovens no movimento não gera um 

conflito ou um confronto necessariamente, mas apenas pontos de tensão. É tanto que Dourado 

frisa o fato da juventude indígena ser fundamental para a mobilização hoje (como a atuação 

de seu filho Weibe), indicando uma forma de continuidade também. Me parece que o proble-

ma está mais em uma esfera de “respeito” ou “hierarquia”. Quero dizer com isso que esses 

“troncos velhos” querem ser respeitados e vistos como aqueles que estruturaram o movimento 

e que têm uma trajetória mais longa/experiente. A ideia de que essas novas lideranças possam 

ocupar o “lugar" dos que “iniciaram o movimento” se faz presente na medida em que esses 

novos atores estão tendo acesso a canais de formação e diálogo outrora não imaginado ou ar-

ticulado por esses “mais antigos”. O uso da internet e das redes sociais é um exemplo disso. 

Mas também podemos destacar o acesso as universidades, modelando um tipo diferente de 

liderança, aquela que tem um saber técnico e que utiliza-o, em muitos casos, em benefício do 

seu povo.  
Weibe Tapeba: Nós chegamos em um momento onde nossa juventude é criticada 
porque algumas lideranças achavam que a juventude ia tomar o lugar das nossas 
lideranças mais antigas, tradicionais. A gente conseguiu fazer diferente… As lide-
ranças tradicionais elas tem um espaço importante no movimento indígena e vai ter 
pra sempre esse espaço, que é do conhecimento, da memoria, do aconselhamento, de 
ta lhe ajudando, experiência (Weibe Tapeba - liderança e vereador indígena - então  
coordenador da COPICE - fala durante a XXII Assembleia Estadual dos Povos Indí-
genas do Ceará (Novo Oriente) - 24/07/2017) 

       Portanto, temos em jogo novos mecanismos que estabelecem prestígio e solidificam lide-

ranças e modos de autoridade dentro do movimento. Não existe um único caminho para isso. 

De fato, agora temos outros caminhos pelos quais essas lideranças podem se legitimar. Como 

uma forma de “controlar" esse avanço da juventude sobre o status quo onde os líderes “tradi-

cionais" se localizam, estes tentam ressaltar dimensões morais que devem ser observadas. O 

respeito, por exemplo, é um desses mecanismos utilizados para estabelecer uma diferenciação 

entre esses atores. Assim, ele recai sobre algo incontornável: o tempo. As “lideranças tradici-

onais” têm que ser respeitadas tanto pelas suas idades (e, consequentemente, o quanto conhe-

cem a historia dos índios no Ceará, das historias de suas etnias, das redes de relações compos-

tas com as outras lideranças “tradicionais" de outras aldeias etc.) quanto pelo tempo de en-

volvimento no movimento. 
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O conflito geracional entre lideranças foi objeto da pesquisa de Raiane Benites (2015), 

indígena Guarani no curso de Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica 

(UFSC). Na aldeia Boa Esperança (Tekoa Porã), segundo ela, o problema gira em torno da 

ideia de que os jovens estariam “perdendo sua cultura” e “identidade” na medida em que se 

inserem em outros espaços de interlocução para além da aldeia. Já para Maximiano (2014), os 

jovens indígenas (no Rio Negro) podem gerar tensões em suas comunidades na medida em 

que elaboram um discurso de participação atuante, buscando ocupar espaços de poder (e deci-

são) dentro de suas aldeias e movimentos. Contudo, são problemas que o movimento indígena 

ainda está aprendendo a lidar, visto que o processo de mobilização dos jovens indígenas e sua 

participação efetiva (e organizada) no movimento indígena no país, em geral, é algo recente. 

Diferentemente da sua inserção em outras mobilizações indígenas na América Latina, como 

em Chiapas (México), onde os jovens indígenas têm participação significativa pelo menos 

desde a década de 1950 (CRUZ SALAZAR, 2012). Apesar disso, a noção de “jovem (ou ju-

ventude) indígena” como categoria analítica e teórica, apenas recentemente recebeu atenção 

da academia (POZO, 2008; CRUZ SALAZAR, 2012; OLIVEIRA, 2017). 

Durante meu trabalho de campo no Ceará, não foi difícil encontrar discursos sobre um 

passado memorável, onde se tinha respeito e “moral" dentro das aldeias - os quais se configu-

raram a partir de narrativas idealizadas. Esse foi um ponto frequentemente destacado como 

elemento que distingue o movimento do início da mobilização étnica no Ceará para as atuais 

configurações.   
Cayo: Pois Ceiça, tu acha que mudou assim o papel do cacique naquela 

época pra agora? Ele perdeu essa autoridade? 
Ceiça: Mudou, mudou completamente! Mudou a hierarquia né. Antes tinha 

mais respeito, não por ser a figura do cacique, mas por ser a figura das pessoas mais 
velhas… Que conduziam o processo de demarcação da terra, que conhecia a histo-
ria… Hoje não tem mais isso. (Ceiça - liderança - ex-coordenadora da APOINME e 
atual presidente da FEPOINCE — Aldeia Santo Antônio - 12/04/2017). 

           Não é improvável, contudo, que jovens lideranças ganhem espaço, voz e respeito den-

tro do movimento indígena. Podemos citar, por exemplo, os casos de Ceiça Pitaguary, Weibe 

Tapeba, Jorge Tabajara, entre tantos outros. Nesses casos, apesar das trajetórias individuais, 

vemos pontos em comuns no que tange ao envolvimento e “trabalho" em prol do movimento 

indígena cearense. Esse seria o “caminho” que deveria ser percorrido, segundo essas lideran-

ças “tradicionais”. Ou seja, uma trajetória lenta, marcada por respeitos e hierarquias, por 
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meio da qual as lideranças aos poucos vão “mostrando trabalho”, ganhando confiança e, con-

sequentemente, legitimidade. 

Seria possível dizer que o movimento indígena cearense, em sua lógica interna, é um 

campo conservador. Ele produz uma  retórica que se auto-legitima e legitima suas lideranças. 

Marca, assim, uma distinção entre quem não participa de seus espaços. Da mesma forma, re-

força a autoridade das suas lideranças tradicionais, sejam homens ou mulheres. 

         Para as lideranças indígenas do movimento cearense, inclusive os jovens e as mulheres, 

os eventos indígenas (como encontros, reuniões, assembleias, oficinas, etc.) são importantes 

espaços de visibilidade para suas pautas (tanto gerais como especificas, como no caso das mu-

lheres e dos jovens). Esses encontros são viabilizados a partir da articulação entre organiza-

ções indígenas locais com ONGs e, em menor escola, instituições estatais. Neste contexto, as 

organizações indigenistas se configuram como “parceiro" fundamental na logística financeira 

e organizacional desses eventos. As dificuldades financeiras da COPICE, já apontadas anteri-

ormente, inevitavelmente tiveram efeitos nas outras organizações indígenas do estado. Ou 

seja, para a realização desse circuito de encontros do movimento indígena, a atuação desses 

“parceiros" (ou “apoiadores”), como os indígenas os chamam, é fundamental. Os seus proje-

tos, financiamentos, expertise em editais, administração e execução físico-financeira de proje-

tos ajudam a incrementar as agendas do movimento. 

Durante a pesquisa, acompanhando o movimento indígena cearense, as principais or-

ganizações indigenistas e ONGs que estavam inseridas neste campo eram: ADELCO (Associ-

ação para Desenvolvimento Local Co-produzido), ESPLAR - Centro de Pesquisa e Assesso-

ria, CETRA (Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador) e CDPDH (Cen-

tro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza). Empresas 

privadas também podem se configurar como viabilizadoras de projetos e recursos. Era o caso 

da ENEL (companhia de energia, antiga COELCE) e do BNB (Banco do Nordeste do Brasil), 

por exemplo. Já a AMIT (Associação Missão Tremembé), é um caso de ONG que se enfra-

queceu bastante na última década, e hoje não exerce mais aquela centralidade para o movi-

mento indígena cearense que um dia exerceu. 

Vale ressaltar que cada povo possui “parceiros" e projetos específicos (que podem 

abranger outros povos). Os Pitaguary mantêm, por exemplo, atualmente relações com “apoia-

dores”: Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura Municipal de Pacatuba, ADELCO, 
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CDPDH, UFC, UECE e UNILAB (Adelco, 2017, p. 72). A Defensoria Pública da União tam-

bém se coloca como um “parceiro" do movimento indígena cearense. Vejamos a fala da de-

fensora pública Lídia Nóbrega, sobre a atuação da instituição na defesa dos direitos indígenas, 

durante uma audiência pública que acompanhei na Assembleia Legislativa de Fortaleza sobre 

a situação dos povos indígenas no Ceará (em especial, o caso Tapeba), 
Lídia Nóbrega: A Defensoria Publica da União também tem tido um traba-

lho no que se refere a garantia de proteção social dos povos indígenas no estado do 
Ceará. Tem realizado diversas ações itinerantes nos municípios do interior do estado 
do Ceará, ja que infelizmente so temos instalado ainda sede da Defensoria da União 
uma sede em Fortaleza, não temos ainda outras sedes instaladas no interior. Então os 
defensores de Fortaleza têm organizado, em parceria com a FUNAI, ações itineran-
tes que levam os defensores, servidores, equipe medica, assistentes sociais, sociólo-
gos, pra tentar fazer esse reconhecimento da atividade na agricultura, reconhecimen-
to dos direitos previdenciários das populações indígenas. Acredito que verias etnias 
que estão presentes aqui hoje já tiveram os municípios… Lembro de Monsenhor 
Tabosa, que ja teve uma ação itinerante da Defensoria, entre vários outros. A Defen-
soria Publica também vem acompanhando esse processo de luta por atendimento de 
segurança publica dentro das terras indígenas. Que infelizmente o que a gente verifi-
ca é que os órgãos de segurança pública que não tem muitas vezes nenhum problema 
em entrar nos territórios indígenas para cumprir ordens as vezes inclusive de autori-
dades que não teriam jurisdição sobre aquele territorio, as vezes sem ordem judicial 
para despejar populações indigens… Apesar de muitas vezes não terem problema 
nessas atuações… Para a garantia da segura publica cidadã daquelas pessoas, daque-
les povos, a policia muitas vezes tem recusado de entrar e atuar nesses territórios 
alegando conflitos sucessivos de atribuições entre a Policia Federal, Policia Civil, 
Policia Militar. Nessa discussão a Defensoria tem começado a participar também. 
Nacionalmente a Defensoria Publica vem se aproximando das causas indígenas. 
Especialmente nos últimos cinco anos. Teve uma atuação importante lá em Belo 
Monte, apoiando as populações indígenas impactadas. Tem tido atuação, inclusive 
fez um pedido recentemente pra ingressar num processo, que foi o primeiro processo 
indígena que foi recebido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o 
caso dos Xucuru. Então a Defensoria se coloca nesse momento como uma institui-
ção parceira na luta pela garantia dos direitos indígenas. É nossa missão institucio-
nal. Não é porque “há estamos aqui e ai a defensora fala isso”, nao, está na Consti-
tuição! Que o papel da Defensoria é promover a defesa dos direitos humanos e ga-
rantir a democracia. Então a gente compreende que a luta pela garantia dos direitos 
indígenas é, por excelência, uma luta pra garantia de direitos humanos. Então a egn-
te coloca a instituição aqui para que seja procurada, acionada, pelas populações in-
dígenas e o que pudermos fazer principalmente nesse contexto bastante desfavorável 
a garantia de direitos e ao reconhecimento de direitos… O que pudermos fazer pra 
garantia do direito de vocês, contra a criminalização do movimento de vocês, nós 
estaremos a disposição… (Lídia Ribeiro Nóbrega - defensora pública - fala em audi-
ência pública na Assembleia Legislativa de Fortaleza - 18/04/2017). 

         

Vejamos o diagnostico do projeto "Fortalecendo a Autonomia Político-Organizativa 

dos Povos Indígenas”, produzido pela ADELCO e pelo ESPLAR, no que tange as “parcerias" 

(com ONGs, empresas ou instituições governamentais) dos povos indígenas do Ceará, 
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Tabela 1: Organizações e Projetos com parcerias junto aos Povos Indígenas do Litoral. Foto reprodução: ADEL-
CO, 2017, p. 72. 

 

Tabela 2: Organizações e Projetos com parcerias junto aos Povos Indígenas da Região Metropolitana. Foto re-
produção: ADELCO, 2017, p. 72. 
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Tabela 3: Organizações e Projetos com parcerias junto aos Povos Indígenas do Sertão. Foto reprodução: ADEL-
CO, 2017, p. 71. 

       Lideranças indígenas e “parceiros” têm práticas de mediação que podem articular-se con-

juntamente, compartilhando horizontes ideológicos e políticos em comum. Apesar desse 

“compromisso ideológico e político” o grupo de apoiadores não-indígenas têm objetivos que, 

muitas vezes, ultrapassam os do movimento indígena, podendo se “desengajar” do movimen-

to e explorar novos espaços de organização (PINHEIRO, 2011). Quero ressaltar que apesar da 

atuação de inúmeros mediadores e “parceiros” na mobilização étnica estadual, isso não signi-

fica que o movimento perca autonomia por parte de suas lideranças, pelo contrário. Na as-

sembleia estadual deste ano, diversos foram os momentos de diálogo com os “parceiros” para 

desenvolver uma maior auto-suficiência do movimento indígena no Ceará. 
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         Destaquei, na introdução desta dissertação, o que significa um “parceiro” ou “apoiador” 

para o movimento indígena cearense, ou seja, não indígenas que acompanham a mobilização 

e fornecem as mais diversas formas de apoio. Nesse sentido, dando prosseguimento a minha 

proposta de desenvolver uma etnografia reflexiva, reitero que eu, enquanto pesquisador e vin-

culado à uma Universidade, me posicionei e fui percebido como mais um “parceiro” do mo-

vimento.  

         Lembro de uma situação que vivenciei durante a XXII Assembleia Estadual. Na manhã 

do segundo dia do evento, antes da primeira mesa iniciar, Weibe Tapeba pediu para que todos 

os “apoiadores” fossem à frente e se apresentassem. Permaneci afastado. Aquele era um mo-

mento que eu esperava ansiosamente, pois queria tomar nota de todos os “parceiros” que ti-

nham comparecido na Assembleia, quem eles eram, porque tinham vindo etc. A priori, não 

tinha a intenção de me apresentar - seja porque eu queria identificar os assim considerados 

“apoiadores" do movimento, seja porque não me sinto a vontade em apresentações públicas. 

De fato, consegui tomar nota de todos os apoiadores que se apresentaram . Quando as apre105 -

sentações estavam perto de acabar, eu percebia Weibe olhando pra mim como se dissesse 

“você vem?”. Naquele momento me aproximei do grupo, ainda sem ter certeza se me apresen-

tava ou continuava com as atenções voltadas ao meu caderno de campo. Foi quando um cole-

ga meu, membro da ADELCO, chegou do meu lado e disse: “tem que se apresentar, né, 

Cayo…”. Naquele momento, peguei o microfone e me apresentei.  

           Fiz esta breve reminiscência etnográfica, para voltar à seguinte problematização: como 

se etnografa quando se é um “parceiro”, nas situações sociais onde as lideranças estão mobi-

lizando redes e que seu próprio lugar ali faz parte de uma mobilização de rede? Acredito que 

enfrentei tal situação tendo dimensão de que minha presença, circulação e a pesquisa em si 

estaria inserida inevitavelmente no processo pelo qual as lideranças se legitimam. Logo per-

cebi o movimento indígena como um campo central no processo de legitimação e modelação 

das lideranças. Ao circular nesse espaço, acabei me contrapondo aos grupos que não coadu-

nam com o movimento indígena - especialmente o grupo do cacique Manoel Pitaguary. Eu 

passei a compor, aliás talvez desde o início da pesquisa, uma rede articulada pelas “lideranças 

 Naquela manhã se apresentaram como parceiros: Amanda e Wesley (representando o CETRA); Adelle, Ro105 -
naldo, Ivna, Marciano, Samuel e Leonardo (representando a ADELCO); Iago Barreto (fotógrafo e cineasta); 
“Sal" (assessoria de Direitos Humanos do mandato de Renato Roseno); Magnólia e Cínthia (representando o 
ESPLAR); Erick (estudante de graduação de português-francês); Janete Melo (indigenista e ambientalista); So-
nia Medeiros (trabalhando com educação afroindígena); Aline Furtado (advogada); e Raquel (Cáritas).
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tradicionais” (tanto do movimento indígena cearense quanto Pitaguary) que tinha na figura do 

“apoio e interesse da Universidade” um capital de legitimação para eles. A minha dissertação 

pode ter um peso político para aqueles atores sociais.  
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5. EVENTOS, MOBILIZAÇÕES E A CONSTRUÇÃO DE UMA POLÍTI-

CA INDÍGENA NO MOVIMENTO CEARENSE 

         Logo nos primeiros meses de trabalho de campo, percebi que seria inevitável me envol-

ver nos eventos e mobilizações que os indígenas organizavam. Além do mais, essas situações 

seriam extremamente ricas etnograficamente, na medida em que eu poderia perceber na práti-

ca como se desenvolviam muitas das redes sociais que as lideranças construíam tanto entre si, 

como com agentes e agências institucionais variadas. Da mesma forma, fui percebendo que 

esses momentos eram dotados de, pelo menos, três dimensões bastante significativas para os 

indígenas: a primeira, como instrumento de protesto e de busca por garantir seus direitos dife-

renciados; a segunda, como contextos que construíam e legitimavam os indígenas enquanto 

lideranças; e terceiro, como momentos fortalecedores dos laços emocionais e afetivos étnicos 

entre os parentes. Neste capítulo, também veremos como essas lideranças indígenas estão se 

configurando enquanto importantes mediadores políticos. Esses elementos expressam uma 

política indígena no movimento cearense, que estou definindo como a conformação de agen-

ciamentos políticos que perpassam a dimensão étnica, cultural, valorativa/moral, histórica e 

que são específicas de coletividades. Ademais, não pretendo construir uma visão romantizada 

do movimento, pelo contrário, apesar de eu estar “falando de dentro” da mobilização, procuro 

explorar sua heterogeneidade e conflitos internos.  

5.2 Ocupação da CR NE II da FUNAI (CE): política (anti)indígena e a heterogeneidade 

do movimento 

       Quando cheguei em Fortaleza (CE) para iniciar meu trabalho de campo entre os Pita-

guary, foi o período em que o movimento indígena cearense estava se organizando para ocu-

par, pela segunda vez em 2017, a sede da FUNAI em Fortaleza. Logo voltei minha atenção 

para aquele evento, significativo tanto para a garantia dos direitos indígenas quanto para o 

objeto da minha pesquisa - ou seja, a construção social de lideranças. Por quase dois meses, 

51 dias exatamente, acompanhei, quase diariamente, a ocupação. Participei das reuniões “fe-

chadas" entre as lideranças para discutir as próximas estratégias do movimento, reuniões 

“abertas” para o público amplo das outras lideranças do estado e “apoiadores”, até mesmo as 
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reuniões do movimento com os grupos faccionais (Pitaguary e Tapeba) que estavam se opon-

do àquela ação.  

       A partir da ocupação da FUNAI, ocasionada por uma política indigenista que estava con-

trariando os povos do Ceará, ficou em evidência a política indígena (no caso Pitaguary, a qual 

eu concentrava meus esforços para compreender). Era a esfera macro (nacional) e micro (es-

tadual) em um jogo de influências mútuas. A partir da ocupação, acessei o que viria a se cons-

tituir um dos meus objetos secundários (mas não menos importante) de pesquisa: os conflitos 

faccionais Pitaguary. Percebi, então, como o movimento cearense está repleto de diversos ní-

veis de heterogeneidade, seja internamente, seja com indígenas que se opõem abertamente à 

mobilização. Dessa forma, pretendo discutir neste tópico a dinâmica de manutenção e reorien-

tação das redes sociais específicas construídas pelas lideranças indígenas Pitaguary (e do mo-

vimento indígena), em um processo contínuo de legitimação e de luta e/ou busca por direitos.  

Como os direitos indígenas vêm passando por um processo recente de fragilização po-

lítica, os indígenas têm buscado se posicionar de modos particulares para confrontar sua vul-

nerabilização. Nesse sentido, abordo etnograficamente as ocupações ocorridas no ano de 2017 

da sede da Coordenação Regional Nordeste 2 (CR II) da FUNAI, em Fortaleza, que é respon-

sável pela assistência aos povos indígenas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba . 106

A primeira ocupação se deu entre os dias 16 e 19 de fevereiro de 2017, enquanto a segunda 

foi do dia 20 de março a 09 de maio de 2017. 

 Até o período anterior ao decreto n 9.010, existiam seis CTL’s (coordenações técnicas locais), que são espé106 -
cies de escritórios locais, vinculadas à CR NE II: Baía da Traição (PB), sob coordenação de Irenildo Cassiano 
Gomes; Joao Pessoa (PB) sob coordenação de Benedito Rangel de Morais; Piripiri (PI) sob coordenação de Ro-
meu Tavares de Lima Neto; Natal (RN) sob coordenação de Martinho Alves de Andrade Junior; Itarema (CE) 
sob coordenação de Antonio Pereira de Souza Neto; e Crateús (CE) sob coordenação de Renato Gomes da Costa.
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Figura 27: Lideranças indígenas na entrada da CR NE II no início da a segunda ocupação  do órgão. 
Fonte: Janete Melo (2017). 

 Parto, a princípio, da arbitrariedade e negligência do governo brasileiro no que tange 

à política indigenista nacional. Este é o pano de fundo que vem mobilizando o movimento 

indígena no Ceará. O problema girou, sobretudo, em torno das reiteradas indicações de pesso-

as com vinculações partidárias aos cargos do órgão indigenista oficial. Em termos de sua polí-

tica pública nacional, a FUNAI sempre atuou em contextos predominantemente conflituosos, 

onde a questão fundiária configura-se como pauta primordial para os povos indígenas. A luta 

pela terra é uma pauta dita “histórica” e uma necessidade objetiva para a sobrevivência física 

e cultural de diversas etnias. Entretanto, sabemos que por ser um bem altamente rentável, em 

níveis produtivos ou especulativos, existem diversos outros setores nacionais que têm interes-

ses diretos em sua posse. Os índios seriam, nesse sentido, entraves à economia e ao “progres-

so" nacional.  Esse pensamento faz parte da ideologia dominante há séculos, sendo retomado 

fortemente outra vez a partir do governo do presidente Michel Temer, com a recuperação do 

lema “Ordem e Progresso”. Neste contexto, não é raro aparecerem supostos donos da terra ou 

posseiros que por vias legais ou ilegais tentam se apropriar de áreas que estão sob posse dos 

índios. Apesar dos problemas administrativos e de sua morosidade burocrática, a FUNAI con-

tinua sendo o órgão que dá garantias para os índios no campo da regularização de suas terras e 

de seus direitos específicos. 
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   Em 2017, diversos cargos centrais da FUNAI passaram a ser ocupados por pessoas 

que têm clara relação (ou estão envolvidos diretamente) com setores que tem interesses escu-

sos em terras indígenas. O motivo que levou à primeira ocupação foi atribuído à indicação da 

senhora Maria Tanúsia Vieira para exercer o cargo de coordenadora executiva da respectiva 

CR. A arbitrariedade de sua nomeação contrariava os interesses do movimento indígena, além 

de representar uma nomeação política que podia representar um significativo ataque à luta 

pela terra. Tanúsia Vieira parecia não  estar muito afim à causa indígena e, muito menos, dia-

logou com o movimento. Ela foi indicada ao cargo pelo deputado federal Aníbal Gomes 

(PMDB-CE), que teria, segundo interlocutores indígenas, relações políticas e pessoais com 

proprietários de terras na região de Caucaia - mais especificamente no território Tapeba. Uma 

dessas áreas está em processo litigioso, caracterizada por uma retomada - aldeia do Trilho, 

que é objeto de ação judicial de reintegração de posse e, consequentemente, luta contra o des-

pejo de 67 famílias. No fim do terceiro dia da primeira ocupação, sob compromisso assumido 

pelo, então, presidente da FUNAI, Antonio Toninho da Costa, os povos voltaram às suas al-

deias. Entretanto, o compromisso não foi cumprido, o que ensejou o segundo processo de 

ocupação. 

Iniciando a segunda ocupação com esta pauta o movimento indígena logo foi somando 

outras demandas de negociação e reivindicação. Três dias após esse segundo momento, ou 

seja, no dia 23 de março, veio um segundo “golpe”. O decreto 9.010 extinguiu 347 cargos da 

FUNAI e determinou o fechamento de 51 Coordenações Técnicas Locais em todo Brasil - o 

que afetou diretamente a CR NE II e o movimento indígena cearense. Especificamente por 

conta da demissão de Ceiça Pitaguary, que era funcionária da CR NE II, e porque três CTLs 

ligadas à referida CR foram extintas (uma em Caucaia, outra em Piripiri no Piauí e a última 

em Natal no Rio Grande do Norte) . O governo de Michel Temer aparece como um potenci107 -

al e eminente risco para os direitos indígenas, penosamente conquistados. Visto que há uma 

clara tentativa no sentido de alterar o processo de regularização de terras indígenas e reestru-

turar a Funai - processos que estão em curso, como vimos. 

 O escritório da FUNAI em Natal, ligado a coordenação da FUNAI em Fortaleza, foi instalado na cidade em 107

2011. Alem da ocupação da CTL, lideranças indígenas do Rio Grande do Norte fecharam a via de acesso ao ae-
roporto de São Gonçalo do Amarante (o qual atende a cidade). Carta de repúdio ao fechamento da CTL de Natal, 
vide: http://www.cartapotiguar.com.br/2017/04/04/povos-indigenas-do-rn-ocupam-a-funai-em-protesto-contra-
medida-do-governo/. Acesso em: 23/10/2017

http://www.cartapotiguar.com.br/2017/04/04/povos-indigenas-do-rn-ocupam-a-funai-em-protesto-contra-medida-do-governo/
http://www.cartapotiguar.com.br/2017/04/04/povos-indigenas-do-rn-ocupam-a-funai-em-protesto-contra-medida-do-governo/
http://www.cartapotiguar.com.br/2017/04/04/povos-indigenas-do-rn-ocupam-a-funai-em-protesto-contra-medida-do-governo/
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           Desde o primeiro dia de ocupação, foram frequentes as falas de lideranças de todo o 

estado de que aquele era “o verdadeiro movimento indígena". De fato, a ocupação contou 

com representantes das 14 etnias do estado, com apoio das organizações indígenas locais e 

nacionais, além de serem rostos familiares da luta histórica dos índios do Ceará - ou seja, a 

priori aquele poderia ser visto como o movimento indígena. Porém, para podermos melhor 

compreender a escala mais microsocial da mobilização devemos nos perguntar, de fato: essas 

lideranças são o movimento ou estão em movimento? Essa pergunta nos leva a refletir sobre 

as estratégias, redes e metas construídas pelas diferentes lideranças que tanto faziam parte do 

movimento durante a ocupação da Funai quanto as que eram contrárias. Esses diferentes 

agenciamentos (ORTNER, 1995; MAHMOOD, 2006) revelam a variedade de interesses des-

ses atores. 

As resistências indígenas devem ser observadas como uma miscelânea de posiciona-

mentos que se adaptavam aos interesses e objetivos que estavam em jogo nos diferentes mo-

mentos - indo, portanto, da colaboração, passando pela negociação e podendo chegar a resis-

tência explícita. Portanto,  estou argumentando aqui em prol de uma melhor delimitação, ou 

melhor uma separação, entre agência e resistência como um movimento necessário para anali-

sar diversas formas  e mecanismos de ação (política) que podem ou não serem formas “tradi-

cionais" de oposição (MAHMOOD, 2006).  Nesta perspectiva, indico que “[…] pensemos na 

agência não como um sinônimo de resistência em relações de dominação, mas sim como uma 

capacidade para a ação criada e propiciada por relações concretas de subordinação historica-

mente configuradas” (op. cit., p. 123). “Agir" nem sempre significa “resistir" a algo/alguém. 

Com isso, defendo que existe a possibilidade de agência humana no seio de estruturas de su-

bordinação sem que isso signifique um paradoxo ou um problema.  Quero fugir do modelo 

binário entre “opressor/oprimido”  ou entre “resistência/subordinação”, visto que eles não 

abrangem as motivações, necessidades e objetivos dos atores envolvidos. 

Ortner (1995) faz um apontamento interessante ao criticar os “estudos de resistência” 

justamente por não ter “política suficiente” (p. 176). Isso significa que a sua dimensão de po-

lítica se restringe a uma “política de resistência”, ou seja a relação entre o dominante e o su-

bordinado. Concordo com a autora quando ela afirma que não podemos ignorar o que é mais 

importante da situação: a própria política do “grupo subordinado”. Apreender a micro-políti-

ca, nesse sentido, é uma porta de entendimento para acessar a lógica da macro-política. Fazer 
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o movimento inverso acabaria não privilegiando a riqueza da realidade social existente. Por-

tanto, por “política” devemos também explorar tensões e estratégias dentro do próprio grupo 

“minoritário” indígena (em questão de poder). Se valorizarmos, também, esses elementos não 

vamos romantizar uma “ação de resistência”, comumente calcada em ações (“agência”) de 

posicionamento contrário explicito.  

         Particularmente, não acredito que existam vários movimentos indígenas no Ceará. Con-

tudo, não posso negar que existem heterogeneidades e disputas dentro da mobilização estadu-

al. Acredito na pertinência de considerar tal quadro muito mais como disputas de opinião, ne-

gociações ou demandas entre seus participantes - algo que não é diferente de qualquer outro 

movimento social. É interessante perceber que quando o movimento indígena se estabelece 

como arena política essencial para a formação e o reconhecimento de lideranças em suas al-

deias, ele se contrapõe a outras lideranças que não fazem parte de seus próprios espaços e re-

des sociais. Ou seja, no ato de produzir a sua autenticidade, ele descortina conflitos faccionais 

internos às aldeias. 

           A ocupação tornou bastante explícito dois grupos em oposição na mobilização indígena 

estadual. De um lado, estava o movimento indígena (composto por lideranças dos quatorze 

povos do Ceará, inclusive as do “grupo tradicional” Pitaguary), o qual se intitulava como 

“as lideranças legítimas (ou tradicionais ou históricas) do Ceará”; e, de outro lado, estavam 

dois grupos faccionais (um Tapeba e um Pitaguary - este, tendo o grupo do cacique Manoel 

como articuladora da oposição ao movimento e à ocupação), que se uniram temporariamente 

no intuito de se fortalecerem para contrapor o movimento indígena cearense. 

       Durante a ocupação, quase que diariamente ocorriam rodas de conversa entre as lideran-

ças indígenas sobre a conjuntura política nacional, sobre as medidas anti-indígenas, sobre os 

direitos violados e a situação das terras indígenas no Ceará - além de trazerem as novidades 

ou respostas que a ocupação estava obtendo. Nesse sentido, os índios realizaram até mesmo 

duas "reuniões ampliadas”, tal como eles chamaram (e que funcionaram como espécies de 

assembleias, contando com povos de todo o estado reunidos naqueles dias), dentro da FUNAI 

- a primeira no dia 04 de abril e a segunda no dia 09 de maio de 2017. Apesar das etnias da 

região metropolitana de Fortaleza manterem uma presença mais assídua no local (Jenipapo-

Kanindé, Pitaguary, Tapeba e Anacé), os outros grupos do sertão ou do litoral do estado tam-
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bém se faziam presentes em momentos específicos - como em reuniões importantes (que eram 

anteriormente divulgadas) ou em datas avulsas (quando os “parentes" pediam suas presenças). 

 

Figura 28: Reunião entre lideranças durante a primeira “reunião ampliada" realizada na FUNAI (04/04/2017). 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

           Além daquela ser uma ação notadamente política, não podemos deixar de frisar todas 

as outras dimensões contidas naquele contexto. Dessa forma, a ocupação era um espaço de 

múltiplas sociabilidades e de espiritualidade, como se diz, apenas para citar algumas esferas 

de ação. Como há atualmente quatorze grupos étnicos no Ceará,  sendo a maioria localizada 

em municípios muito distantes um do outro, os encontros entre os povos (e seus amigos, na-

morados, parentes consanguíneos ou não, etc.) ficam restritas em função de encontros, even-

tos ou oficinas que consigam congregar os grupos em um único local durante um determinado 

período. Portanto, aquele período da ocupação foi um momento onde também se fortaleceram 

os laços de reciprocidade e solidariedade dentro do movimento - algo que é fundamental para 

a ação política. Apesar das disputas internas, deve haver dentro do movimento o mínimo de 

sintonia e concordância entre seus participantes. Da mesma forma, a espiritualidade foi um 



	 	 �258

elemento importantíssimo nesse processo - sendo expressa primordialmente nas diversas dan-

ças de toré  que foram realizadas. 108

         Na medida em que as semanas de ocupação avançavam, foi ficando cada vez mais nítida 

uma certa tensão entre quem estava participando (ou a favor) da ação e quem não estava. O 

movimento indígena articula as diversas demandas indígenas (tanto gerais quanto específicas 

das aldeias) e a luta pela garantia dos direitos à essas populações. Entretanto, existem lideran-

ças que não participam diretamente da luta, mas que, de certa forma, colhem os frutos desta. 

Esse é um dos motivos das rixas e conflitos dentro do movimento - e que se tornou latente 

durante a ocupação . Existia um nível de cobrança para que outras lideranças fossem pra lá, 109

que participassem do processo, que "dessem corpo a ocupação”. Da mesma forma, se preocu-

pavam sobre como a ocupação estava chegando nas bases. Ou seja, as pessoas nas aldeias sa-

biam da ocupação? Como essa luta e as suas motivações chegavam e eram divulgadas por lá? 

Muitas lideranças diziam que os índios (que estavam nas aldeias) sabiam efetivamente do que 

estava acontecendo e, portanto deveriam, também participar e apoiar: 
Ceiça Pitaguary: todos tem Facebook, tem internet, sabem que estamos aqui; agora, 
cada liderança assume isso de uma maneira diferente: para a militância, para dene-
grir os parentes… (Ceiça Pitaguary - trecho do meu diário de campo - reunião na 
ocupação da FUNAI - 25/03/2017) 

[…] 

Raimunda Tapeba: No começo da luta, em 1980, vinham só quatro povos lutando 
juntos. Porque agora nós não podemos se unir? E eu fico triste com o meu povo. No 
começo do cadastramento tinham só 1.200 índios, agora tem mais de 8000. E cadê 
esse povo? Eu to aqui desde o primeiro dia de ocupação, e só vejo os mesmo Tape-
ba. Os outros na hora da luta não vem… (Raimunda Tapeba (pajé) - trecho do meu 
diário de campo - reunião na ocupação da FUNAI - 08/04/2017) 

         Entretanto, este não era o motivo principal dos conflitos que apareceram durante esses 

meses no qual acompanhei a ocupação da Funai. Por outro lado, temos a mobilização de gru-

pos expressamente contrários ao movimento e às suas pautas (especificamente, um grupo Pi-

taguary e outro Tapeba). Esses dois grupos eram minorias comparados ao contigente de lide-

ranças do movimento indígena hegemônico, bem como dentro de suas aldeias. Porém, visan-

 "O fenômeno do toré refere-se a uma ação ritual que constitui marca de indianidade1 de grande parte dos 108

índios do Nordeste, que relaciona – conforme as particulares performances étnicas – uma dança executada ou de 
forma circular (geralmente no sentido anti-horário) ou em fila ou em parelha, levando a efeito variados cantos, e, 
muitas vezes sendo empregada a ingestão de bebidas como a jurema2 e, mais recentemente, o mocororó3. A pre-
sença de instrumentos varia no uso de maracás, apitos e gaitas, zabumbas, bombos, e tambores diversos.” (MA-
GALHÃES, 2007); (GRUNEWALD, 2005).

 “A maioria dos parentes são boca aberta, com todo respeito. Ficam nas suas aldeias só esperando. Mas ve109 -
mos que muitos tão arregaçando as mangas.” (Fala de Weibe Tapeba - trecho do meu diário de campo - reunião 
na ocupação da FUNAI - 23/03/2017).
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do aumentar seu poder e legitimidade eles procuraram formas de articulação que lhes permi-

tissem ter mais força política em contraposição ao movimento. Assim, as duas facções oposi-

cionistas (Tapeba e Pitaguary) passaram a se encontrar e reunir, em paralelo,  com Tanúsia 

Vieira. Tanto os indígenas quanto a indicada ao cargo de coordenadora da CR NE II tinham 

interesses bastante específicos ao estabelecerem uma aliança. Se, por um lado, os indígenas 

que a estavam apoiando viam nela uma oportunidade de congregar legitimidade e força no 

movimento, Tanúsia Vieira parecia tirar proveito do diálogo com esses grupos minoritários 

dentro das aldeias uma forma de minar a ocupação e conseguir, então, exercer o cargo. 

      Especificamente, o grupo Pitaguary oposicionista ao movimento alegava desvios de ver-

bas e favores entre o órgão indigenista oficial e alguns indígenas da etnia. Essas acusações 

ganharam reverberação dentro do povo Pitaguary tendo em vista a existência da “renda indí-

gena”, da qual ressaltamos antes. Perguntas como: onde está esse dinheiro? se ele nos perten-

ce porque não podemos usá-lo? Era a FUNAI que controlava o montante? Todas estas ques-

tões deram subsídio às promessas do cacique Manoel. Outrossim, o fato de uma das lideran-

ças “tradicionais" Pitaguary (legitimada pelo movimento  indígena), Ceiça, ser funcionária da 

CR NE II também gerou especulações se o órgão indigenista estava apoiando, efetivamente, 

alguns indígenas e não o povo como um todo. A FUNAI passou a ser identificada, tanto pelos 

grupos opositores Pitaguary como Tapeba, como um órgão de apoio ao movimento indígena 

(hegemônico) do Ceará, especificamente. Assim, eles passaram a reivindicar e defender a 

mudança do quadro de funcionários, entendendo que assim teriam mais visibilidade em seus 

anseios. Os principais alvos dessa reestruturação na perspectiva desses indígenas (oposicio-

nistas) eram o antigo coordenador da Funai, Eduardo Dezidério, e Ceiça Pitaguary, enquanto 

funcionária. Uma importante liderança do grupo oposicionista chegou, até mesmo, a fazer 

uma postagem pública em sua conta do Facebook na qual apoiava a CPI (Comissão Parla-

mentar de Inquérito) da FUNAI/INCRA - acreditando ser uma forma de revelar as corrupções 

da CR NE II que, segundo ele, estariam ligadas à lideranças indígenas do movimento cearen-

se. 
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Figura 29: Os quatro caciques Pitaguary “legitimados pelo movimento”, durante a primeira “reunião ampliada" 
na FUNAI  (04/04/2017). Da esquerda para direita: Madalena, Cláudia, Maurício e João Paulo (Kauã). Fonte: 
Arquivo pessoal (2017). 

       O ponto crítico da ocupação se deu quando os grupos em oposição (o movimento indíge-

nas versus a facção Pitaguary somada à facção Tapeba) se enfrentaram fisicamente. As lide-

ranças (hegemônicas ou dominantes) do movimento indígena marcaram uma reunião na sede 

da Funai no dia 09 de maio, contando com a representação de todos os povos indígenas do 

Estado, com o propósito de avaliar o período de ocupação e decidir os rumos da ação. A ocu-

pação já se prolongava por cinquenta dias e os problemas só aumentavam - a água, telefone e 

o aluguel estavam todos sendo paulatinamente cortados.  Mas no dia anterior ao encontro,  as 

facções oposicionistas Pitaguary e Tapeba se reuniram com Tanúsia e decidiram ir em direção 

à sede do órgão. Segundo eles, o objetivo seria de "ocupar a Funai também, já que todos eram 

índios” e “acabar com a farra que os outros indígenas estavam fazendo no/do órgão". O intui-

to deles com tal ato era, claramente, desarticular a ocupação e, em sua visão, desobstruir o 

funcionamento da FUNAI. 
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        Assim, durante a tarde do dia anterior ao evento, a facção “opositora" Tapeba adentrou 

nas instalações da CR NE II, participando de uma reunião com as lideranças do movimento 

indígena. Não houve nenhuma tentativa de impedir a entrada e a permanência deles na sede. 

Eles passaram toda a tarde afastados do grupo das “lideranças tradicionais” (hegemônicas), 

não mantendo interações entre si. Os indígenas que já estavam no local não pareciam entender 

a razão deles estarem ali, até porque eles entraram e não deram explicações. Levantavam a 

hipótese de que tivessem vindo apoiar a ocupação, que eles tivessem se arrependido. Outros, 

por sua vez, menos esperançosos acreditavam que a facção não hegemônica Tapeba poderia 

tentar forjar um acordo para a entrada da Tanúsia e, assim, reiniciar os trabalhos da FUNAI. 

No momento em que eles chegaram, a ocupação contava com poucos indígenas (cerca de 

quinze pessoas), mas por conta da situação os índios que estavam presentes começaram a li-

gar para os “parentes" e as lideranças do movimento indígena, pedindo apoio através de sua 

presença. Em pouco tempo, mais indígenas “do movimento” (os que se intitulam enquanto 

“legítimos”) começaram a chegar na FUNAI para entender a situação da presença das lideran-

ças oposicionistas Tapeba. Improvisaram, então, uma reunião em que a tensão se mostrou já 

bastante marcada entre os dois grupos - que discutiram e acusaram-se mutuamente. 

Figura 30: Lideranças do movimento indígena em reunião (no dia 08.05.2017) na sede da FUNAI, em decorrên-
cia da vinda do grupo faccional Tapeba para o local (o qual não aparece na foto) - um dia antes do conflito físico. 
Em pé, à esquerda, Weibe Tapeba. Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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          Gostaria de ressaltar uma das falas do cacique Jorge Tabajara, que chegou a afirmar que 

“a luta surgiu através da COPICE (Coordenação de Povos Indígenas no Ceará) e da APOIN-

ME (Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito 

Santo)”. Assim, ele reforçava por meio de sua fala, que tinha um sentido bastante forte em 

suas entre-linhas, que as lideranças que não eram reconhecidas por essas duas entidades e, 

consequentemente, pelo movimento indígena, não eram legítimas. Outro ponto que merece 

destaque é que muitos indígenas, que chegaram após o chamado dos “parentes” ligados ao 

movimento, também eram Tapeba. Isso fez com que as discussões que se desenrolaram duran-

te a reunião girassem em torno de problemas internos e familiares, acusações pessoais, onde 

claramente transpareciam sentimentos de inveja, mágoa, traição, desamparo, etc. Apesar dos 

grupos quase entrarem em confronto físico, os ânimos se acalmaram e cada grupo voltou a 

ocupar um espaço específico dentro da sede. Tal como Rezende (2002), acredito que as emo-

ções não são estados subjetivos exclusivamente, mas, sobretudo, práticas discursivas permea-

das por negociações de poder, onde (trazendo para a situação da reunião na FUNAI) as refe-

rências à ofensas, mágoas, amizade e relações pessoas permeiam os discursos. 

Na noite do mesmo dia, um grupo de cerca de trinta lideranças oposicionistas Pita-

guary chegou por volta das 21:00 hrs, porém foram impedidas de entrar. Durante a ocupação, 

o portão da FUNAI passava a maior parte do dia trancado. Quem quisesse entrar tinha que 

chamar ou dar batidas sutis no portão. Em outros momentos, durante o dia, ele ficava entrea-

berto. As lideranças se preocupavam bastante com quem entrava na sede, por isso sempre 

aconselhavam que pedissem para a pessoa se identificar e dizer o que queria (caso fosse al-

guém desconhecido). A preocupação era, principalmente, de que eles fossem “espionados" 

pela Tanúsia ou alguém vinculado a ela. Por diversas vezes, eles desconfiavam de pessoas que 

viam na rua, que estavam olhando demais para dentro da FUNAI ou que chegavam pedindo 

informações. Nos dias em que a ocupação contava com um baixo número de lideranças, eles 

não tentavam transparecer isso para  quem chegava no local. Assim, ao anoitecer, geralmente 

o portão logo era trancado. 

       O grupo oposicionista Pitaguary, que chegou tarde da noite, não gostou de ter sido impe-

dido de entrar. Eles alegaram que boa parte das pessoas que chegaram junto deles eram mu-

lheres, crianças e idosos, o que, de fato, constatei. Apesar disso, os indígenas que estavam 

dentro da sede da Funai não os deixaram entrar. Ao forçarem a entrada, o portão foi empurra-
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do e quebrou, sendo segurado pelos corpos de quem estava dentro da sede. Assim, de modo a 

impedir que adentrassem, as lideranças “do movimento” (as ditas “tradicionais”, hegemôni-

cas) tiveram que fazer uma barreira humana para suportar o portão, além de apoiá-lo com 

quaisquer objetos que encontrassem (como pedaços de madeira). A partir desse momento, 

prevendo um possível enfrentamento, as lideranças que estavam dentro da sede começaram a 

ligar para outros parentes e a acionar os “parceiros" (mediadores não indígenas). Assim, logo 

formou-se uma rede de articulação entre esses mediadores visando interceder na situação. 

Portanto, acionaram pessoas como o advogado do CDPDH (Centro de Defesa e Promoção dos 

Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza), o antropólogo do MPF, DPU, policia militar 

e federal, secretária de justiça do governo do Estado, entre outros. Por volta das 23 horas, o 

delegado de plantão da Polícia Federal chegou ao local, que já contava com a presença de al-

gumas viaturas da policia militar. Dessa forma, o cacique Manoel Pitaguary (que compunha o 

grupo de oposição), o advogado Lucas Guerra (do CDPDH), o cacique Jorge Tabajara (que 

também é advogado e compunha o grupo “da ocupação”/“do movimento”/“lideranças legí-

timas”) e o delegado se reuniram para negociar. Desde o princípio, o delegado defendeu que o 

grupo que havia chegado entrasse no órgão, já que “todos não eram índios?!”. O despreparo 

dos agentes do Estado para lidar com a situação era visível, não levando em conta a sensibili-

dade das disputas internas ao movimento e às etnias. Após a meia noite da terça-feira, o dele-

gado se retirou do local sem conseguir nenhum acordo entre os grupos, porém viaturas da po-

lícia permaneceram no local, o que evitou que os grupos entrassem em confronto naquele 

momento. 

       Dessa forma, durante toda a madrugada o clima foi de tensão e de conflito iminente, já 

que nenhum dos dois lados saiu de perto do portão e os grupos oposicionistas (Pitaguary e 

Tapeba) continuavam forçando a entrada. Após uma madrugada de muita tensão, pela manhã 

o confronto/violência física realmente aconteceu .  110

Lembremos que na terça-feira pela tarde iria acontecer uma “reunião ampliada” reu-

nindo todos os povos do Ceará que apoiavam o movimento, a qual seria realizada na sede da 

 Vale reforçar que durante vários momentos durante a segunda ocupação os indígenas cearenses se dirigiram 110

até a sede do jornal O Povo, o qual dedicou apenas uma pequena matéria no jornal virtual, sem irem pessoalmen-
te no local para veicularem uma matéria no jornal televisivo. Fizeram uma cobertura da ocupação, com vários 
repórteres no local, apenas no dia que ocorreu o confronto. Vide a única matéria que publicaram durante os 51 
dias de ocupação: https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/contra-nova-direcao-indigenas-ocupam-
predio-da-funai-em-fortaleza.html. (Acesso em: 22/10/2017)

https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/contra-nova-direcao-indigenas-ocupam-predio-da-funai-em-fortaleza.html
https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/contra-nova-direcao-indigenas-ocupam-predio-da-funai-em-fortaleza.html
https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/03/contra-nova-direcao-indigenas-ocupam-predio-da-funai-em-fortaleza.html
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FUNAI. Dessa forma, muitos povos saíram das suas aldeias em direção ao órgão. Essas lide-

ranças também não conseguiram entrar, seja pelas ameaças do grupo que estava do lado de 

fora, seja pelo fato de que se eles tentassem entrar no local os oposicionistas também poderi-

am forçar suas entradas. Ou seja, foi-se acumulando mais e mais índios ligados ao movimento 

indígena nas ruas paralelas a sede da órgão - visto que eles não ficavam na própria rua com 

medo de represálias dos oposicionistas. Quando amanheceu, a maioria dessas lideranças “tra-

dicionais" se reuniram em uma praça próxima ao local e lá ficaram esperando por um grupo 

de Tapebas “pró-movimento” que estavam chegando em dois ônibus. Quando todos já se en-

contravam reunidos, foram em direção a FUNAI.  

Ao entrarem na rua, as facções oposicionistas Pitaguary e Tapeba foram em direção à 

eles e naquele momento já começaram os xingamentos e as discussões. Logo o grupo das li-

deranças “pró-movimento” que haviam chegado para a “reunião ampliada” e o grupo das fac-

ções oposicionistas  Pitaguary e Tapeba começaram a brigar fisicamente entre si. Vendo a si-

tuação, as lideranças “tradicionais/do movimento”  que estavam dentro da sede saíram para 

ajudar as que tinham chegado. Dessa forma, os grupos oposicionistas Pitaguary e Tapeba fica-

ram cercados e acabaram saindo muito machucados. Diversos indígenas ficaram feridos com 

fraturas e escoriações médias - visto que muitos estavam armados com paus e pedras. No de-

correr do confronto, o cacique Manoel Pitaguary que liderava o grupo opositor sofreu uma 

tentativa de linchamento. Mesmo após o ocorrido, as lideranças do movimento indígena cea-

rense optaram por manter a “reunião ampliada”, quando se deliberou pelo fim da ocupação. 

Após cerca de cinco meses do fim da ocupação, a CR NE II continuava sem ter um coordena-

dor e, só no fim de agosto, saiu a portaria de exoneração da Maria Tanúsia Vieira. 
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Figura 31: Portão da CR NE II da FUNAI (CE) derrubado pelos grupos faccionais Pitaguary e Tapeba. Fonte: 
Arquivo pessoal (2017). 
 

Figura 32: Pedaços de madeira utilizados no confronto entre os indígenas. Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
 

           Desde o início da ocupação da Funai, o grupo oposicionista Pitaguary se manifestou 

contrariamente a posição assumida pelo movimento indígena. O decreto 9.010 que citamos 

anteriormente, extinguiu o cargo de uma liderança Pitaguary que trabalhava no órgão, Ceiça 

Pitaguary, que foi motivo de comemoração para as lideranças oposicionistas. Cabe perguntar, 

afinal, porque uma liderança gostaria da saída de uma outra liderança de sua própria etnia dos 
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quadros do órgão indigenista oficial? Como vimos, as redes sociais especificas construídas 

por cada liderança conformam arenas e campos dentro da própria etnia, marcada por uma he-

terogeneidade de objetivos.  
Tem parente Pitaguary que acha que o movimento está ocupando a FUNAI para 
defender o meu emprego. Então quando souberam que eu fui exonerada eles vibra-
ram, mal sabem que vai ser ruim pra todo mundo. (Ceiça Pitaguary - trecho do meu 
diário de campo - reunião na ocupação da FUNAI - 26/03/2017) 

          Para além do apoio ao decreto 9.010, mostrei que o grupo liderado por Manoel (além 

de um grupo de lideranças de oposição Tapeba) se reuniu com a pessoa, então, indicada ao 

cargo de coordenadora executiva da CR NE II, Maria Tanúsia Vieira. Essa atitude, compõe 

um jogo de legitimação política que foi positivo para os dois lados - Manoel teve o reconhe-

cimento de agentes ligados a Funai, enquanto Tanúsia argumentou que estava dialogando com 

“os índios”. Ao se aliar com as lideranças indígenas que não aderiam as pautas, ela explorou a 

fragmentação de posições do próprio movimento e abriu espaço para argumentar sobre a pos-

sibilidade de um outro movimento, com pautas e demandas diferentes. Isso permitiu escolher 

em qual campo jogar, legitimou-a. Dialogar com qualquer um dos dois  lados significou ne-

gociar sua posição em uma arena política marcada por faccionalismos internos. 

Por fim, ressalto que não procurei aqui colocar em questão o caráter da identidade ét-

nica (ou de sua autenticidade), e sim problematizar a autenticidade da legitimidade.  Ou seja, 

estou dizendo que o que estava em jogo eram acusações sobre quem é “verdadeiramente legi-

timo politicamente” (autêntico) e quem não é; entre posições diferentes de como a liderança 

se torna legítima, uma “verdadeira liderança” (como eles dizem). Em termos de hegemonia, 

essa legitimidade passa, acima de tudo, pela participação e envolvimento no movimento (ge-

rando, por consequência, reconhecimento). Apesar de esta ser a máxima de seus participantes 

para poderem reconhecer outros, não podemos aceitá-la como uma verdade dada, sem dispu-

ta. A “realidade” Pitaguary nos mostra que os atores estão acionando diversos outros meca-

nismos para apoiar suas posições. Para tanto, voltamos à questão: seria muito mais frutífero se 

pensássemos essas lideranças em movimento. Portanto, essa perspectiva (de considerá-las em 

movimento), implica em pensar a política e a própria construção das lideranças como proces-

sos - em termos processuais.  

        Apesar de ter destacado a articulação entre os povos do Nordeste brasileiro, sob a forma 

da APOINME, existem divergências entre eles - cada qual organizando mobilizações locais 

em escala estadual. No caso, em uma reunião durante a ocupação da FUNAI, uma liderança 
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importante do estado do Ceará deu a seguinte declaração, sobre uma possível articulação com 

outros povos para fortalecer a ocupação da CR NE II, 
[…] os povos do Piauí são desorganizados. Não adianta pedir o apoio deles. Rio 
Grande do Norte e Paraíba é diferente, podemos até tentar - lançar ao menos uma 
nota. O Rio Grande do Norte é complicado, os índios não tem tanta inserção na luta. 
Os povos da Paraíba se sentem enciumados com essa CR aqui em Fortaleza. Vão é 
gostar do fechamento dela, pra poderem puxar pra lá. (trecho do meu diário de cam-
po - reunião na ocupação da FUNAI - 02/04/2017) 

Essas relações e articulações se tornam mais interessantes e complexas a partir de ou-

tra fala que captei durante uma reunião entre as lideranças no dia 08 de maio, ou seja, um dia 

antes da eclosão do confronto na ocupação da sede da Funai. Uma importante liderança indí-

gena do Ceará afirmou que tinha recebido uma chamada telefônica de um político propondo 

estratégias de “resolução” dos impasses. No caso, a CTL de Natal também estava sendo ocu-

pada pelos povos indígenas do Rio Grande do Norte, por conta disso 
[…] semana passada ligaram pra [liderança cearense] e a proposta indeco-

rosa, indecente, que fizeram pra ela é que abríssemos mão da CTL da nossa região 
metropolitana  pra poderem abrir a CTL da região lá do Rio Grande do Norte. (tre-
cho do meu diário de campo - reunião na ocupação da FUNAI - 08/05/2017) 

É interessante também perceber que, quando o movimento indígena se estabelece 

como arena política essencial para a formação e o reconhecimento de lideranças em suas al-

deias, ele se contrapõe à outras lideranças que não fazem parte de seus espaços e redes socie-

tárias mais próximas. Isso ficava evidente em conversas informais com lideranças presentes 

na ocupação, quando era frequentemente relatado como os grupos  oposicionistas “jogavam 

sujo”, “não entendiam o real motivo da ocupação”, “não entendiam a luta do movimento”, 

etc. 

        No dia 03 de abril, os indígenas que estavam na ocupação se direcionaram a Assembleia 

Legislativa do Ceará a fim de conversar com alguns deputados para conseguirem um ônibus 

que os levassem para o ATL em Brasilia. Desse modo, foram atendidos com o ônibus e lonas 

(para a montagem do acampamento). Três dias antes do ATL, um deputado estadual do Ceará 

visitou a sede da FUNAI, que estava sendo ocupada, para conversar com as lideranças indíge-

nas. Os indígenas pediram o apoio do deputado em dois sentidos: financeiro (para quem iria à 

Brasilia) e político (que ele se pronunciasse na Assembleia sobre o ATL, os indígenas do Cea-

rá e a ocupação). O deputado foi favorável à articulação, afirmando que iria conversar com a 

bancada de alguns partidos sobre a situação, além de afirmar que ajudaria com o acesso à 
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água e gás para os indígenas que permanecessem na ocupação e iria contribuir sim com a 

quantia de dinheiro para os que viajassem. Certos partidos políticos são vistos como aliados 

locais pelos indígenas cearenses, como um canal aberto de articulação e negociação. A ida dos 

indígenas cearenses para Brasilia teve um objetivo muito específico: resolver a exoneração da 

Maria Tanúsia Vieira com o presidente da FUNAI, Antonio Toninho da Costa. Segundo as 

lideranças, só voltariam da capital federal com uma resposta positiva - pois, segundo eles, se-

não “iriam ocupar também a sede nacional da FUNAI”. 

5.3 XIV Acampamento Terra Livre (ATL): entre articulações e confrontos 

         O Acampamento Terra Livre (ATL) é a maior mobilização indígena em escala nacional, 

ocorrendo em Brasilia desde o ano de 2003. Constitui-se, assim, como uma espécie de grande 

Assembleia indígena, reunindo povos e etnias de todo o Brasil para debates, marchas, protes-

tos, reivindicações, articulações etc. Nessa esfera das mobilizações nacionais, Cristiane Cha-

ves (2000) ao pesquisar a marcha nacional dos sem-terra identifica algo que também percebi 

entre os indígenas do Ceará que compareceram ao ATL. Chaves (idem) ressalta a participação 

na marcha como uma faceta do processo de formação daqueles sujeitos. Além disso, os mar-

chantes sem-terra haviam sido escolhidos previamente em reuniões internas, sendo escolhidos 

aqueles que eram considerados como militantes mais qualificados para a empreitada. Os indí-

genas cearenses que compareceram no ATL, também foram escolhidos de antemão pelo mo-

vimento - levando em consideração suas importâncias históricas para a mobilização estadual, 

a contemplação das etnias do estado, a militância e a assiduidade da presença das lideranças 

na ocupação da CR NE II. Como o ATL de 2017 ocorreu no mesmo período em que os índios 

cearenses estavam ocupando a FUNAI, a presença e a contribuição das lideranças na ocupa-

ção foi um elemento primordial (diria que uma espécie de pré-requisito) para que fossem es-

colhidas para irem ao Acampamento. 

     O acampamento geralmente é montado na Esplanada dos Ministérios. Em 2016, o Acam-

pamento registrou um dos maiores números de indígenas participando (cerca de mil pessoas), 

correspondendo ao contexto da política nacional e indigenista brasileira à época, marcado 

pelo processo de impeachment de Dilma Rousseff, a exclusão do Conselho Nacional de Polí-
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tica Indigenista (CNPI) da estrutura do Ministério da Justiça e Cidadania , além da tramita111 -

ção da PEC 215/00, entre outros. 

Com todos estes fatos e processos políticos, o ATL 2017 foi anunciado como “o maior 

(e mais importante) da história”, com previsão de 1,5 mil indígenas participando da mobiliza-

ção. Com esse contexto, viajei para Brasilia para dar continuidade ao trabalho de campo, 

acompanhando a delegação dos indígenas cearenses que representavam o movimento indíge-

na. Superando e muito a expectativa inicial de participação, esta edição contou com a presen-

ça de mais de quatro mil indígenas no evento - acampados defronte ao Teatro Nacional Cláu-

dio Santoro. Mais do que em qualquer outro contexto que acompanhei, foi no ATL que mais 

pude perceber a diversidade de movimentos indígenas, suas heterogeneidades e seus diferen-

tes atores (índios, missionários, indigenistas, ONGs, políticos, pesquisadores, etc.). 

           Neste ano, uma grande tenda com palanque foi montada. Era lá onde realizavam as 

principais discussões, fóruns, atividades culturais, plenárias, mesas, etc. Dessa forma, durante 

todo o dia, a tenda principal tinha atividades sendo realizadas. Ao redor da tenda, cada etnia 

montou sua própria estrutura ou conjunto de barracas. No caso da delegação do Ceará, que 

estava próxima à tenda principal da ATL, uma grande lona foi erguida com pedaços de bam-

bu. Era lá onde eles passavam boa parte do dia, conversando, descansando, comendo etc. Ao 

lado desta tenda, os índios do Ceará armaram outra, sob a qual montaram suas barracas. Mui-

tos grupos levaram seu artesanato que era exposto geralmente no chão diante de suas barra-

cas. Os indígenas do Ceará não levaram, porém, nada para vender. Os indígenas receberam 

uma pulseira verde que lhes dava direito à alimentação - café da manhã, almoço e janta - além 

de garrafas de água.  

             Neste ano, a programação oficial da ATL durou do dia 24 ao dia  28 de abril. Na ma-

nhã do dia 25, duas atividades foram realizadas, cada uma delas em locais diferentes. Na ten-

da principal, foi organizada uma mesa para discutir ameaças aos direitos indígenas nos três 

poderes do Estado (no poder executivo - com foco na paralisação das demarcações, desmonte 

da Funai e da Sesai, etc.; no poder legislativo - debatendo iniciativas legislativas anti-indíge-

nas, como CPI, PL, PEC`s; e no sistema judiciário - com foco na Tese do Marco Temporal e 

 O CNPI “[…]é um colegiado paritário entre indígenas e órgãos do governo, responsável pela elaboração, 111

acompanhamento e implementação de políticas públicas voltadas aos povos indígenas, criado recentemente atra-
vés do Decreto N°. 8.593, de 17 de dezembro de 2015.” (https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/
2016/05/. Acesso: 28/10/2017)

https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2016/05/
https://mobilizacaonacionalindigena.wordpress.com/2016/05/


	 	 �270

na judicialização de processos demarcatórios). Foi também desenvolvido o seminário “Povos 

Indígenas e direitos originários”, organizado pela Procuradoria Geral da República (PGR), 

que fazia parte da programação do evento. Acompanhei o seminário, que contou com a parti-

cipação de antropólogos, juristas, indígenas e missionários compondo as mesas. Os debates 

giraram em torno da relação entre o direito constitucional, os direitos humanos e a antropolo-

gia no que tange aos direitos indígenas. 

           Ao sair da oficina, fui direto para o Acampamento, pois, no início da tarde, os índios 

iriam fazer uma marcha até o Congresso Nacional. Todos já estavam preparados para uma for-

te repressão da polícia. Desde a saída de Fortaleza, os indígenas cearenses estavam com o ob-

jetivo de ir para o enfrentamento. Assim que cheguei ao acampamento (por volta das 14:30 

hrs), os indígenas já estavam se organizando para sairem em marcha. 

          Índios com auto-falantes organizavam a mobilização. Quem quisesse poderia pegar 

caixões feitos de isopor, representando as mortes indígenas, a política anti-indígena e a perda 

de direitos garantidos. Além dos indígenas, obviamente, a mobilização estava repleta de pes-

quisadores, jornalistas e pessoas que tentavam orientar o rumo da marcha. Fui para a linha de 

frente de mobilização, ainda tentando encontrar as lideranças do Ceará. Minha apreensão 

crescia e mal havíamos deixado o acampamento. Não conhecia ninguém e não encontrava a 

delegação do Ceará. Mas antes da marcha ser iniciada de fato, encontrei José Antonio e Eli-

sangela, um casal Tabajara do Ceará, da aldeia Marruá (que fica na Terra Indígena Serra das 

Matas) com quem já havia conversado inúmeras vezes durante a ocupação da FUNAI. Eles 

me chamaram para acompanhá-los e se conflito e enfrentamento estaríamos juntos. O casal 

me guiou e acompanhou durante todo o ato, não me deixando distanciar um minuto sequer. 

Em certos momentos, eles me puxavam para perto deles quando os índios apertavam o passo. 

Assim, fiquei junto do casal Tabajara, um pouco atras da chamada “linha de frente”. Quando 

menos percebi, estava carregando os caixões junto com eles e outros indígenas do Ceará. 

Logo comecei a avistar os índios cearenses no meio da multidão. Efetivamente, a maioria es-

tava na "linha de frente” da marcha: Dourado Tapeba, Weibe Tapeba, Kiko (Tapeba),  Ravel 

(Tapeba), Fabiano (Tapeba), Antonio (Tapeba), Bida (Jenipapo-Kanindé), Rosa Potiguara, 

Eliane Tabajara, Climério (Anacé), Roberto (Anacé), Vanessa Pitaguary, Fátima Pitaguary, 

Diego Pitaguary, Ednardo Pitaguary, Ezequiel (Tremembé), Dijé (Tremembé), Elvis (Tabaja-

ra), Jorge Tabajara, Renato Tabajara, Andreia Kariri, dentre outros. 
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Figura 33: Roberto Anacé “puxava” a linha de frente de toda a marcha, vindo com as mãos amarradas e a boca 
amordaçada (representando a violação dos direitos indígenas). Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

Por volta da metade da Esplanada dos Ministérios, os organizadores mandaram os 

“arqueiros”, “borduneiros” e o "pessoal dos caixões" irem pra frente para formarem, de fato, a 

linha de frente do ato para, então, seguirmos em direção ao Congresso. Ao perceber que era 

aquele o momento de confronto, subi o gramado. Logo em seguida, Elisangela, Zé Antônio, 

Rosa, Bida e Vanessa também subiram. Quando as lideranças chegaram no primeiro espelho 

de água, jogaram os caixões dentro. Nesse momento, começaram a avançar em direção da 

chapelaria do Congresso, seja pela rampa, seja por dentro da água mesmo. Quando os primei-

ros índios entraram, soltaram a primeira bomba de efeito moral dentro da chapelaria. Posteri-

ormente, os soldados da Força Nacional, que estava posicionada em cima do Congresso, co-

meçaram a lançar bombas de gás lacrimogêneo, sem defesa para quem estava embaixo. Na-

quele momento, muitos indígenas correram para se afastar da fumaça que se espalhava rapi-

damente. Corri com eles. 
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Figura 34: Indígenas descendo a rampa em direção à chapelaria do Congresso Nacional, enquanto a primeira 
bomba de gás lacrimogêneo era lançada contra eles. Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

         Após o momento inicial de confronto, com bombas de gás lacrimogêneo e balas de bor-

racha sendo desferidas contra os manifestantes presentes, os indígenas recuaram, embora 

permanecessem diante do prédio do Congresso. Um carro de som se posicionou em lugar es-

tratégico e indígenas ficavam orientando os manifestantes para não “revidarem" as agressões 

e provocações, além de ficarem atualizando sobre as negociações com alguns políticos e a 

policia. Rapidamente, se espalhou a noticia de que algumas lideranças haviam sido presas ao 

tentarem entrar no Congresso Nacional. Entre as lideranças do Ceará, o boato que se espalhou 

era que três índios pertenciam à comitiva do estado. A preocupação era geral, mas logo encon-

tramos os referidos indígenas, que não tinham sido presos. Em seguida, através de negocia-

ções entre lideranças, políticos e a policia, os índios que estavam detidos foram soltos.  

              No decorrer do ato, os indígenas cearenses se localizaram em frente ao Palácio da 

Justiça e juntamente com indígenas de Pernambuco (especificamente Xucuru) bloquearam o 

sentido da via, para não passar nenhum carro. Os índios ali permaneceram por cerca de 2 ho-

ras dançando toré, dando entrevistas e conversando entre si. Ao perceberem que a manifesta-
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ção estava próxima de se encerrar, eles se dirigiram novamente ao gramado do Congresso 

para realizar um “toré dos índios do Ceará”. 

Figura 35: Toré dos indígenas cearenses em frente ao Congresso Nacional. Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
       

Na manhã da quarta-feira, as lideranças cearenses se direcionaram à sede nacional da 

FUNAI para se reunirem com Antonio Costa, então presidente do órgão, com o objetivo de 

resolver a situação da coordenação da CR NE II da FUNAI em Fortaleza que, durante o ATL, 

se encontrava ocupada há mais de um mês. O presidente da FUNAI já havia prometido a exo-

neração de Tanúsia desde a primeira ocupação ocorrida em fevereiro de 2017, o que tinha le-

vado os indígenas a voltarem para suas aldeias. Porém a exoneração não foi cumprida, o que, 

como vimos, gerou a segunda ocupação. Dessa forma, os indígenas cearenses estavam decidi-

dos a sairem da reunião com uma resposta afirmativa e factível. Antonio Costa defendeu a 

posição das lideranças, reafirmando que também não concordava com a nomeação de Tanúsia 

como coordenadora da CR, visto que "as comunidades indígenas não foram escutadas e por 

conta da minha relação de amizade com Dourado, da época da criação da SESAI” (fala de 

Toninho em reunião com lideranças cearenses - 26/04/2017). Dessa forma, esclareceu que a 

indicação provinha, na verdade, de instâncias superiores. Após a fala do presidente, que mos-
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trou favorável em resolver a questão, as lideranças indígenas iniciaram suas falas - geralmente 

sobre a ocupação e sobre a demarcação dos territórios indígenas no Ceará.  

 

Figura 36: Lideranças indígenas do Ceará em reunião com Antonio Toninho Costa (à direita), então presidente da 
FUNAI, durante o XIV ATL (Brasília). Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
         

Dois dias depois da reunião, o presidente da FUNAI mandou mensagem para o celular 

de Weibe Tapeba, que incluía a foto do memorando que enviara ao Ministério da Justiça e Se-

gurança Pública, em que pedia a exoneração da servidora Maria Tanúsia Vieira da coordena-

ção da CR e a nomeação do antigo coordenador, Eduardo Dezidério Chaves. Esse memorando 

animou bastante os indígenas cearenses, que davam como encerrado o embate com a FUNAI. 

Contudo, a exoneração de Tanúsia não ocorreu tão rapidamente assim. De fato, sua exonera-

ção só foi efetivada no dia 1 de junho de 2017, já com Franklimberg Ribeiro de Freitas sob a 

presidência da FUNAI. E só recentemente, em setembro, que um novo coordenador da CR 

NE II foi indicado - Luiz Maia. 
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Figura 37: Lideranças indígenas do Ceará na sede nacional da FUNAI (Brasília). Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

Cerca de duas semanas após o Acampamento Terra Livre, o presidente da FUNAI, An-

tonio Costa foi exonerado do cargo, antes mesmo de Tanúsia. Em entrevista coletiva, Costa 

afirmou que o motivo para sua demissão deveu-se ao fato dele não concordar com ingerências 

políticas quanto à distribuição de cargos no órgão. Também traçou duras críticas ao governo 

de Michel Temer e ao Ministério da Justiça, colocando-os como risco para a política indige-

nista nacional. Tal medida foi vista de maneira negativa pelo movimento indígena cearense. 

Uma liderança importante afirmou:  
“o presidente que estava aí bem ou mal estava dialogando com a gente. 

Hoje quem está respondendo pela FUNAI é um general das forças armadas do Bra-
sil. Inicialmente tinha um grupo de lideranças que defendiam ele, dizendo que ele 
era indigena, mas ele não se reconhece como índio. E é um cara que representa lá o 
agronegócio, o PSC, que esta lá na frente da FUNAI hoje dando as cartas e que não 
abriu nenhum tipo de canal conosco [em referência a ocupação da CR] (Weibe Ta-
peba - trecho do meu diário de campo - reunião na ocupação da FUNAI - 
08/05/2017) 

Durante a tarde daquele dia, ocorreu na tenda central a socialização dos resultados e 

encaminhamentos produzidos nos diversos GTs que foram desenvolvidos pela manhã da quar-

ta-feira no ATL. Lideranças de vários povos subiram no palanque para expor os problemas e 

demandas de suas aldeias. Mas outros índios subiam para ler os documentos produzidos du-
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rante a manhã e indagar ao público presente se o conteúdo proposto tinha representatividade. 

Com uma resposta positiva, o documento prosseguiria para ser oficializado. Chamou muito 

minha atenção a quantidade de denúncias sobre a não legitimidade de algumas lideranças. A 

recorrência das denúncias fez com que Sônia Guajajara (coordenadora da APIB) fizesse um 

discurso criticando pessoas que se passam por lideranças sem ter o reconhecimento de suas 

bases. Assim, reiterou que aquele era o “verdadeiro movimento indígena”. Deve se ressaltar 

que esse tipo de discurso foi também recorrente durante a ocupação da FUNAI, como já res-

saltei. 

Ainda na tarde da quarta-feira iria ser realizada uma audiência pública na Comissão de 

Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal. Ficou combinado que somente oitenta a cem 

lideranças no total iriam representar as etnias do ATL. Do Ceará, foram escolhidos Weibe Ta-

peba e Jorge Tabajara, ambos advogados - motivo pelo qual foram escolhidos. Desde aquela 

manhã, após o confronto que houve na marcha da terça-feira, o acampamento estava cercado 

por viaturas da policia. O clima de tensão predominou durante todo o dia, pois qualquer atrito 

geraria um confronto entre as partes. Todos que subiam no palanque da tenda central pediam 

calma, tranquilidade e que “não entrassem na provocação da policia”.  

            Um batalhão de policiais foi escalado para acompanhar os indígenas até o Senado, es-

coltados. Havia inúmeras viaturas, policiais a pé e também a cavalaria. Tinha sido combinado 

antes que cada um dos índios seria revistado, mas, ao chegarem no local, foram barrados, 

sendo permitida a entrada somente de cerca de quinze ou vinte índios.  Nessas condições, as 

lideranças optaram por ninguém entrar e, assim, retornaram todos ao ATL. Quando todos os 

índios voltaram, as atividades ainda estavam acontecendo no palanque. Foi nesse momento 

que percebemos que algo estava errado, pois havia muita gritaria e aglomeração. 

Um grupo de lideranças (no geral, aparentemente de vários povos) estava discutindo 

com os policiais. De fato, os policiais ficaram provocando durante todo o trajeto de volta. 

Quando um grupo de índios foi atravessar a rua pra chegar ao acampamento, pararam o transi-

to. Naquele momento, os policiais confrontaram diretamente os indígenas por estarem supos-

tamente “tumultuando” a via e, assim, a confusão começou. No palanque, a importante lide-

rança Sonia Gujajara tomou o microfone e pediu calma e que trouxessem as crianças para o 

centro do acampamento. Diversas viaturas estavam estrategicamente posicionadas nas laterais 

e na frente do ATL. Contudo, uma chuva muito forte começou a cair naquele exato momento. 
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Tanto os índios recuaram como os policiais ficaram do outro lado da avenida. Iniciou-se, as-

sim, um ritual muito forte composto por índios  de várias etnias (tanto do Ceará, quanto do 

Nordeste e de outras regiões). Essa dança, ou performance, consistiu em uma grande fila de 

indígenas que, cantando, percorreram diversos pontos do acampamento, sob a chuva intensa. 

Boa parte das lideranças do Ceará participou do ritual. 

Figura 38: Performance ritual após tensão com a policia, no XIV ATL 2017. A esquerda poderemos ver várias 
tendas unidas, formando a “tenda central” do evento. Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

Após esse momento tão forte, a comissão de juventude da APOINME se reuniu pra 

organizar questões internas. Resolvi, então, acompanhar a reunião. A presença de um ex-co-

ordenador da Comissão, Renato Tupinikim (ES) que atualmente mora entre os índios Tapeba 

(pois é casado com uma índia de lá), ajudou a esclarecer algumas dúvidas a respeito da enti-

dade. A proposta da reunião era montar uma comissão para juventude e que ela tivesse mais 

destaque dentro da APOINME. Foram levantadas questões organizacionais, por exemplo: 

como manter um diálogo articulado? Como manter a relação com as bases? Como manter a 

representatividade? Como saber se a liderança que diz que representa sua aldeias, de fato re-

presenta sua base? Como o presidente da comissão da juventude da APOINME teria controle 

sobre isso? Como manter a representatividade em aldeias com vários caciques? Como usar as 

novas mídias como o WhattsApp pra ajudar nesse processo?  

         Muitos jovens se queixaram que não se sentem representados (ou mesmo não conhecem 

quem leva o nome da comunidade dizendo “representar” ela). Ficou constatado que existe 
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uma falta de comunicação nas bases. Há lideranças que participam de encontros "com tudo 

pago" e quando retornam para suas aldeias não repassam o que foi trabalhado. Pude, então, 

perceber que era havia um problema geral, encontrado também na escala do movimento indí-

gena brasileiro, referindo-se à questão da liderança legitima. Posteriormente, fui conversar 

com Renato Tupinikim sobre a juventude no âmbito do movimento indígena: 
Cayo: Fala pra mim como tu vê a atuação da juventude no movimento indígena. Ela 
é atuante? 
Renato Tupinikim: Acredito que o movimento da juventude esta muito atuante, 
entendeu. Teve acampamentos que não vinha quase nenhum jovem. Então foi uma 
conquista nossa, conquistar o espaço tambem dentro da APIB. APIB nos reconheceu 
como movimento de juventude. Nos apoia, entendeu. Então assim, a cada ano que 
passa, cada acampamento terra livre nos trazemos mais jovens. Porque os jovens 
estão também entendendo que precisam se organizar. Que precisam ir conjuntamen-
te com as liderancas, irem pra luta e defender. E é um avanço ter muitos jovens aqui. 
(Renato Tupinikim - liderança indígena - aldeia Caieira Velha (ES) - ex-membro da 
APOINME - 27/04/2017). 

Durante a manhã do último dia de evento, diversas plenárias foram realizadas na tenda 

central. Foi o momento de apresentar os documentos que seriam encaminhados e protocola-

dos em alguns Ministérios no ato que seria realizado pela tarde. Contudo, as lideranças do 

Ceará passaram toda a manhã em sua tenda, pois ficaram a fazer suas próprias articulações e 

mediações. Primeiramente, eles receberam a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Lui-

ziane Lins (PT). O encontro propiciou que as lideranças indígenas do Ceará estabelecessem 

uma série de articulações com a deputada. Principalmente, pediram para que ela conversasse 

(ou ajudasse de outro modo) com o Aníbal Gomes (deputado federal que indicou Tanúsia Vi-

eira ao cargo de coordenadora da CR NE II) e com o líder da bancada cearense do PT em Bra-

silia, o deputado federal Cabo Sabino, sobre a indicação de coordenador da CR NE II. Luizia-

ne respondeu afirmativamente e prometeu conversar com o Cabo Sabino e quem sabe levá-lo 

até a sede da FUNAI em Fortaleza para uma conversa com as lideranças. A deputada também 

ressaltou que mantém uma articulação de longa data com o movimento indígena cearense, se 

colocando sempre a disposição de ajudar na luta. Após a conversa, Weibe e Jorge foram até a 

sede da FUNAI entregar alguns ofícios e assinaturas diretamente ao presidente do órgão. 

Na parte da tarde de quinta feira, estava programada a marcha de encerramento do 

acampamento, que ocorreria novamente até o Congresso - passando por alguns ministérios 

para protocolar os documentos produzidos. O clima de tensão continuava grande e os índios 

preparavam-se para outro confronto, principalmente depois do que aconteceu nos dois dias 

anteriores. A delegação dos indígenas cearenses já havia comprado vinagre e distribuído entre 
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todos eles, inclusive me oferecendo um pouco. A maioria dos índios cearenses estava bastante 

inquieta, considerando realmente o enfrentamento com a polícia. Na tenda principal, na hora 

anterior ao inicio da marcha, eu senti com muita força e presença as lideranças do Nordeste. 

Índios Xucuru fizeram uma roda grande e iniciaram um ritual que provocou a incorporação de 

muitas pessoas por encantados. Diversos indígenas cearenses estavam acompanhando o ritual 

Xucuru até que, em certo momento, se afastaram e começaram a puxar um toré. Fiquei muito 

perto da roda de toré dos índios do Ceará, enquanto Roberto Anacé (segundo-cacique da et-

nia) usava um cachimbo como defumador, cobrindo de fumaça todas as lideranças. Até que 

ele foi até mim, pois eu estava um pouco afastado e me cobriu com a fumaça, tal como estava 

fazendo com os indígenas. A defumação é uma prática feita a partir da queima de ervas previ-

amente selecionadas que têm o intuito de “limpeza espiritual”, seja do corpo ou do espaço - 

gerando, assim, proteção.  

 

Figura 39: Bloqueio policial na saída do acampamento (ATL 2017). Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

        O cacique Marquinhos Xucuru (filho do conhecido lider Xicão Xucuru) e Sonia Guajaja-

ra dominavam o palanque principal da ATL pedindo calma a todos para que não fossem para o 

enfrentamento, etc. Eles repassaram aos presentes os esquemas e detalhes de organização da 
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marcha, pois eles haviam conversado previamente com o comandante da polícia. Informaram 

que assim que saíssemos do acampamento haveria uma barreira policial ao longo de toda ave-

nida, e todos os participantes da marcha seriam revistados com o propósito de não deixar nin-

guém passar com “armas”, ou seja, arco e flecha e bordunas . De fato, os instrumentos indí112 -

genas ficaram retidos no cordão. Aquele foi o momento mais tenso e se tivesse que acontecer 

algum confronto aconteceria ali, pois muitos indígenas não haviam concordado com a decisão 

de Marquinhos e Sonia de negociarem com os policiais que os índios deixariam seus instru-

mentos. Foi desproporcional a força policial mobilizada: policiais fortemente armados, outros 

com cachorros, a cavalaria, helicópteros, viaturas etc. A sensação era que se algo acontecesse 

daquela vez, a repressão seria muito mais dura e cruel do que terça-feira. Contudo, a marcha 

seguiu tranquila. Fomos parando nos determinados ministérios e, enquanto algumas lideran-

ças indígenas entravam, outras ficavam cantando e dançando do lado de fora. 

Figura 40: Lideranças do Ceará na marcha da quinta-feira (27/04/2017) em Brasilia. Jorge Tabajara (de costas/
esquerda), Renato Tupinikim (lateral esquerda), Antonio Tabeba (centro) e Diego Pitaguary (ponta direita). Fon-
te: Arquivo pessoal (2017). 

 Varas de madeira rígida, entalhadas e pintadas.112



	 	 �281

          Gostaria de destacar que, apesar da mensagem de união e articulação entre os povos (o 

que, em certa medida, se produzia), durante o ATL foi possível perceber a heterogeneidade do 

movimento indígena ao nível nacional. Os povos do Nordeste brasileiro, por exemplo, tinham 

certamente uma aproximação muito mais efetiva do que com os índios de outras regiões. É 

claro que temos de considerar que os povos de cada uma das regiões têm a proximidade geo-

gráfica para facilitar suas articulações e organizações locais, tal como no caso da APOINME. 

Durante o período que acompanhei a delegação dos índios do Ceará na ATL, foi frequente ou-

vir falas e discursos que ressaltavam que “era o Nordeste (e sua juventude) que dava a cara a 

tapa”, “que estava na linha de frente do embate”, “que tinham mais coragem”, etc. Vejamos a 

seguir, algumas transcrições que exprimem como a ideia de região acaba sendo acionada 

como um marcador da diferença:  
Dourado Tapeba: […] Porque nos Acampamentos Terra Livre, todas as discussões 
que a gente faz ao nível de APOINME, nós nunca conseguimos resolver os proble-
mas fundiários. Sempre quando termina aqui o acampamento, ai sai uma demarca-
ção lá no Norte, no Centro-Oeste, mas no Nordeste não sai nada. […] Porque, colo-
cando isso aqui até porque nós não estamos tendo esse apoio, digamos assim, da 
própria APIB no que diz respeito a demarcação de terras né. Então é por isso que 
nos temos que fazer uma avaliação se vale a pena continuar do jeito que esta hoje ou 
se nos temos que fazer uma nova discussão, pra gente poder estar na linha de frente 
e estar sendo beneficiado com as demarcações de terra. 
Cayo: Dourado, uma coisa que eu tenho ouvido, participando da marcha na terça-
feira e tal… É que o nordeste que tá nessa linha de frente… Do confronto… Você 
acha que é isso mesmo? 
Dourado: Não acho, tenho certeza!!! Desde o primeiro acampamento Terra Livre, 
quando começou em 2003, que a gente sempre sempre toma a frente. Porque a gente 
discute uma coisa aqui, mas ai outras regiões vão contra. Então o Nordeste sempre 
vai pra frente, pro embate. Ou vai pra frente, pro embate ou ninguém tem visibilida-
de! Então o nordeste sempre teve essa característica de…  
Cayo: […] Na sua opinião, você acha que o movimento indígena ele é fragmentado? 
Ou ele é unificado? 
Dourado: Não. O movimento indigena ele nunca foi unificado! Ele sempre foi 
fragmentado! Ate porque a diversidade é muito grande né. Hoje nos somos 305 po-
vos indígenas no Brasil e cada povo tem um pensamento, uma cabeça. Cada povo 
tem uma cultura diferente. Não podemos dizer que a cultura indígena é uma só. Por-
que cada povo tem seu modo de viver e seus costumes né. Então ha um fragmento 
sim, quando chega na questão organizacional né. Porque cada região quer ter seu 
espaço melhor, garantido.. E ai todo mundo corre pra cima, e acaba que fragmentan-
do realmente a forma da gente se organizar. Mas ai quando termina tudo, fica todo 
mundo unificado e tal… Mas, por exemplo… Aqui no evento, aqui no evento toda 
região quer ter o seu melhor, seu espaco, e quer ser melhor que a outra região enten-
deu?! tem essa coisa tambem. Embora a gente dizer demagogicamente que não ha 
divisão… Há sim! Isso é claro e visível, todo mundo vê! inclusive ai, você viu 
quando foi pra se organizar pra ir pra marcha… Nós não conseguimos controlar! 
Então as delegacoes, elas são praticamente incontrolaveis quando… Não consegue 
né, fazer com que aquela delegação siga o que nos discutimos la na reunião.(Doura-
do Tapeba - liderança indígena e vice-coordenador de micro região da APOINME - 
27/04/2017). 
[…] 
Cayo: Na sua opinião, é a juventude, é o Nordeste, que da a cara a tapa nessas mar-
chas, como a de terça…? Nesses acampamentos… 
Renato Tuipnikim: Eu avalio que a juventude indígena em peso esta sim pra briga, 
mas não só a juventude do Nordeste. Eu avalio que as juventudes dos povos indíge-
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nas do nordeste, sul e sudeste, são essas três regiões que tem os povos que sofrem 
mesmo, são os povos de luta mesmo e que vem pro embate! A gente não vem pra 
ficar aqui tirando foto. A gente vem mesmo pra luta! E enfrentar o que vir, entendeu. 
Infelizmente tem muitos parentes que vem mesmo so pra tirar foto… Arco e fle-
cha… Mas na hora de ir pro embate não vai. As vezes ate defende ainda o governo, 
ate defende ainda a policia. (Renato Tupinikim - liderança indígena - aldeia Caieira 
Velha (ES) - ex-membro da APOINME - 27/04/2017). 

             Nas entrevistas, as falas de Dourado Tapeba e Renato Tupinikim trazem elementos 

interessantes para ilustrar essa discussão - ou seja, as heterogeneidades dentro do movimento 

indígena e entre as regiões. Primeiramente, segundo Dourado, após os ATL’s não se tem avan-

çado no processo de regularização de terras indígenas no Ceará, a despeito de outros estados. 

No entanto, temos nas falas dessas duas lideranças a afirmação de que o Nordeste “dá a cara a 

tapa”, “vai pra briga mesmo”, já que se não é assim “o Nordeste não tem visibilidade”. De 

acordo com Bourdieu (1989), a ideia de região por vezes assume conotações ideológicas de 

maneira que acaba por servir, frequentemente, para construir mistificações geográficas tor-

nando-se, por isso, um instrumento de manipulação política. 

      Apesar disso, precisamos relativizar essas declarações visto que, como estou demonstran-

do, não existe uma homogeneidade entre os povos indígenas do Brasil. Cada caso (ou cada 

povo) guarda suas especificidades e dificuldades - consequentemente, possui entraves particu-

lares no processo demarcatório. Nesse sentido, a despeito da fala de Dourado Tapeba, alguns 

meses após o ATL, no início de setembro, o ministro da Justiça Torquato Jardim publicou a 

Portaria Declaratória da Terra Indígena (TI) Tapeba - a qual foi a primeira portaria de TI pu-

blicada pela administração de Michel Temer. Henyo Barreto Filho (2017), mostra a especifi-

cidade da recente demarcação da terra Tapeba, indicando os diferentes níveis de mediação e 

agenciamentos em um complexo acordo judicial envolvendo os índios Tapeba, representantes 

da família Arruda (posseiros que habitam o território reivindicado), governo do 

estado, prefeitura municipal, Funai e Ministério da Justiça (MJ).  

            Dourado também destacou como isso se configurava durante o Acampamento, ou seja, 

na forma de que cada povo procura ter mais espaço que o outro. A própria distribuição espaci-

al das tendas no Acampamento demonstrou relações desiguais de poder e de legitimidade po-

lítica entre as etnias. Os povos indígenas que ficavam acomodados em tendas mais próximas 

da tenda central tinham uma posição considerada “privilegiada”. Os indígenas cearenses con-

seguiram ficar próximos da tenda porque chegaram cedo na segunda-feira, quando poucas 

delegações estavam no local. Entretanto, ouvi diversas vezes que algumas lideranças indíge-

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3864
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nas “soltavam piadas” pros índios do Ceará que estavam acampados em um local centralizado 

- pois “teriam ficado com uma posição muito boa”. Um outro exemplo que tanto Dourado Ta-

peba quanto Renato Tupinikim ressaltaram em suas falas diz respeito a marcha, onde muitas 

delegações não seguiram as orientações passadas no momento anterior - seja porque foram 

levados por uma comoção coletiva, digamos assim, seja porque queriam “aparecer”. Essa fra-

se que ouvi de Renato, de que “[…] muitos parentes que vem mesmo só pra tirar foto, pra 

aparecer…”, também foi utilizada em outros contextos, sempre em um tom de crítica e desa-

provação - como, por exemplo, em algumas falas de lideranças no palanque da tenda central.  

Ademais, Renato Tupinikin também demarcou uma distinção entre os povos indígenas: de um 

lado os “que sofrem de fato e não tem suas terras demarcadas e de outro aqueles que vem “pra 

tirar foto” (que estão ali só para “aparecer”). Nesse sentido, coloca os povos do Nordeste 

como etnias que seriam mais corajosas ou engajadas.  

5.4 XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará: as emoções e sua impor-

tância na ação coletiva 

De 23 a 26 de julho, acompanhei a XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do 

Ceará, que foi realizada no município de Novo Oriente na aldeia Lagoinha dos Potiguara.  A 

abertura do evento aconteceu somente no dia 24, com uma roda de toré que foi composta por 

lideranças das etnias do Ceará. Todos os torés que foram puxados durante o evento realiza-

ram-se em torno do tronco de uma árvore que ficava no centro da tenda central da Assem-

bleia. Segundo Seu Neto, cacique Potiguara (Novo Oriente), “[…] aquele tronco somos nós! 

Nossos antepassados todos estão ali. É um local sagrado. Era uma árvore grande, mas eu po-

dei para colocar a tenda da assembleia. Mas o que importa são as raízes dela. Vou aguar para 

crescer novamente” (Trecho de conversa particular com Seu Neto durante a "II Marcha pela 

Terra dos Povos Indígenas do Ceará”, em Fortaleza no 09/08/2017).  
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Figura 41: Tronco na aldeia Lagoinha, onde realizavam-se os torés durante a Assembleia Estadual. Na foto tam-
bém vemos a cuia que durante todo o evento era preenchida com a bebida da jurema e o tambor, ambos usados 
nos rituais. 

 

Figura 42: Tenda onde estava ocorrendo as principais atividades da XXII Assembleia. Fonte: Arquivo pessoal 
(2017). 
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       Antes do toré de abertura, estava a conversar com o pajé Barbosa Pitaguary até que sua 

filha Francilene foi chamá-lo, pois as lideranças indigenas estavam aguardando para que ele 

abrisse o ritual. Vale ressaltar que o pajé Pitaguary é uma referência no que tange à espiritua-

lidade entre os indígenas cearenses, tanto pelo seu conhecimento de diversas “técnicas de 

cura”, quanto por sua idade e sua inserção no movimento indigena. Dessa forma, os caciques 

e os pajés de diversas etnias do estado se direcionaram ao centro do ritual, posicionando-se ao 

redor do tronco, permanecendo de cabeça baixa e com uma mão no tronco, fazendo rezas. 

Na pesquisa, os torés que acompanhei geralmente se estruturavam a partir de um cen-

tro com lideranças “mais antigas” ou que tinham posições formais com simbolismo próprio 

(como caciques e pajés), acompanhados de alguém tocando tambor em torno desse centro, 

formando círculos concêntricos dependendo da quantidade de participantes, que poderiam 

compor apenas um circulo e mesmo vários, tal como ocorreu na Assembleia.  No entanto, o 

toré não é uma prática única, nem é praticado da mesma forma por todos os povos no Ceará, 

muito menos no Nordeste. A partir da visão do cacique João Paulo Pitaguary, vejamos como 

se organiza o toré específico dos Pitaguary, embora alguns elementos sejam comuns ao toré 

do movimento indigena cearense:  
Cayo: […] então tem toré pra diferentes momentos… politico, religioso? 
João Paulo: Ele ganha esse cunho ne… Se a gente quiser brincar a gente 

pode brincar sem invocar a forca espiritual ne. E se for politico ele ganha tambem 
essa conotação de manifestação, de manifesto… 

Cayo: E qual a estrutura do toré? Como é que ele se inicia? Tem uma coisa 
combinada…? 

João Paulo: Tem tem… Tem o segmento ne. Dentro do povo Pitaguary o 
toré começa na mata e termina no mar. O que é que é isso? As musicas tem que co-
meçar com as letras falando de jurema, falando da mata… Depois do ar e por ultimo 
no mar. 

Cayo: Isso é especifico nos Pitaguary? 
João Paulo: Isso. É. E aí alguns povos começaram, digamos, a imitar 

isso… Uma ciência que é do povo pitaguary, e que ganha outros povos ne[…] 
Cayo: E a estrutura no sentido assim… 
João Paulo: Fisico?!  
Cayo: É… Eu vejo um grupo de pessoas no meio, paradas… 
João Paulo: Pronto, no meio, paradas. Assim, quem geralmente fica no 

meio são os pajes, caciques e lideranças, que é essa ordem do povo que segura a 
aldeia. E nesse formato nos somos responsáveis por também segurar a forca que 
esta sendo gerada ali tambem, ta me entendendo, forças positivas e negativas ne. 
[…] Por isso nós não gostamos de no meio ficar pessoas que não são lideranças e 
nem sejam caciques e nem pajes. Hoje isso ja ta um pouco desrespeitado. Muitos 
jovens ja querem ficar na roda de dentro, não é permitido. 

Cayo: Mas ai tem pessoas especificas que puxam os cantos? 
João Paulo: A ordem é essa: o cacique começa, ele vai dar o sinal com uma 

olhada, ou levanta a mão… Aqui no Ceara isso ja foi bem mais respeitado, quando 
um cacique começa, a autoridade é dele de começar ne… Ai ele vai dar o sinal para 
outra pessoa, quando ele terminar o que ele quer fazer ne, as musicas que ele cantar, 
ai ele vai dar o sinal para outra pessoa continuar, ou o pajé ou uma lideranca, mas 
hoje aqui no Ceara muitos jovens ja tomam a frente de muitos pajes e liderancas. 

Cayo: E tem pessoa que fica também tocando, se chama tambor?! 
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João Paulo: É, tambor, é. 
Cayo: Essa pessoa tem que ser também especial? 
João Paulo Isso, nao é qualquer pessoa que toca tambor. Eu to ate pra ver 

alguém que toque tambor que não seja iniciado dentro da espiritualidade, porque ele 
tem que… Porque ele também segura a espiritualidade, a energia que é gerada. Ele 
também é conduzido pelos encantados. […] Os maracas também. E ai quando você 
vai num tore que esse tore ta meio minguado, sem forca, pra mim é um mal sinal ne. 
Não é legal quando as maracas estão desencontradas. Por exemplo, o Daniel, ja vai 
fazer um tempo que nos viemos observando. Eu comecei a perceber que iria aconte-
cer alguma coisa… Desencontrava, ele não acertava mais de jeito nenhum, ele não 
acertava. Podia ser o melhor tambozeiro, mas ele ja não tava mais conseguindo. Ai 
eu senti que ia acontecer alguma coisa estranha… 

Cayo: Então  tem musicas ou trechos que tem partes especificas dos Pita-
guary? Ai em torés Pitaguary que tem trechos que não tem em outros tores é? 

João Paulo: Sim sim. E canções que são só nossa também… A do mocó…. 
Cayo: Essa do leão… 
João Paulo: Essa é do Daniel… E aquela assim que ele cantava de abertu-

ra, e que eu canto ate hoje ne: “meu pai é rei na terra, meu pai é rei…”. É dele! E ai 
foi uma forma de perpetuar a memória dele, todo ritual começa com ela ou com as 
"matas virgens”, que eram as musicas que ele mais gostava ne. Ai quando eu come-
ço eu ja sou tomado por uma forca ne e o pajé também ne. E ai ha uma sincronia 
muito grande entre nos assim de perceber, de sentir algo. 

Cayo: E como voce aprendeu as musicas do tore? 
João Paulo: Eu aprendi participando ne, nas noites culturais que haviam na 

aldeia e nos movimentos… Nas viagens, nos intercâmbios que a gente fazia… É 
participando mesmo, não tem outra forma de aprender. E ai veio outras musicas de 
tore que foi sendo ditas por mim pelos encantados e que… Hoje eu tento colocar no 
tore ne, que são musicas próprias nossas. Que nos temos muitas musicas bonitas, do 
povo ne. (João Paulo/Kauã - cacique Pitaguary - Olho D‟água - 02/08/17). 

Durante o toré de abertura, foi possível reparar na quantidade de participantes não-in-

dígenas que eu não conhecia. Por meio de suas roupas, pois estavam de “roupa social”,  (mui-

to bem vestidos) e por suas atitudes (tirando selfie na roda de toré, conversando e rindo entre 

si), logo deduzi que não fossem pesquisadores. Estas pessoas compuseram da mesa de abertu-

ra, o que me possibilitou saber que eles eram e o que estavam fazendo ali. Eram políticos do 

município de Novo Oriente. Um cerimonialista chamou os membros da mesa, dentre eles o 

prefeito da cidade (PCdoB). Em seguida, nomeou os vereadores e secretários municipais que 

estavam presentes e foram prestigiar o evento. A mesa foi composta por membros das organi-

zações indígenas, além dos políticos de Novo Oriente: Neto Potiguara (cacique dos Potiguara 

de Novo Oriente), Magnólia (representando a ONG ESPLAR), Eiane Tabajara (APOINME), 

Kilvia Tapeba (AMICE), Weibe Tapeba (COPICE), Thiago Anacé (OPRINCE), Lucas Guerra 

(CDPDH), Vanaldo Moura (prefeito) etc. A prefeitura de Novo Oriente foi bastante elogiada 

pelos indígenas, pois apoiaram e compareceram na Assembleia. Algo que, segundo eles, é di-

fícil de acontecer nos municípios onde se realizam os encontros. Curiosamente, foi o prefeito 

e não os índios quem declarou aberta a Assembleia. Após o momento inicial, tanto o cerimo-
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nialista quanto os políticos saíram e não mais apareceram no decorrer dos outros dias do 

evento. 

 

Figura 43: Toré na XXII Assembleia (24/07/2017). Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

       

         Posteriormente, os indígenas iniciaram, de fato, os debates do evento com uma mesa 

sobre a conjuntura política nacional e estadual, coordenada por Weibe Tapeba que, então, di-

rigia a COPICE (Coordenação das Organizações dos Povos e Organizações Indígenas do Cea-

rá). Mais uma vez, o movimento indígena cearense se posicionou contrário à política indige-

nista do governo Temer. A assembleia estadual também foi momento de perceber os agencia-

mentos indígenas, os quais reivindicavam a garantia de seus direitos diferenciados. A exemplo 

de discussões centrais sobre problemas encontrados tanto ao nível  local quanto nacional na 

questão indígena, temos por exemplo: as críticas em torno da coordenação da CR NE II da 

Funai em Fortaleza, do relatório da CPI da FUNAI/INCRA, da PEC 215, das ameaças aos 

direitos indígenas pela tese do marco temporal , etc.  113

  Demonstrando a atualização do movimento indígena cearense com o que acontece na 

política indigenista nacional, Weibe Tapeba destacou que há cerca de duas semanas antes da 

assembleia ocorrer, saiu a portaria Nº 541 de 6 de julho de 2017. Por meio dela, o Ministro da 

 Vide o tópico 2.3 desta dissertação, onde explico o que é a tese do marco temporal.113
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Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, resolveu no “Art. 1º Instituir Grupo de Traba-

lho com a finalidade de formular propostas, medidas e estratégias que visem à integração so-

cial das comunidades indígenas e quilombolas” . Weibe Tapeba fez uma critica à portaria, 114

pois ela usava a noção de “integração” das populações indígenas. Assim, “[…] o governo vol-

ta à uma política de séculos atras, mantendo o objetivo de intervir na organização social dos 

povos e negando nossa autonomia” . Na medida em que ele fundamentava sua crítica ao go115 -

verno de Michel Temer, os indígenas balançavam suas maracas e gritavam “Fora Temer!”.  

           A linguagem e as emoções são peças-chave para a formação e estruturação da ação co-

letiva e de um movimento social, visto que emoções tais como raiva, indignação, esperança, 

solidariedade são impulsionadoras de uma mobilização. A dimensão das emoções ajudaria, 

dessa forma, na estruturação de uma identidade comum (YANG, 2007) gerando empatia entre 

aqueles sujeitos (no caso, pela violação de direitos e objetivos comuns). Para Tarrow (2011), a 

identidade é um elemento fundamental na conformação de coletividades mobilizáveis. Desse 

modo, como parte integrante da vida social e cultural, as emoções inserem-se em todos os 

momentos de um protesto - portanto, acompanham nossos objetivos, identidades, interesses, 

relações etc (JASPER, 2013). 
As emoções estão presentes em todas as fases e aspectos do protesto (aqui os termos 
movimentos sociais e protestos se sobrepõem o suficiente para usá-los de forma 
intercambiável). Eles motivam os indivíduos, são gerados na multidão, expressam-
se retoricamente e moldam os objetivos manifestados e latentes dos movimentos. As 
emoções podem ser meios e também fins, ou outras vezes combinar ambos. Eles 
podem favorecer ou dificultar os esforços de mobilização, as estratégias e o sucesso 
dos movimentos. A cooperação e a ação coletiva sempre ofereceram a oportunidade 
de pensar sobre a ação social de forma mais integrada e o retorno das emoções é a 
última fonte de inspiração para isso (JASPER, 2013, p. 49). 

        Contudo, como bem ressaltou Valle (2017), devemos ter cautela ao afirmar que o “ativis-

ta” se forma como um ator politico racional e calculista, visto que o binarismo controle/des-

controle das emoções é bastante problemático. Segundo o autor, com o qual compartilho a 

perspectiva, se trataria muito mais de uma reorganização do trabalho emocional por meio do 

qual essas pessoas passam. No caso das lideranças ligadas ao movimento indígena cearense, 

há um compartilhamento de trajetórias e objetivos que os agregam em torno de uma causa 

comum. Isso não significa um processo de “automodelação ativista” homogêneo e uniforme 

 Portaria na íntegra em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/153237475/dou-secao-2-13-07-2017-pg-42. 114

Acesso 15/10/2017.

 Fala de Weibe Tapeba durante a Assembleia Estadual.115

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/153237475/dou-secao-2-13-07-2017-pg-42
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(VALLE, ibid). A mobilização cearense era marcada por hierarquias e, como vimos, por pes-

soas que não são facilmente aceitas ou permitidas em seus espaços. Nesse contexto, há outras 

pessoas e lideranças que, segundo eles, “não entendem muito bem da luta”, “não conseguiram 

o respeito de suas bases”, etc. 

Tabela 4: “Componentes da solidariedade do movimento”. Fonte: Tarrow, 2011, p. 143. 

     Na tabela desenvolvida por Tarrow (2011), percebemos como o autor relaciona os elemen-

tos destacados anteriormente e que, consequentemente, constroem a solidariedade de um mo-

vimento social. Segundo o autor, temos, em primeiro lugar o enquadramento (framing) como 

construção de um esquema interpretativo que simplifica e condensa o "mundo lá fora”. Em 

segundo lugar, os movimentos definem, cristalizam e constroem identidades coletivas. Em 

terceiro lugar, temos as estratégias de mover, capturar e moldar emoções para mobilizar se-

guidores, ou seja, é preciso “recrutar” gente, o que inclui aqui a sensibilização das pessoas. 

           O que eu estava presenciando ali durante a Assembleia era um ritual politico permeado 

por conflitos, “[…] cujas regras do jogo são a exacerbação da diferença, o enaltecimento de 

aptidões e a tentativa de apropriação de valores que expressam o centro da vida social […], 

uma situação que assumia o caráter de um conflito de interesses de grupos sociais, com distin-

tas expressões no campo politico” (BARREIRA, 1996, p. 11).  
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          A Assembleia de 2017 foi marcada por fortes ataques ao atual governo nacional, na me-

dida em que boa parte das falas dos indígenas que estavam compondo as mesas criticavam o 

momento de fragilização e dificuldades políticas para as populações indígenas. Presenciei es-

ses posicionamentos em diversos momentos, tal como durante a ocupação da FUNAI – que 

teve como pautas principais a política indigenista nacional e suas reverberações em escala es-

tadual. Vejamos alguns discursos durante a Assembleia, quando lideranças cearenses se posi-

cionaram de forma contrária ao atual cenário politico nacional. 

Eliane Tabajara: […] é uma grande alegria estarmos aqui reunidos e unidos, prol 
do fortalecimento da nossa identidade étnica, cultural, e principalmente se fortale-
cendo pra que a gente diga “não” à esse governo. Pra que a gente, ao chegar em nos-
sas bases, a gente possa estar fortalecido com nosso povo que lá está e que a gente 
possa em um grande mutirão, uma grande comunidade, uma grande aldeia, um 
grande povo se unificar. Porque se a gente não parar pra pensar como esta o Brasil 
hoje, principalmente a violação dos nossos direitos, e ficar de braços cruzados em 
nossas aldeias, nas nossas casas, eu posso ter a pura certeza que aí vai ser o fim. E 
não é isso que nos queremos, queremos nos fortalecer a cada dia.. Queremos lutar 
pelos nossos direitos que esta garantido na Constituição Federal de 88, principal-
mente no artigo 231… Que faz com que a gente tenha a nossa terra demarcada, a 
nossa vida de volta nas nossas terras. […] Estamos aqui em mais uma Assembleia 
nos reencontrando em mais uma aldeia, com todos os povos unidos. E que essa nos-
sa corrente de união possa a cada dia se fortalecer. Que a gente possa fortalecer as 
nossas bases e fortalecer acima de tudo o Movimento Indigena, porque esse governo 
que esta ai que quer que a gente siga em frente. É um governo golpista, corrupto, 
que não pensa na minoria e não vai pensar muito menos em nos que somos povos 
originários do Brasil. Não vai pensar de forma alguma que nossos direitos estão lá e 
cada coisa que vem pra nossas comunidades, pra nossas aldeias, não foi dado de 
mao beijada. Todas as nossas conquistas foi conseguidas por momentos iguais a 
esse. Foi conseguido por lideranças deixarem seus filhos, seus esposos e ir pra Bra-
silia ou outros lugares, em busca dessas conquistas. E é por isso que temos que ter 
esse respeito com essas lideranças que são os primeiros. Porque hoje a gente pode 
estar no bem bom, mas quantas lideranças não ja sofreram, ja morreram, pra que a 
gente pudesse estar aqui com um carro da saúde na nossa porta, uma escola diferen-
ciada[…] Nós que somos os depois, nos sempre aprendemos com os que estão ha 
mais tempo[…] E Fora Temer!” (Eliane Tabajara - atual vice-coordenadora de micro 
(CE) da APOINME - fala durante a XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas 
do Ceará (Novo Oriente) - 24/07/2017) 

[…] 
Weibe Tapeba: […] Aí a gente pega no cenário nacional aí a proposta de emenda a 
constituição 215, que pretende retirar a responsabilidade do governo federal de con-
duzir o processo demarcatório… E na contramão do que dizem os latifundiários 
desse pais, que quem demarca terra é a FUNAI, mas não é a FUNAI. A FUNAI 
inaugura o processo de demarcação, ela inicia. Porque tem a FUNAI identificando e 
delimitando, tem o Ministério da Justiça demarcando, a presidência da república 
homologando e a secretaria de patrimônio da união registrando aquele patrimônio 
como sendo uma terra indígena pertencente a União. E o INCRA desapropriando… 
Então nos temos vários fatores do governo federal que compõe a engenharia de de-
marcação de terras indígenas que esta prevista la no decreto 1775. E essa PEC não 
era la a toa, esta la desde os anos 2000 e todo ano eles tentam nos cansar, porque 
sabem que a PEC 215 é uma proposta inconstitucional. Ainda no Congresso foi 
aprovado um relatório da CPI da FUNAI/INCRA. Quem acompanha ai viu que a 
CPI tem o objetivo… Ja que não conseguiram avançar com a PEC 215… Então 
“vamos tentar matar os povos indígenas na unha”, então “vamos acabar com a fu-
nai” , “criminalizar os antropologos, procuradores, lideranças indígenas”… Pra que 
com essas criminalizações não demarquem mais terra nenhuma. Chegando no poder 
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executivo, a gente tem visto esse enfraquecimento da FUNAI que não é a toa. Nos 
vivemos ha dois meses atras uma portaria que extinguiu 347 cargos da FUNAI. 
Acabou com uma CTL aqui no Ceara e duas outras CTL’s, uma no Piauí e outra no 
Rio Grande do Norte. E o recurso da FUNAI que ja estava sendo contingenciado, 
teve um corte de 50%. Então a proposta de fato é acabar com a instituição. A FU-
NAI não esta aqui não é a toa, a FUNAI não tem recurso pra pagar sequer um litro 
de gasolina pra vir pra ca. A FUNAI ta apoiando essa Assembleia aqui com 90 cane-
tas. Então a situação é bastante complicada. E essa Assembleia deve sair daqui com 
uma proposta de fortalecimento da FUNAI e nos povos indígenas temos que defen-
der o órgão no momento que ele mais precisa, porque essa bancada ruralista que ta 
lá ela quer de fato acabar com ele. Tem também o marco temporal ne que também 
tenta regularizar a portaria 303 que a AGU tentou emplacar. E só queria finalizar 
dizendo que durante o Acampamento Terra Livre desse ano, que o Ceará conseguiu 
levar uma delegação com 50 lideranças… E lá os povos indígenas do Brasil assumi-
ram o compromisso de lutarem contra o golpe! (Weibe Tapeba - liderança e vereador 
indígena - então  coordenador da COPICE - fala durante a XXII Assembleia Estadu-
al dos Povos Indígenas do Ceará (Novo Oriente) - 24/07/2017) 

[…] 
Dijé Tremembé: […] pela terra nós estamos brigando. Brigando de que maneira? 
Brigando com esse governo que está ai e com os mais que virão que são contra nós. 
Nem todo politico esta a favor dos povos indígenas nao. Porque o povo indígena é 
forte, tem sabedoria - e sabedoria propria, não é sabedoria de faculdade não, ele ja 
nasce com a sabedoria dele. E que o governo quer? Acabar com isso, nos deixar la 
embaixo, pra nos não ter poder, nós não saber. Ai ele impede de nos indígenas entrar 
na política. Porque ele sabe que a gente sabe brigar, brigar pelo territorio, pela saú-
de, pela educação. […] Então nos temos que ir pra frente, nos temos que lutar, nos 
temos que dizer que esse governo tem que sair. Ele ta rasgando a constituição gente, 
ele ta tirando os direitos dos indígenas. […] mas vocês percebem que aquele homem 
ali, o Temer, ele não tem amor próprio não. Porque vocês veem que cada coisa na 
televisão que ele vai fazer ele da um sorriso no canto da boca. De um lado tá serio e 
do outro ta rindo. Pode prestar atenção, quando ele ta dando qualquer pronuncia-
mento dele ele ta fazendo aquilo. Quer dizer, uma pessoa dessa não tem amor pró-
prio. E ele ta tentando derrubar todos nos, principalmente os povos indígenas. Então 
vamos dar as maos, vamos deixar nossas diferenças e lutar a favor do nosso povo. 
Então vamos lutar e vamos tirar o Temer do meio da gente. Fora Temer! (Dijé Tre-
membé - atual coordenadora de micro (CE) da APOINME - fala durante a XXII As-
sembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará (Novo Oriente) - 24/07/2017). 
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Figura 44: Climério Anacé (em pé/direita) lê a carta produzida pela COJICE no último dia da Assembleia. Fonte: 
Arquivo pessoal (2017). 

          Apresentei anteriormente algumas críticas dirigidas ao governo de Michel Temer e as 

consequências na vida das populações indígenas. É interessante perceber que algumas falas 

(como a de Weibe Tapeba, mas também a de Dourado Tapeba – pai de Weibe - e de Jorge Ta-

bajara – que não inclui aqui), foram discursos no sentido de “explicar" ou “clarear" para os 

indígenas da Assembleia os acontecimentos na política indigenista nacional e estadual. Perce-

bemos uma tentativa de fazer com que os “parentes" entendam o que de fato está acontecendo 

e o risco para as populações tradicionais. O que estava se desenrolando, naquele momento, 

eram práticas de mediação que certas lideranças realizavam a fim de instrumentalizar conhe-

cimentos e informações aos outros índios, inclusive apelando para uma linguagem das emo-

ções, tal como a “indignação” política, aparente quando se falava alto, discursavam e grita-

vam o “Fora Temer”. Este é o trabalho emocional do “protesto”, tal qual James Jasper (2003) 

sugere. 

         Weibe, por exemplo, traçou um quadro elucidativo da política indigenista nas três esfe-

ras de poder. Não menos curioso é o final da fala da Dijé Tremembé, que constrói uma argu-

mentação sobre as atitudes de Michel Temer baseado em uma dimensão valorativa e moral - 

onde ele seria dissimulado e não teria caráter (ou amor próprio), já que ele “ri com o canto a 
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boca enquanto o outro canto fica serio” (como se quisesse agradar os vários lados em disputa, 

prometendo algo e depois não cumprindo).   
A percepção das emoções e sentimentos como parte das regras sociais e jogos políti-
cos evita pensá-los como matérias substantivas da natureza humana, atentando para 
os seus significados e formas de expressão, construídos e/ou incorporados […]. Tra-
ta-se de uma porta de entrada para entender questões mais amplas, tais como a ex-
pressão e classificação dos sentimentos na política, bem como o papel dos chamados 
atributos psicológicos na construção de valores associados aos políticos. (BARREI-
RA, 2004, p. 68). 

        De acordo com Tarrow (2011), as lideranças de um movimento simbolicamente carre-

gam mensagens para obter apoio de seguidores e congregar pessoas em torno de uma pauta 

compartilhada. Esta é uma das razões pelas quais as ações públicas de movimentos assumem 

a forma de “performances”.  

          Dourado Tapeba alertou que sua fala iria ser uma crítica interna, mas construtiva. Inici-

ou explicitando que todo ano, em toda Assembleia, os índios pediam que os parentes “dessem 

as mãos”, “se unissem”, etc. Contudo, isso nunca acontecia de fato e “as correntes continuam 

se quebrando”. Desse modo, Dourado começou a explorar as fissões dentro do movimento 

indígena cearense, evidenciadas, dentre outros fatores, pela ocupação da CR NE II - já que 

diversos indígenas nas aldeias “diziam que nós não temos o que fazer”. Assim, identificou as 

pessoas que dirigem criticas ao movimento como “índios desocupados, que ficam em casa e 

ainda falando que nós não temos o que fazer; nós ocupamos a FUNAI por 51 dias porque o 

governo queria acabar com a FUNAI; e aqueles que dizem que nós ocupamos a FUNAI por-

que não tínhamos o que fazer não merecem nem botar um cocar na cabeça e um colar no pes-

coço; e eu queria uma salva de palmas para os índios verdadeiros e que tem o que fazer” (falar 

de Dourado Tapeba durante a XXII Assembleia - 24/07/2017). Nesse sentido, voltei a presen-

ciar criticas dirigidas aos indígenas que não seguem e coadunam com o movimento e que, por 

isso, são considerados oposicionistas. Em termos de acusação, eles seriam “menos índios” por 

criticarem as lideranças “legitimadas” e, por consequência, não entenderem a luta.  

           Aquele momento de críticas direcionadas à conjuntura política nacional e aos indígenas 

que não fazem (ou não conseguem fazer) parte do movimento, foi quebrado pela fala do pajé 

Barbosa Pitaguary, que se sentia menosprezado, haja vista não ter sequer uma mesa sobre es-

piritualidade na Assembleia, o que lhe fez argumentar que “é ela (a espiritualidade) quem se-

gura essa luta toda”. Consequentemente, ele não teria espaço na Assembleia - de fato, não foi 

chamado para fazer nenhuma fala. A fala do pajé Pitaguary foi um claro exemplo de que   
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mesmo o movimento indígena é marcado por tensões entre as lideranças ditas tradicionais,  

legítimas, hegemônicas.  

          Posteriormente, sua argumentação se tornou ainda mais interessante, pois passou a 

afirmar que tudo isso fazia parte do “esquecimento da cultura”. Segundo ele, “eu chego aqui e 

vejo cinco cocarzinhos, chego aqui e vejo dois índios só pintados; será que é isso que faz en-

fraquecer? É! […] e sinceramente, se eu tivesse um transporte agora eu me retiraria dessa As-

sembleia, porque num espaço sagrado desse e a gente não ter espaço; […] o que adianta abra-

çar a jurema e não ter amor por ela? O que adianta abraçar a jurema e não fazer o ritual da 

jurema? A água da jurema está ali e ninguém bebeu um gole e isso é um desrespeito!!! Se 

abracem, se amem, porque a cultura é a única força que nós temos pra passar por cima de 

qualquer governo. É a cultura!” (pajé Barbosa - Pitaguary - fala durante a XXII Assembleia 

Estadual dos Povos Indígenas do Ceará (Novo Oriente) - 24/07/2017). Percebe-se que a “in-

dignação” é uma emoção recorrente na linguagem da política indígena - seja por conta das 

disputas faccionais no caso Pitaguary, seja em relação a política indigenista nacional, ou 

mesmo pelo sentimento de desprezo e desrespeito para com a “cultura indígena”, etc. 

         De fato, a bebida da jurema que estava dentro da cuia (vide figura 40) mal foi consumi-

da pelos indígenas que estavam participando do toré. Outro elemento significativo em sua fala 

é a sua crítica ao pouco uso dos elementos “culturais”, ou seja, diacríticos de uma identidade 

indígena (como o cocar, os colares e as pinturas). Para o pajé Barbosa, esses são aspectos que 

não devem ser esquecidos e sim ressaltados tanto em eventos como aquele, como também no 

próprio cotidiano - tal como um emblema do orgulho e resistência indígena (pois como ele 

mesmo destacou, vai a qualquer lugar vestindo seus "trajes indígenas”). É interessante pensar 

a utilização do corpo como forma de protesto. Ou seja, existe uma relação importante entre 

corpo, emoções e política, tal como esse trecho indica . 
Os corpos dos ativistas e voluntários serviam constantemente de suporte e instru-
mento técnico das questões a serem destacadas nas manifestações e eventos públi-
cos: rostos pintados, máscaras de palhaço, véus negros ou cor de pele, aparentando 
preservativos, cobrindo as pessoas, atores de sunga e biquínis encenando uma per-
formance ‘extrema’, digamos, nas escadarias da Câmara Municipal, litros de tinta 
vermelha jogados no chão. Segundo Flam (2005), certos movimentos sociais espe-
ram chocar o público de modo performativo a fim de tirá-lo de sua rotina cotidiana, 
buscando, assim, transformar o enquadramento emocional do mundo vivido (VAL-
LE, 2017, p. 2010). 

                Acredito que a fala do pajé Barbosa é bastante elucidativa dessa relação entre corpo, 

política e emoções. Para ele, por exemplo, é inadmissível em que num evento político, como a 
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Assembleia, os índios não façam uso de símbolos públicos de “indianidade”. É curioso perce-

ber que de fato poucos índios estavam pintados ou usando cocares, colares, etc. Essa imagem 

se contrapõe, por exemplo, aos diversos outros eventos públicos que acompanhei, como mo-

bilizações, passeatas, apresentações “culturais” em que esses indígenas participavam - onde, 

quase que a totalidade dos indígenas presentes, manejavam diversos “emblemas culturais”, 

digamos assim. Chamo atenção do leitor para uma provável explicação: nesses eventos públi-

cos, os índios estavam recorrentemente tentando se afirmar, tentando demarcar fronteiras ét-

nicas/sociais entre eles e os “não-indígenas”; já no caso da Assembleia, onde só as lideranças 

“tradicionais”  do Ceará estavam participando, eles possivelmente não tinham essa prioridade 

(visto que, antes de tudo, estavam entre amigos, entre “parentes”). Durante o ATL, por exem-

plo, os indígenas cearenses recorrentemente estavam se pintando, principalmente quando iam 

realizar suas manifestações - momentos em que também colocavam seus cocares, colares, 

bordunas, saias, etc. Os torés também consistiam em momentos onde os corpos eram mobili-

zados no sentido de uma linguagem cultural e política das emoções. 

Figura 45: Toré em frente ao Palácio da Abolição (sede do governo do Ceará) durante a II Marcha da Terra dos 
Povos Indígenas do Ceará (09/08/2017), a qual reuniu aproximadamente dois mil indígenas cearenses em Forta-
leza. Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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Figura 46: Criança Pitaguary puxando a marcha, na "II Marcha da Terra dos Povos Indígenas do Ceará 
(09/08/2017) 

           As pautas da Assembleia de 2017 foram bem claras: oposição ao governo de Michel 

Temer e à política indigenista que vem sendo desenvolvida (como o desmonte institucional da 

FUNAI); preparação de cartas, moções de repúdio e reivindicação que seriam entregues para 

o governador do Ceará (Camilo Santana) no dia da II Marcha da Terra dos Povos Indígenas 

do Ceará; a organização da própria Marcha, a ser realizada no dia 9 de agosto (dia internacio-

nal dos povos indígenas); preparar uma agenda política para as ações dos próximos meses do 

movimento indígena cearense; discussões especificas de cada uma das organizações indígenas 

do Ceará; e, finalmente, o objetivo de “unir” o movimento com o sentido de fortalecer seus 

laços internos e dirimir seus conflitos. 

       Durante a tarde daquele primeiro dia, os indígenas programaram uma mesa sobre educa-

ção e saúde indígena em que eu pude acompanhar as principais reivindicações dos indígenas 

que atuam nessas duas áreas. As discussões da saúde (feitas por Meire Sousa, coordenadora 

do DSEI Ceará, e por Lucinha Tremembé, presidente do CONDISI Ceará) buscaram esclare-

cer sobre a atuação da SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e do CONDISI (Conse-
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lho Distrital de Saúde Indígena) e, consequentemente, suas malhas organizacionais - elemen-

tos importantes para entender a atuação das lideranças indigenas, além do campo político pro-

priamente dito.  Na área da educação, a fala de Thiago Anacé privilegiou tanto a educação 

diferenciada indígena quando a situação atual da OPRINCE (Organização dos Professores 

Indígenas do Ceará) e suas conquistas.  

       O segundo dia de evento (25/07 - terça) também iniciou com um ritual de abertura. Só 

que desta vez com um torém. O torém, grosso modo, é uma dança tradicional (que não signi-

fica que seja estática ou avessa às mudanças) e exclusiva dos Tremembé, diferenciando-se do 

toré (praticado por diversos grupos étnicos do Ceará e do Nordeste brasileiro) pelas suas can-

tigas, estrutura coreográfica formal etc (VALLE, 1993). Admito que não identifiquei a dife-

rença inicialmente, até que fui surpreendido pelo pajé Tremembé (Luís Caboclo) frisando que 

“aquele era o torém, da tradição Tremembé, e que agora se iniciaria o toré”. Algumas das lide-

ranças que estavam no centro do circulo do toré, puxando-o e ritmando-o, eram: Weibe Tape-

ba (lideranca) Dourado Tapeba (liderança), Barbosa Pitaguary (pajé), Luís Caboclo (pajé 

Tremembé), Bida (segunda-cacique Jenipapo-Kanindé), Andreia Kariri (cacique), Zé Antônio 

(Potiguara e cacique da aldeia Marruá - Monsenhor Tabosa), Alef Tapeba (liderança jovem), 

Valdenia (liderança jovem Jenipapo-Kanindé), Eliane Tabajara (liderança), etc. Ou seja, boa 

parte dos indígenas que compunham o centro da performance eram nomes “tradicionais” do 

movimento indígena cearense - contudo não foi surpresa ver jovens indígenas ocupando um 

espaço, digamos, privilegiado no decorrer do ritual.  

          A mesa inicial daquele dia debateu sobre estratégias de fortalecimento do movimento 

indígena a partir de uma perspectiva dos “apoiadores”, visto que o único indígena que 

compôs a mesa foi Ceiça Pitaguary e ela estava apenas coordenando as falas. Para tanto, os 

“parceiros" (não-indígenas) expuseram diversas formas de geração de renda ao nível local, de 

economia solidária, além de uma riquíssima formação em comunicação social e jornalismo 

voltados para a causa étnica. Essas articulações entre indígenas e os “parceiros”, no caso do 

assunto discutido por esta mesa, podem ser vistas  por exemplo através do projeto “Formação 

de Cineastas Indígenas – Um olhar etnográfico”. Este projeto foi idealizado pela Associação 

de Mulheres Indígenas Jenipapo-Kanindé (AMIJK) e desenvolvido em parceria com alguns 

“apoiadores”, entre eles os fotógrafos e cineastas Iago Barreto e Henrique Dídimo. O objetivo 

era capacitar jovens indígenas para usar o audiovisual como ferramenta de registro e expres-
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são identitária - além de ter outras atividades como rodas de conversa, vivências “nas matas”, 

etc. De fato, diversos jovens indígenas estavam manuseando máquinas fotográficas profissio-

nais durante a assembleia estadual.  

         O dia último dia da Assembleia, foi um momento de encaminhamentos e resoluções to-

madas durante o evento. Destaco agora o momento mais oportuno para a minha pesquisa: 

quando foi feita uma carta de repúdio ao cacicado de Manoel Pitaguary, demonstrando assim 

as diversas disputas internas à mobilização étnica. 
Naara Tapeba: Agora eu vou ler uma moção de repúdio. Nós, representantes dos 
povos indígenas do Ceará, presentes na XXII Assembleia Estadual dos Povos Indí-
genas do Ceara realizada na aldeia Lagoinha dos Potiguara no Município de novo 
Oriente, viemos a publico manifestar o nosso repúdio ao senhor Manoel dos Santos 
Barros que se autointitulou cacique Pitaguary. Sem considerar a organização social 
do povo Pitaguary e tentando impor um cacicado ilegítimo e que só tem causado 
transtornos e problemas internos. Salienta-se que esse senhor não pertence a linha-
gem tradicional do povo Pitaguary, sendo reconhecido Kanindé de Aratuba. Recha-
çamos de forma veemente todas as ações criminosas conduzidas por este senhor e 
pelo grupo de pessoas que tentam legitimar as ações truculentas comandadas por 
eles. Clamamos as instituições competentes que apurem todas as denuncias formali-
zadas que possam puni-los exemplarmente, inclusive inviabilizando a sua expulsão 
da Terra Indígena Pitaguary, sob pena de medidas a serem adotadas pelas próprias 
comunidades que estão revoltadas e insatisfeitas com essa situação. Por fim, reite-
ramos o nosso apoio irrestrito as lideranças tradicionais do povo Pitaguary, respon-
sáveis pela construção da identidade indígena e legítima local. A luta do povo Pita-
guary e a memória dos troncos velhos desse povo, especialmente a memória do 
eterno cacique Daniel Pitaguary, não pode continuar sendo manchada por pessoas 
oportunistas, que veem a luta indígena como espaço para seguir interesses individu-
ais em detrimento do projeto coletivo do povo Pitaguary. Força ao povo Pitaguary! 
Pela pacificação do território Pitaguary e pela valorização das lideranças tradicio-
nais. E fora cacique Danielzim, como ele se chama!!! (Naara Tapeba - liderança - 
fala durante a XXII Assembleia Estadual dos Povos Indígenas do Ceará (Novo Ori-
ente) - 26/07/2017). 

Em diversos discursos durante a Assembleia, as lideranças davam contornos aos con-

flitos internos em algumas aldeias (especialmente Pitaguary), da mesma forma que frisavam o 

quanto isso “desunia” o movimento. Nesse sentido, foram frequentes as falas (inclusive da 

própria Naara Tapeba, em outra moção de repúdio) que estabeleciam uma diferenciação entre 

“as lideranças legitimas” x “as lideranças oportunistas”, bem como reiteravam os pedidos de 

“união” entre os parentes. Ou seja, os sentimentos de raiva, mágoa, amizade, união, força 

eram constantemente acionados pelas lideranças as quais performavam discursos de legitima-

ção para o movimento - e, assim, demarcavam fronteiras sociais.  

        A partir da moção de repúdio do movimento Indígena contra o cacique Manoel Pita-

guary, descobri que outras ações parecidas já haviam acontecido no âmbito do movimento e 

contra outras lideranças Pitaguary. Lembrem-se dos casos de Venâncio e de seu filho Jeová, 
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que são focos de muitos conflitos na etnia. Em outra Assembleia, “[…] acho que em 2005, 

quando foi feito um documento que ele foi afastado, ele e o Jeová, do movimento né! Existe 

um documento que eles não são reconhecidos como lideranças dos povos indígenas do estado 

do Ceara. Ai eles caíram né! Ficou só o Jeová…” (fala de uma importante liderança Pitaguary, 

em conversa privada comigo). Não consegui ter acesso a este documento, mas ele expressa 

uma estratégia digamos recorrente do movimento de deslegitimar lideranças que estariam 

“causando problemas” ou se contrapondo a quem se denomina enquanto “legítimo”.  

      A separação entre “lideranças tradicionais” e “oposicionistas” é recorrentemente emba-

sada pelos indígenas a partir da dimensão moral dos valores. Isso fica bastante evidente no 

caso Pitaguary. A fala de Naara Tapeba na Assembleia reforça que o cacique Manoel está ten-

tando “impor um cacicado ilegítimo”, já que ele “[…] não pertence a linhagem tradicional do 

povo Pitaguary”, além de realizar “ações criminosas e […] truculentas”. A ideia que ela deixa 

transparecer é de que ele não é moralmente digno do cargo que pleiteia - por conta de dois 

fatores: uma identidade étnica que não é Pitaguary e por possuir valores considerados “amo-

rais” (a menção aos “atos criminosos e truculentos” podem ser usados como exemplos). Essa 

imagem que ela constrói do cacique oposicionista Pitaguary logo é contrastada com o que se-

ria uma imagem moralmente válida da liderança: a dos troncos velhos e do cacique Daniel 

Pitaguary. Esta imagem da “liderança tradicional/legítima”, segundo a indígena, estaria sen-

do “manchada por pessoas oportunistas”.  

           As narrativas que são construídas tanto pelas lideranças Pitaguary quanto por indígenas 

do movimento indígena são produzidas visando um efeito moral (e não apenas performático, 

político, crítico, etc.). Essa ideia pode ser melhor compreendida a partir do conceito de “proje-

to moral” de Jennifer Cole (2003). Através dele a antropóloga tenta mostrar a  inter-relação 

complexa entre narrativas, agentes e contextos históricos na produção da memória. Assim, o 

conceito de “projetos morais” refere-se a visões locais do que faz uma comunidade boa, justa, 

e as formas pelas quais essas concepções de comunidade envolvem reciprocamente as noções 

das pessoas do que constitui uma boa vida e seus esforços para alcançar essa vida. Dessa for-

ma, esses projetos estão relacionados a desejos pessoais e a contextos sociopolíticos mais am-

plos. Essas visões morais das pessoas orientam as narrativas e as memórias sobre eventos pas-

sados (DURÃO; COELHO, 2013). Susana Durão e Cláudia Coelho (2013) indicam que, nes-
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se sentido, os indivíduos tiram partido das circunstâncias que enfrentam e dos objetivos que 

gerem nos seus projetos pessoais. 
O projeto  no nível individual lida com a performance, as explorações, o desempe-
nho e as opções, ancoradas a avaliações e definições da realidade. Estas, por sua vez, 
nos termos de Schutz, são resultado de complexos processos de negociação e cons-
trução que se desenvolvem com e constituem toda a vida social, inextrincavelmente 
vinculados aos códigos culturais e aos processos históricos de longue durée  (VE-
LHO, 1994, p. 28). 

            Em “Passionate Politics” (2001), os organizadores definem como seu foco a reflexão 

sobre o lugar das emoções na política - abordando como sentimentos tais como medo, raiva, 

indignação, etc., são articulados na política e em momentos de protesto. Uma das consequên-

cias dessa reflexão foi mostrar a estreita relação entre emoções e moral. O contexto  político 

em que estavam inseridos os Pitaguary e o movimento indígena  no período de minha pesqui-

sa, tornou todos esses elementos bastante sensíveis. Por exemplo, o orgulho de identidades 

compartilhadas era permeado pela vergonha de indígenas que eram considerados “oposicio-

nistas”; a alegria presente nas Assembleias, eventos e mobilizações estava associada também 

à indignação. A indignação, por sinal, foi uma das emoções que mais se apresentou de manei-

ra latente para mim, em dois níveis: tanto com a política (indigenista) nacional (marcado pe-

los recorrentes “Fora Temer!” que já explorei anteriormente) mas também a indignação com 

os contextos faccionais internos (principalmente o Pitaguary).  

            Acredito ser necessário uma perspectiva histórica e sociocultural para compreender as 

emoções e a política - visto que são processos em curso, significadas culturalmente, situacio-

nalmente, além de cumprir ou não objetivos instrumentais. Nesse sentido que é indissociável 

a dimensão cognitiva (os valores, a consciência, etc.) e dimensão emocional (ligada aos afetos 

e as “paixões”) (GOODWIN; JASPER; POLLETA, 2001; DURÃO; COELHO, 2013; VAL-

LE, 2017) - disso emerge a questão da moral como tema substancial para entender essas di-

nâmicas. As categorias de “lideranças tradicionais/legítimas” e “lideranças dissidentes/opo-

sicionistas” são melhor compreendidas a partir dessa dimensão emocional, moral e política. 

Elas fazem parte de uma constante construção de um discurso ideológico e, portanto, tem o 

objetivo de estabelecer diferenciações sociais e valorativas.  

          Embora durante esta dissertação eu tenha usado pontualmente a categoria de “lideran-

ças dissidentes” (que é um termo usado entre os próprios indígenas) para abordar esses gru-

pos que estão criticando o movimento e algumas lideranças centrais dele, também me questi-

ono e problematizo a aplicação dessa noção. Reitero, neste momento, que “lideranças dissi-
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dentes” ou “oportunistas” ou “opositoras” ou “ilegítimas" ou “golpistas”, foram expressões 

usadas pelas lideranças do movimento para se referirem a esses grupos faccionais. No entan-

to, até que ponto elas são de fato “dissidentes”? Talvez o adjetivo mais representativo seja 

“opositor”, visto que está se opondo a algo ou alguém (não a tudo ou a todos - e isso é bastan-

te importante). Acredito que “opositor" é uma categoria social bem mais abrangente que ex-

pressa conflitos entre grupos, no entanto não necessariamente envolve uma separação comple-

ta ou um novo projeto ideológico (como a de “dissidente” envolve). Portanto, reafirmo que 

apesar de usar vários adjetivos para me referir a esses grupos, eu estava utilizando “conceitos 

nativos” - ou como eles estavam se definindo. Também é necessário frisar, como já venho fa-

zendo, que esses grupos em oposição são situacionais e contextualizados. Ou seja, lideranças 

que eram “legítimas e tradicionais”, como Jeová e Venâncio, podem se tornar “oposicionis-

tas” - como se torna claro a partir da carta que o movimento indígena faz contra eles, os des-

legitimando politicamente, a partir dos conflitos internos Pitaguary.  

As disputas entre o movimento indígena cearense e alguns grupos “oposicionistas”, 

bem como entre os grupos faccionais Pitaguary, expressam disputas por poder a fim de con-

trolar o “centro político” que Edward Shils (1992) definiu como os contextos onde se concen-

tram atividades importantes, onde as ideias dominantes se fundem com as instituições domi-

nantes, dando lugar à arenas onde acontecem os eventos que influenciam na vida dos mem-

bros dessa sociedade. Consequentemente, o poder de nomear, de mediar, de dialogar com o 

Estado, de gerir e organizar eventos e projetos, etc. Portanto, há uma constante tentativa das 

lideranças “tradicionais/legítimas” (que compõem o movimento) de desqualificar quaisquer 

grupos ou lideranças que se oponham a esse “centro político”.  

 Conforme elucidou Geertz, “no centro politico de qualquer sociedade completamente 

organizada sempre existe uma elite governante e um conjunto de formas simbólicas que ex-

pressam o fato de que ela realmente governa” (1997, p. 187). Isso faz relembrar de uma fala, 

anteriormente descrita, de Jorge Tabajara onde ele afirma que “a luta surgiu através da COPI-

CE (Coordenação de Povos Indígenas no Ceará) e da APOINME (Articulação dos Povos e 

Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito Santo)”. Esse seu discurso re-

sume bem o que vim tentando demonstrar, quando se cria um centro legitimado, o movimento, 

que legitima as organizações indígenas e as lideranças que circulam nessas arenas, tais como 
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se estiverem relacionados a um estado natural das coisas - sendo “estranho”, “errado” ou 

“inautêntico” tudo que não estivesse nesse espaço.  

Apesar das discussões e tensões durante o evento, a assembleia foi ressaltada inúmeras 

vezes como um momento de fortalecimento dos laços - seja pela união necessária para enfren-

tar os conflitos faccionais em alguns povos, seja pela generosa hospedagem do anfitrião da 

Assembleia (cacique Neto Potiguara). Transcrevo, aqui, uma passagem da fala de Thiago 

Anacé na qual ele ressalta o significado de gratidão para o educador português Antonio Nova, 
“[…] ele diz que diz três níveis de agradecimento: o agradecimento super-

ficial, o intermediário e o profundo. […] Reparem que em português nós dizemos 
‘obrigado’. E o ‘obrigado' é um nível profundo agradecimento. Porque coloca eu na 
posição de devedor, eu estou obrigado a vocês, estou devendo a vocês. Entoa quan-
do algum parente da comunidade de Lagoinha dos Potiguara estiver na minha terra, 
eu estou obrigado… Vocês vão ter que ser recebidos no mínimo com a mesma dig-
nidade, o mesmo carinho, e o mesmo cuidado que a gente recebeu aqui”. 

          

Por fim, ressalto mais este aspecto das assembleias, encontros, eventos, oficinas etc. 

envolvendo os povos indígenas: o fortalecimento dos laços sociais. Tal como já preconizou o 

texto clássico de Marcel Mauss, Ensaio sobre a dádiva (2003), a reciprocidade estaria basea-

da em uma triplica obrigação de dar, receber e retribuir. Com efeito, é isso que estamos deli-

neando na fala de Thiago Anacé. É curioso perceber que apesar da “dádiva" do Seu Neto Po-

tiguara não ser monetária, já que não envolve presentes e sim a boa acolhida de seus hospe-

des, ela não é gratuita. Ou seja, envolve uma “troca interessada”, tal como diria Mauss. Dito 

de outra forma, há expectativas mútuas que devem ser correspondidas - como a da boa hospe-

dagem na próxima Assembleia. Daí a necessidade de haver um circuito sempre aberto dos lo-

cais onde devem ser feitos esses eventos, sempre variando entre as aldeias. É tanto uma ma-

neira dos indígenas conheceram outros territórios, quanto fortalecer seus vínculos e também 

manter atualizado esse sentimento de retribuição para com seus “parentes”.  

 Reitero, contudo, que a reciprocidade a respeito da hospedagem é uma consequência 

secundária em relação a rede de trocas e fortalecimento dos vínculos sociais que as Assem-

bleias geram. Os eventos, mobilizações, atos públicos, encontros (como a Assembleia) e mo-

mentos de ativismo social indígena que acompanhei recorrentemente manejaram a sensibili-

zação emocional, a lealdade, a solidariedade e a dimensão do protesto como forma de fortale-

cer os laços sociais que ligam aquelas pessoas enquanto “movimento” e também para conse-

guir uma adesão ideológica dos não-indígenas.  
Se as questões de reputação muitas vezes motivam a participação, um sen-

timento de pertença ao grupo geralmente faz com que as pessoas permaneçam den-
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tro. O sentimento de pertença é uma necessidade humana básica que envolve emo-
ções de amor (Berezin, 2001), orgulho (Scheff, 1994) e entusiasmo (Collins, 2004). 
Esta identificação vai além das alegrias reflexivas da massa de Lofland (1982), pro-
porcionando compromissos emocionais que tendem a persistir. A identidade coletiva 
tem sido um tema importante nos últimos anos, exercendo seu impacto causal atra-
vés das lealdades afetivas que produz (Jasper, 1998, Polleta e Jasper, 2001, Flesher 
Fominaya, 2010). As lealdades do grupo expandem a lista de objetivos de um indi-
víduo, incluindo benefícios para o grupo, além dos recebidos por esse indivíduo 
como membro. Esses objetivos não são inteiramente egoístas, nem totalmente al-
truístas (JASPER, 2013, p. 54 - tradução minha). 

As redes sociais de amigos e vizinhos são cruciais para a mobilização - são 
redes de confiança e lealdade. Eventos de injustiça social podem provocar choques 
morais, indignação e raiva, e assim mover os cidadãos para a ação. […] Ambos os 
ativistas do movimento e seus oponentes executam o trabalho de emoção para mol-
dar os resultados do movimento. Os ativistas se esforçam para construir solidarieda-
de emocional e um senso de identidade coletiva. (YANG, 2007, p. 1389 - tradução 
minha). 

  

            Portanto, frente aos faccionalismos internos (principalmente Pitaguary, o qual trazia 

uma complexidade e sensibilidade bem maior do que em outras etnias) as lideranças indíge-

nas Pitaguary que se referiam enquanto “legítimas” e o movimento indígena estadual tenta-

vam constantemente ressignificar sentimentos e contextos negativos (como a raiva, a indigna-

ção, a mágoa, os faccionalismos, a política indigenista, etc.) em emoções de caráter positivo 

(como o sentimento de coletividade, de união, de luta comum, de solidariedade e reciprocida-

de). Como bem esclarece James Jasper, “os grupos parecem se fortalecer quando comparti-

lham emoções semelhantes em resposta a certos eventos e quando compartilham lealdades 

afetivas uns com os outros (o que chamo, respectivamente, “emoções compartilhadas e recí-

procas” - Jasper, 1998) (2013, p. 57). 
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CONCLUSÃO: Tornar-se líder?: Os discursos do movimento indígena cea-

rense e das lideranças Pitaguary 

         O foco desta pesquisa foi entender as dinâmicas sociais de construção, modelação e 

agência das lideranças indígenas Pitaguary. Para tanto, norteei a investigação a partir de três 

conceitos-chave: política, mediação e conflitos. Portanto, foquei nos processos e práticas polí-

ticas dos atores sociais indígenas, não me detendo, especificamente, nas outras formas de mo-

delação de uma liderança (que não necessariamente são políticas, stricto senso).  

        Seguindo uma antropologia histórica (OLIVEIRA FILHO, 1999a), traçar o processo de 

territorialização, as práticas de mediação e a formação histórica Pitaguary ajudaram a com-

preender como esses índios passaram a, atualmente, elaborar o território como um espaço et-

nicamente diferenciado.  Possibilitando àqueles indivíduos organizarem-se social e politica-

mente. Ademais, também forneceu bases para explicar como e porquê os Pitaguary estão rea-

lizando “retomadas” e ações de controle territorial. Não menos importante, essa perspectiva 

histórica nos ajudou a entender o contexto de construção social dessas primeiras lideranças 

indígenas Pitaguary, ainda no fim da década de 1980. Acredito que sem essa visão diacrônica 

e processual perdemos muito na compreensão das intrincadas conexões de sentido e identifi-

cação que esses índios elaboram no contemporâneo. 

               A partir dessa ótica de longa-duração, conseguimos apreender as diferentes práticas 

de mediação protagonizadas por agências, grupos sociais e sujeitos específicos, como: “pa-

trões”, “fazendeiros”, Arquidiocese de Fortaleza/Igreja Católica, FUNAI, Universidades/pes-

quisadores, “parceiros”, ONG’s, políticos e, principalmente, os próprios indígenas. A percep-

ção do campo histórico que possibilitou os investimentos étnicos indígenas no Ceará por volta 

dos anos de 1980, têm influência direta na forma como hoje as lideranças indígenas Pitaguary 

(e de outros povos) atuam como importantes agentes mediadores (internos e externos). 

                No período em que realizava minha pesquisa de campo, estava em curso o que os 

indígenas Pitaguary categorizavam como como “o pior momento de brigas internas que já 

aconteceu na etnia”. Isto se deu após o falecimento do cacique Daniel, em 2016, gerando o 

problema da sucessão do cacicado. Nesse sentido, configurou-se dois grupos em oposição ex-

plícita: de um lado as lideranças que se autoatribuíam a categoria de “legítimas/

tradicionais” (grupo formado por quatro caciques e que contava com o apoio do movimento 
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indígena estadual) e de outro as que eram classificadas como “de oposição” (grupo formado 

por um cacique). Esse período ficou marcado por diversos processos judiciais envolvendo as 

lideranças dos dois grupos, acusações, ameaças e, até mesmo, agressões físicas. Por conta dis-

so, aumentou a participação de agentes institucionais externos (como o MPF e o CDPDH) na 

política interna do povo. Explorando o potencial dessa situação social (GLUCKMAN, 1987), 

trabalhei o vértice onde a política se articula com as emoções (JIMENO, 2010; JASPER, 

2013; ABU-LUGHOD; LUTZ, 1990; GOODWIN, 2001; COELHO, 2010). Ou seja, explorei 

a dimensão das fofocas, dos discursos/narrativas de medo e violência, da performatividade 

corporal das emoções, além da estruturação de uma “comunidade moral” (JIMENO, op. cit.). 

           O faccionalismo Pitaguary é situacional, havendo, portanto, diferentes dinâmicas con-

flitivas entre os grupos e as lideranças em oposição. De modo a esclarecer este ponto, trouxe 

dois acontecimentos que os indígenas geralmente relacionam com o início dos conflitos inter-

nos: os conselhos políticos e as indenizações provenientes da CHESF e do STN.  A partir des-

sas duas situações podemos compreender etnograficamente como as categorias de grupos 

“situacionistas” e “oposicionistas” são fluidas e mutáveis - visto que lideranças que outrora 

mantinham rixas ou inimizades entre si, podem em outros momentos comporem um mesmo 

grupo faccional e compartilharem objetivos semelhantes.  

         Deixando-me guiar pelas situações sociais colocados pelo campo, conduzi meu proble-

ma de pesquisa a partir dos conflitos faccionais internos ao povo. Nesse sentido, enfoquei os 

movimentos, estratégias e articulações desses quatro caciques e das outras lideranças que 

compunham, naquele momento, o grupo “tradicional/legítimo/situacionista” e que participa-

vam do movimento indígena cearense. Dessa forma, surgiu a questão da legitimidade política 

como elemento central no processo de construção social das lideranças. Esta categoria era 

manejada pelos dois grupos faccionais Pitaguary para se posicionarem nos diferentes campos 

políticos em que disputavam. 

           Se o movimento indígena se constitui como a arena societária e política crucial para a 

legitimação de lideranças indígenas, os conflitos sociais Pitaguary demostram como os atores 

sociais estão construindo suas legitimidades para além do caminho mais comum em que isto é 

feito. Enquanto as lideranças “tradicionais” o fazem a partir de contextos e caminhos, diga-

mos, mais hegemônicos (como a atuação no movimento indígena, nas escolas, na área da saú-

de, nas retomadas, etc.), as lideranças “de oposição” procuram outros caminhos pelos quais 
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possam construir suas legitimidades (como a presidência de conselhos políticos internos, a 

assistência social à indígenas em situações menos favorecidas, alianças com políticos, etc.). 

Portanto, temos no caso Pitaguary dois grupos faccionais que concebem uma unidade étnica 

de maneiras (e com projetos) diferenciadas. Aproveitando a clássica metáfora da “casa dividi-

da” cunhada por Salisbury e Silverman (1977 apud Grunewald, 1993) para analisar socieda-

des sob dinâmicas faccionais, percebe-se que geralmente essas “casas” não caem, 
antes, toda casa, ou comunidade moral, tem subdivisões informais baseadas em inte-
resses diferenciais. Há uma mudança perpétua naqueles interesses e, desde que as 
subdivisões permaneçam informais, uma reorganização perpétua do espaço na casa 
[…] As adaptações acumulam-se historicamente, cada uma sendo um produto da 
adaptação anterior e da nova realidade; os mecanismos de adaptação envolvem esco-
lhas e decisões individuais, mas também são limitados pelas principais forças soci-
ais”  (SALISBURY; SILVERMAN,1977:1 apud Grunewald, 1993 - tradução 
minha). 

             Eu acrescentaria, contudo, que o faccionalismo Pitaguary não é intrínseco ao grupo, o 

que criaria um estigma muito grande àquelas pessoas. Conflitos existem, como em qualquer 

relação social. Complementaria a metáfora de Salisbury e Silverman (1977) sobre  facciona-

lismo, afirmando que no caso Pitaguary a casa não está “dividida” - são apenas projetos de 

casa diferentes idealizados por cada um dos grupos de lideranças. 

       Se meu objetivo era compreender a construção social das lideranças Pitaguary, logo en-

tendi que eu não poderia ficar apenas no âmbito local/interno (da mobilização étnica e da et-

nogênese da etnia, das “retomadas”, dos conselhos políticos, do próprio faccionalismo, etc.). 

Nesse sentido, procurei expandir o foco societário e espacial etnografando diversas outras si-

tuações sociais que extrapolavam o âmbito das aldeias Pitaguary - tanto ao nível estadual, 

como regional e nacional. Realizei este movimento explorando a inserção das lideranças em 

um de seus principais campos de atuação: o movimento indígena. Dessa forma, também etno-

grafei as mobilizações étnico-políticas, os encontros, as oficinas, as assembleias, os eventos e 

as audiências que esses sujeitos participavam. A partir disso, ficou mais nítida a forma como 

lideranças ditas “tradicionais” administram ou negociam conflitos, lidam com o grupo facci-

onal “oposicionista” Pitaguary, estabelecem consensos e dissensos, demonstram suas relações 

de força, estabelecem prestígio, reforçam suas “autoridades" dentro daqueles espaços, circu-

lam conhecimentos, etc. Ou seja, a construção social das lideranças indígenas  Pitaguary do 

grupo faccional “tradicional/situacionista” é um processo de construção de prestígio e legiti-

midade dentro e fora do seu grupo. E isso é efetivamente concretizado a partir de suas atua-

ções nesses diversos campos políticos.   
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          O movimento indígena, então, aparece como um importante espaço de articulação étni-

ca, organização política, negociação de demandas, além de projetar e capacitar as lideranças. 

Portanto, propus analisar três facetas do movimento cearense: a primeira, como instrumento 

de protesto e de busca por garantir seus direitos diferenciados; a segunda, como contextos que 

construíam e legitimavam os indígenas enquanto lideranças; e terceiro, como momentos forta-

lecedores dos laços emocionais e afetivos étnicos entre os “parentes”. Apesar de ao longo da 

pesquisa eu ter desenvolvido uma proximidade bem acentuada com as lideranças “tradicio-

nais” Pitaguary e do movimento indígena, procurei explorar como a mobilização étnica esta-

dual é repleta de tensões e heterogeneidades. 

          Apesar de perceber um objetivo relativamente comum no movimento indígena - a dis-

cussão em torno da garantia da terra -, ele está longe de ser homogêneo. As tramas sociais lo-

cais Pitaguary, mostraram como essas lideranças acionaram apoios, influências, poderes e 

prestígios distintos, inclusive com agentes institucionais variados. Durante o período que 

acompanhei o movimento cearense foram frequentes as falas de lideranças do Ceará que  res-

saltavam que “aquele era o verdadeiro movimento indígena” ou de que “aquelas eram as 

verdadeiras lideranças”. Dessa forma, o movimento se apresentou como um marcador diacrí-

tico da identidade indígena, um produtor de capital simbólico aos seus participantes - rene-

gando o reconhecimento (não da "origem étnica”, mas da legitimidade) aos dissidentes. Isso 

se tornou muito claro durante meu convívio com as lideranças “legitimadas" Pitaguary, quan-

do estas colocavam que Manuel não merecia ser cacique já que ele nunca participou do mo-

vimento, nunca foi para uma assembleia ou mobilização. Em nenhum momento a identidade 

étnica do Manuel foi colocada à prova, ele é índio. Porém, a argumentação contrária era feita 

sobre sua “autoridade” e “legitimidade”. 

                Esta perspectiva ampla da atuação das lideranças Pitaguary em seu contexto interno 

(no povo) e externo (no movimento indígena) mostrou como é complexa a construção social 

desses sujeitos, envolvendo diversos tipos de trajetórias individuais. São pessoas de idades, 

gêneros, níveis escolares, perspectivas e objetivos diferenciados.  

 A partir dos dados etnográficos que trouxe até agora tanto das dinâmicas sociais das 

lideranças Pitaguary quanto do movimento indígena cearense, concluirei esta dissertação ex-

plorando alguns discursos desses atores em torno de uma questão principal: o que é ser lide-

rança para eles? Nesse intuito, pretendo explorar tanto seus discursos (diga-se, permeados 
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pela dimensão dos valores, espiritualidade, méritos e emoções) quanto suas representações 

sobre esta posição. Nesse sentido, volto à pergunta de partida desta pesquisa para delinear, a 

partir das falas dos indígenas e da minha observação, como alguém se torna uma liderança e 

como ela se mantém legítima. Portanto, estou lidando com práticas sociais - visto que não há 

representações, simbolismos, discursos sem considerar a ação social (ou prática) dos indiví-

duos.  

                Pierre Bourdieu (1989) ao tratar da “identidade regional ou étnica”, definiu como  

‘luta das classificações’ ou ‘representações’, as “lutas pelo monopólio de fazer ver e crer, de 

dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legitima das divisões do mundo 

social e, por este meio, de fazer e desfazer os grupos” (p. 112) - o que Valle (1993) interpretou 

no contexto étnico Tremembé como uma “semântica da etnicidade” (ou “política das repre-

sentações”), que não implica ausência de conflito e de oposições, inclusive de ordem simbóli-

ca e interpretativa, por parte de atores sociais. Portanto, seguindo a orientação de Bourdieu, 

compartilho da perspectiva que as representações se materializam nas práticas sociais e nas 

instituições. Estou de acordo com a “teoria da prática” a qual privilegia agência humana e as 

práticas sociais, em detrimento das coerções estruturais da sociedade e da cultura (ORTNER, 

2007). Não que essa teoria desconsiderasse por completo a noção de estrutura, ela pode ter 

certo grau de influência nos indivíduos mas também possibilita as próprias ações sociais. 
A teoria da prática […] trata-se de uma teoria geral da produção de sujeitos sociais 
por meio da prática no mundo e da produção do próprio mundo por intermédio da 
prática […] Além disso, a ideia de que o mundo é “feito”  - em sentido muito amplo 
e complexo, é claro - por intermédio da ação de pessoas comuns também significava 
que ele poderia ser desfeito e refeito.. Ou seja, a teoria da prática tinha implicações 
políticas imediatas (ORTNER, 2007, 38). 

            Quando eu perguntava sobre o significado de ser liderança (ou sobre como o sujeito se 

torna uma liderança ou mesmo como obtém legitimidade), as respostas que obtive foram ima-

gens idealizadas (não no sentido de fantasiadas e sim de projetadas) que funcionavam como 

balizas para diferenciarem os “verdadeiros líderes” das pessoas que, segundo eles, querem ser 

lideranças por modos espúrios. Como já venho argumentando, esses discursos tentavam esta-

belecer limites entre as lideranças que são ou não legítimas e que são ou não lideranças em 

um sentido integral do termo - visto que, em muitos casos, a identidade étnica não era contes-

tada, mas o status de ser liderança de um povo sim. Para tanto, os atores sociais produziam 

símbolos que evocavam significados intelectuais e emotivos (TURNER, 2005b; DAWSEY, 

2005) no objetivo de produzir representações hegemônicas  sobre o que é ser (ou com se tor-
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nar) uma liderança. Havia, portanto, processos de escolha, difusão e interpretação de valores, 

categorias e símbolos, em contraste com outras interpretações e representações (que variavam 

de grupo para grupo, de contexto para contexto) (VALLE, 1993).  

          A partir dos discursos que captei tanto das lideranças Pitaguary quanto do movimento 

indígena cearense identifiquei, principalmente, dois tipos de características que expressaram 

como um indivíduo pode se constituir-se enquanto liderança: 1) o trabalho com o/no povo e 

2) uma característica intrínseca, que viria “de berço”. Vejamos alguns exemplos do primeiro 

tipo de trajetória, 
Cayo: E Claudia, como uma pessoa se torna uma liderança? 
Cláudia Pitaguary: A partir de seu trabalho desenvolvido dentro do povo! Dentro 
da sua comunidade! É pelo seu trabalho. Qualquer um pode se tornar uma liderança. 
Mas vai depender do trabalho. Do dia-a-dia. Do seu desenrolar ne. (Cláudia - caci-
que - aldeia Santo Antônio - 16/06/2017) 

[…]
Rosa Potiguara: Você não se torna do nada uma liderança! Liderança é uma cami-
nhada! […] Você se torna através de uma luta! De um reconhecimento. Seu povo lhe 
reconhece como uma liderança. […] Porque a gente so se torna liderança quando 
você é reconhecido e tem a confiança do povo. 
Cayo: E como se consegue a confiança do povo? 
Rosa Potiguara: Através da luta, e através das nossas ações! Quando nos temos 
ações concretas, ações que o nosso povo tem aquele reconhecimento e ve que a gen-
te pode ser aquela liderança que o representa né.. É assim que a gente consegue a 
confiança do nosso povo. (Rosa Potiguara - liderança indígena - Aldeia Jucás - 
26/04/2017). 

[…] 
Seu Zé: …Tem muita gente que, como eu falei, não quer fazer o trabalho da comu-
nidade. Porque você tem que trabalhar pra comunidade. […] Trabalha porque tem 
gente que parece que ja nasce pra aquilo. Pra trabalhar pra comunidade.[…] 
Cayo: Me explique um pouquinho disso ai que você fala Seu Zé… Que você traba-
lha pra comunidade, não fica um dia parado. Como é isso? Trabalhar pra comunida-
de é o que?  
Seu Zé: Assim, vou trabalhar pra comunidade tudo que você, como hoje… Vamos 
dizer, precisou de mim hoje eu tive que estar aqui [na ocupação da FUNAI]. Eu te-
nho que estar aqui porque? Porque eu tenho que trabalhar pra comunidade! Se não 
tivesse eu não estaria aqui, entendeu? Eu tava era fazendo algum serviço la pra mim 
mesmo, eu não teria aqui. O problema é esse. Liderança é isso! Na hora que precisar, 
estar junto! Porque a liderança é isso. […] Quando você passa a ser liderança você 
tem uma responsabilidade. (Seu Zé - liderança Tapeba - 17/04/2017). 

            Nas falas desses indígenas, fica claro os contornos dado a dimensão do trabalho como 

maneira de se tornar liderança. Para tanto destaco que, partindo de suas representações, não é 

qualquer trabalho - e sim como e para quem se trabalha, que deve ser, sobretudo, em prol do 

povo. Nesse sentido, a primeira definição que temos de liderança é aquela que trabalha para o 

seu povo. Existe aí uma conotação de anulação de si, segundo a qual a liderança tem sua 

energia, tempo e trabalho dedicado à uma causa para o benefício comum/coletivo - mesmo 

que muitas pessoas “não façam nada e só colham de mão beijada” (como frequentemente era 
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alegado) o trabalho duro das lideranças (discurso que fica subentendido explícita ou implici-

tamente nessas e em outras falas). Percebe-se a lógica de criar uma “marca” calcada no sacri-

fício pessoal. O sacrifício é uma forma de criar símbolos e, por isso, é importante percebê-lo 

como um fator de legitimação das lideranças. 

            Sem querer simplificar uma trajetória de ser líder, que na realidade se mostrou bastan-

te complexa, essa ideia de “mostrar trabalho” contém uma multiplicidade de sentidos: pode ir 

desde a presença no enfrentamento/momento de conflito, passando pela articulação política,  

pelo trabalho que ela realiza em prol do seu povo (buscando melhorias sociais, em um sentido 

amplo), pela participação de eventos e mobilizações indígenas, etc. Partindo dessa concepção 

abrangente, entendo que até o cacique “oposicionista” Pitaguary (Manoel) também estava 

“mostrando trabalho”, de seu modo. Esta premissa também nos permite pensar a auto-mode-

lação de lideranças a partir de campos de atuação para além da dimensão política (que podem 

estar associados mas não se restringem a priori a ela). É o caso das escolas e postos de saúde 

como espaços que podem articular conhecimentos, recursos, prestígios, capacidades pessoais 

(como boa oratória) etc. - sem necessariamente implicar um movimento “intencional" e polí-

tico para tais fins. 

            Seu Zé cita dois exemplos do que para ele significa “trabalhar para a comunidade”: 

fazer retomadas e estar à disposição aos chamados e demandas de apoio do movimento (tal 

como estar presente na ocupação da FUNAI). Nos dois casos, ele poderia estar trabalhando 

apenas para si - ganhando seu dinheiro, roçando no seu quintal, etc. Porém, esteve trabalhan-

do no que ele acredita ser o bem comum. Ou seja, vemos outro elemento do que caracterizaria 

uma liderança: a não-individualidade. Ressalto que esses elementos que estou destacando, são 

características de tipo-ideal weberiano, que venho extraindo das falas e representações desses 

sujeitos do que é ser e se tornar (construir-se como) uma liderança - não correspondendo, ne-

cessariamente, a real prática desses indivíduos, que merecem ser consideradas também aqui 

na análise.  

           A realidade social Pitaguary mostra que apesar do objetivo da liderança indígena seja 

buscar esse “bem-comum” (a partir da não individualidade), do trabalho para o povo, do for-

talecimento da luta local/estadual, isso não acontece de maneira homogênea e sem conflitos. 

Procurei justamente demonstrar como se constrói-se enquanto uma liderança em um campo 

de disputas faccionais. Nesse sentido, apesar de não ter conseguido entrevistar o cacique Ma-
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noel Pitaguary, através da minha observação identifico que a ideia de “mostrar trabalho” era 

distinta para os dois grupos faccionais Pitaguary. Não que houvesse uma distinção significati-

va no sentido atribuído ao “trabalho” - o que, de fato, não havia. No entanto, para se legitima-

rem politicamente enquanto lideranças (ou seja, no processo de construção de si) os indígenas 

de cada grupo davam relevância à características e trajetórias diferentes do “mostrar traba-

lho”. 

              Portanto, o grupo das “lideranças tradicionais” se ancorava no trabalho, digamos, 

histórico que elas vinham realizando na mobilização estadual. Quero dizer com isso que eles 

basearam-se fortemente na participação (partindo da ideia de “longa caminhada”) no movi-

mento indígena cearense (em seus eventos e protestos), além da forte atuação nas ações de 

“retomadas”. Por outro lado, o grupo “das lideranças oposicionistas” não conseguem acessar e 

nem ter representatividade nesses campos “hegemônicos”: por exemplo, eles não conseguem 

participar do movimento e de seus eventos, não foram ouvidos durante a ocupação da CR NE 

II, não puderam viajar para Brasília para o Acampamento Terra Livre, muito menos para a As-

sembleia Estadual, etc. Dessa forma, a ideia de “mostrar trabalho” para eles estava mais as-

sociada  a uma mudança do status quo. Tentavam demonstrar (através de críticas e acusações) 

que o grupo dominante nos Pitaugary na realidade não “trabalhavam para o povo”, já que 

supostamente havia corrupção (no dinheiro das indenizações, dos projetos, dos conselhos, 

etc). Nesse sentido, construíam uma política das representações, a qual tinha uma forte di-

mensão moral (entre quem é “justo” e quem não é, quem “trabalha” e quem não trabalha, 

quem “mente” e quem não, etc.). 

Há um fio condutor nas narrativas das “lideranças tradicionais” (Pitaguary e do mo-

vimento) que ancoram a formação de uma liderança no seu trabalho: isso envolve uma “ca-

minhada”, um processo. Portanto, ninguém pode ser um líder da noite para o dia - que é a crí-

tica feita ao cacique Manoel Pitaguary. Isso que fica claro nas seguintes falas de Ceiça Pita-

guary e Kauã Pitaguary:  
Cayo: Como é que a liderança surge? 
Ceiça Pitaguary: Assim, assim, opinião minha… Eu acho que liderança 

ela nasce! Ela nasce na liderança. Ela tem aquele aquele, feeling né. Ela se destaca 
na familia, se destaca na comunidade. E ela ao longo dos tempos, ela so vai aprimo-
rando. Pegando experiência com um e com outro. Então, ela vai surgindo dentro do 
movimento… por exemplo, eu passei muito tempo acompanhando o movimento. Eu 
ia pras reuniões, mobilizações, mas eu não falava. Ai teve um tempo que o cacique 
chegou e disse “voce que vai falar”, e ai eu fui falar pelo povo![…] A liderança é o 
espelho ne, o representante. É quem o povo confia, a comunidade confia quando tem 
algum problema, de reivindicar, de organizar… É a liderança! 



	 	 �312

Cayo: Como é que a liderança constrói essa autoridade, e se torna legitima 
diante do povo? 

Ceiça Pitaguary: O trabalho dela! Tem que ser limpo, legitimo, sem graves 
falhas, ter o acompanhamento da família - quando se tem o acompanhamento da 
família é muito importante, porque a pessoa ve “olha, fulano é liderança e a família 
dela toda acompanha…”… A quantidade de povo que acompanha, que escuta, que 
segue as determinações… 

Cayo: Tem aquele coisa assim, a participação numa ocupação dessa, numa 
retomada, a presença da liderança… 

Ceiça Pitaguary: É importantissimo! Porque ela vai ser questionada, “é 
liderança de quê se não está nos eventos, se não está acompanhando?”… Se tem 
uma reunião e a liderança não fala, então ja não é liderança, ja começa… 

[…] 
Cayo: […] Então a pessoa não se torna liderança? 
Kauã Pitaguary: Nasce! 
Cayo: E é importante pra uma liderança estar presente em retomadas, estar 

presente…? 
Kauã Pitaguary: É o que caracteriza né! Porque não adianta nascer lide-

rança mas que eu não faço nada pra me caracterizar, que não torna a minha luta au-
tentica! Então eu nasci liderança mas o que me torna autentico dentro do meu posto 
de liderança é a militancia no caso né! A defesa da terra, a participação na luta. E 
pelo cotidiano mesmo do povo ne, daquela comunidade. Por exemplo, nos temos 
agentes de saúde e temos agentes de saúde lideranças! Diferente! Por exemplo, a 
Leonarda é agente de saúde e ela é lideranca! Porque alem do trabalho dela, ela faz 
um trabalho de articulação tambem. Quando ela vai visitar uma família ela faz todo 
um trabalho de liderança entendeu, de saber como aquela família está. Não somente 
pela questão dos cuidados médicos, mas no geral entendeu. E tambem a frente da 
associação de mulheres e tal. Então se destaca ne. É diferente de uma liderança que 
se torna. Ela não tem tanta autenticidade quanto uma que…(João Paulo/Kauã - caci-
que Pitaguary - Olho D‟água - 02/08/17). 

  Nos dois trechos anteriores, as lideranças Pitaguary indicam algo interessante: a lide-

rança “nasce” assim, no entanto não basta ter esse “preceito”, esse “feeling”, ela precisa tor-

nar-se legítima, tornar “sua luta autêntica” - o que é feito na base do “trabalho”. Temos por-

tanto mais uma camada nas concepções que eu trouxe anteriormente. Antes tínhamos algumas 

falas que apontavam o trabalho na e para a comunidade como a forma elementar de se tornar 

uma liderança e, consequentemente, também como a maneira de se legitimar. No entanto, 

agora a liderança é quase como uma capacidade, um atributo, que faz parte da personalidade 

da pessoa e que seria inato.  

 Contudo, o que aparece nessas falas é que uma pessoa pode até ter nascido com os 

atributos para ser uma liderança, porém se não fizer por onde (através do trabalho) merecer 

tal posição, poderá não ser reconhecida enquanto tal. Tem que participar “[…] de reuniões, de 

mobilizações, ocupações, retomadas [porque se não] vai ser questionada, 'é liderança de quê, 

se não esta nos eventos, se não esta acompanhando?'… Se tem uma reunião e a liderança não 

fala, então ja não é liderança [na cabeça das pessoas]”., como diz Ceiça. Nesse sentido,  o ca-

cique Kauã Pitaguary também explica que “não adianta nascer liderança, mas se eu não faço 
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nada pra me caracterizar, para tornar a minha luta autêntica! Então eu nasci liderança mas o 

que me torna autentico dentro do meu posto de liderança é a militância no caso né, a partici-

pação na luta”. 

  Podemos perceber claramente como todos os discursos trabalhados até agora estão 

representando a liderança em uma esfera que, a priori, é inacessível ao cacique Manoel Pita-

guary. Os dois tipos de narrativas que abordei atribuem ao “trabalho” uma importância cen-

tral: enquanto nas primeiras falas é o trabalho que constrói de fato uma liderança, no segundo 

é o ele que a legitima (visto que liderança se “nasce”). O cacique Manoel Pitaguary, no caso, 

não consegue praticar essa dimensão idealizada e exclusivista de trabalho, que o associa prati-

camente somente à atuação no movimento indígena, nas retomadas, nos eventos, protestos, 

etc. 

              Vejamos mais algumas falas que retomam essa dimensão inata da liderança, 
Cayo: Pronto ai e queria saber então como é que uma pessoa se torna uma lideran-
ça? 
Maurício Pitaguary: Assim Cayo, a gente nem se torna, a gente ja nasce com aque-
le dom! A gente ja cresce uma liderança ne. (Maurício - cacique Pitaguary - Olho 
Dágua - 10/05/17). 

[…] 
Barbosa Pitaguary: A gente percebe que dentro desses trabalho da gente a lideran-
ça ela nasce liderança! A liderança infelizmente ninguém faz. E eles se destacaram 
como lideranca sem ninguém fazer! (Raimundo Carlos/Barbosa - pajé - Monguba - 
01/06/2017) 

           A liderança que “vem de berço” (expressão frequentemente usada pelo cacique Alberto 

Tapeba) indica algo que merece ser ressaltado, e disso extraímos mais uma característica  in-

teressante sobre a “liderança”, especialmente o cacicado: existe uma relação com a hereditari-

edade. Ou seja, ouvi frequentemente muitos discursos (de diferentes etnias) que associavam o 

cacicado a um posto que deve ser passado de pai pra filho. Não necessariamente essa é uma 

regra, visto que varia a partir das políticas internas dos povos. O problema da sucessão nos 

Pitaguary demonstra como a realidade etnográfica local complexificou essa tradição entre os 

indígenas cearenses. Manoel Pitaguary, que é enteado do falecido cacique Daniel, assumiu o 

cacicado alegando que tradicionalmente se passa de pai para filho. No entanto, as lideranças 

ditas “tradicionais” Pitaguary, não aceitaram essa situação. Cheguei a ouvir comentários de 

que se Manoel tivesse participado desde cedo do movimento e se envolvido nos problemas 

locais, não haveria empecilho dele ser liderança (mesmo sendo enteado e não filho sanguíneo 

de Daniel). No entanto, ele não teria um “histórico”, uma “caminhada” de líder - portanto, 

não teria legitimidade, nem o apoio da “base”.  
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            Dessa forma, no bojo das perguntas que fiz sobre como uma pessoa se torna uma lide-

rança, muitos Pitaguarys me responderam da mesma maneira, com pequenas variações de pa-

lavras: “liderança não se torna, se é, se nasce!”. Chamo a atenção do leitor para algo que não 

deve ser menosprezado em relação à fala desses sujeitos específicos. O que quero ressaltar é 

que não podemos desvincular suas concepções ao contexto atual de faccionalismo Pitaguary. 

Isso porque, atribuir um caráter místico de um certo “dom” ou “predestinação” à posição de 

liderança, implica mais uma tentativa de deslegitimar o cacique “oposicionista” Manoel. Tal 

como se, por ser algo “inerente” (ou você nasce ou não liderança), Manoel não tivesse como 

ser liderança e, muito menos, cacique. Seria algo que estaria para além das suas capacidades 

naturais, pois valoriza-se uma dimensão quase “sobrenatural" - onde quem é liderança já nas-

ceria com essas capacidades. 

Desses discursos podemos apreender também alguns significados sobre o modo ou 

processo de formação de uma liderança Pitaguary realmente legítima. Tanto os que acreditam 

que ser liderança é uma predestinação como aqueles que acreditam que é algo conquistado a 

partir do trabalho, ressaltaram que o reconhecimento e a legitimidade desse sujeito enquanto 

líder passa pela confiança do povo nele e pelo seu trabalho (tanto dentro da etnia quanto ao  

nível do movimento). Para sua “legitimação”, que também é um processo, as lideranças teri-

am que mostrar para o povo que estão “agindo” - no sentido de “mostrar serviço”, que estão 

trabalhando. Portanto, Ednardo Pitaguary sintetiza o que tantos outros também indicaram, ser 

liderança passa pelo povo e o seu reconhecimento se dá através de sua militância. 
Cayo: E o que é ser liderança pra você? Qual a função de uma liderança?  
Ednardo Pitaguary: Pra mim liderança é trabalhar com um todo, enten-

deu?! Pra mim receber o nome de liderança, eu primeiro tenho que conhecer a todos. 
Como é que eu vou liderar uma coisa que eu não sei o que é? […] É ter uma comu-
nicação. Pronto, vamos colocar isso ai. Liderança é uma comunicação… Articula, 
entendeu…  

Cayo: E como que se torna liderança? 
Ednardo Pitaguary: Olha, não é que você chegue na comunidade e diga 

“eu sou liderança”. Não é isso. Você tem que ter uma história. 
Cayo: Então se tornar liderança passa pelo povo? É o povo… 
Ednardo Pitaguary: Isso, realmente. É porque essa liderança que passa 

pelo povo é a liderança legitima. Porque se eu so chegar pra você e disser que eu sou 
uma liderança, eu vou ser líder de quem se ninguém me reconhece? 

Cayo: Pronto, uma coisa que eu tava querendo entender um pouco. Como é 
que você consegue esse respeito do povo? Como você consegue ser legitimo pro 
povo? 

Ednardo Pitaguary: Olha, é a militancia. Ele tem que ver o trabalho, ele 
tem que ver o esforço, o empenho do índio dentro do movimento. É de praxe, você 
tem respeito se você merecer. Então você tem que fazer, tem que lutar pra merecer 
esse respeito e receber o nome de liderança dentro do movimento (Ednardo - lide-
rança jovem - Aldeia Santo Antônio - 26/04/2017). 
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              Por fim, gostaria de encerrar esta dissertação ressaltando uma forma de como esses 

sentidos que geralmente atribuem à liderança eram desenvolvidos na prática, na realidade, 

daqueles atores sociais (pelo menos, das “lideranças tradicionais”). Refiro-me, especialmen-

te, às crianças que, durante meu trabalho de campo, observei com muita freqüência partici-

pando dos eventos e encontros promovidos pelo movimento indígena cearense. Enquanto al-

gumas delas eram levadas ou iam para os torés, ouviam atentos às falas ao lado de seus pais, 

outras não estavam participando das atividades e sim brincando com seus amigos, enquanto 

alguns eram pequenos demais e só estavam nos colos de suas mães. De fato, essas crianças 

vão aprendendo, com as recorrentes idas a esses encontros, “na prática” da luta do movimen-

to. Como o cacique Pitaguary Kauã uma vez me explicou quando lhe perguntei sobre seu 

aprendizado das musicas de toré, ele me respondeu “[…] Eu aprendi participando, né, nas 

noites culturais que havia na aldeia e nos movimentos… Nas viagens, nos intercâmbios que a 

gente fazia… É participando mesmo, não tem outra forma de aprender”. 

           Durante a ocupação da CR NE II da FUNAI, a presença de crianças foi intensa durante 

todos os cinquenta e um dias. Acompanhadas de seus pais, elas também participavam dos to-

rés, de atividades lúdicas e rodas de conversa. Como disse Ceiça Pitaguary, “[…] na nossa 

ocupação tem crianças e elas estão aprendendo no dia a dia”. Foi na assembleia que vi algo 

bastante interessante que expressou toda a complexidade do movimento indígena: o filho de 

Weibe Tapeba (de cerca de onze anos de idade) no meio da roda de toré, juntamente com ca-

ciques e pajés de várias etnias do Ceará, tocando o tambor que ditava o ritmo do ritual. Por 

diversas vezes, na ocupação, eu o vi tocando tambor, mas nunca em um momento de toré, 

mas na assembleia foi sua primeira vez. Digo que tal situação é complexa, porque apesar das 

disputas geracionais que existem dentro do movimento e considerando o fato que geralmente 

quem se localiza nos centros das rodas dos torés (por respeito, experiência e mesmo pela hie-

rarquia interna) são as lideranças mais “tradicionais”, uma criança estava ocupando uma po-

sição ritual de extrema importância na performance ritual. Quem toca o tambor em uma roda 

de toré, não pode deixar a “corrente quebrar” - como eles chamam. Não obstante, uma crian-

ça estava exercendo aquela função - estava aprendendo na prática. Friso, aqui, que não estou 

pretendendo traçar uma trajetória linear e determinista, onde essas crianças se tornarão líderes 

futuramente. Apenas reitero como a lógica da “participação”, “caminhada” e “trabalho” estão 
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em consonância e são importantes para os indígenas que, consequentemente, tentam passar 

isso para seus filhos.  

               Portanto, os diversos discursos das lideranças Pitaguary e do movimento indígena 

cearense indicaram que as lideranças não se “tornam”. “Tornar-se líder” seria simplificar um 

processo que na realidade envolve múltiplas trajetórias. De outra maneira, seria permitir que 

quem quisesse ocupar esta posição ou se autonomear enquanto tal teria a capacidade de fazê-

lo - o que iria de encontro com as especificidades do movimento indígena no Ceará e seus 

conflitos internos (que também são os conflitos internos faccionais de algumas etnias). Dessa 

maneira, acredito no potencial da ideia de “construção social”, pois ela engloba as duas for-

mas que um líder, segundo esses sujeitos, se constitui, qual seja, através “da nascença” ou do 

trabalho. Se um líder é reconhecido e legitimado a partir do seu trabalho na e para a comuni-

dade (por meio de uma espécie de construção de si), aquele que “vem de berço” não deixa de 

fazer um trabalho de construção (também de si) - já que é na sua participação em diversos 

eventos, mobilizações, retomadas, mediações que ele poderá se tornar legítimo e de fato se 

considerar (e ser considerado) “um líder”. 
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      Anexo A - Mapa da distribuição das Terras Indígenas no Ceará e suas situações  

jurídicas 
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