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Vamos tentar fazer
Uma apresentação pra vocês
Falarmos de um livro novo
Que fomos nós quem fez
Falando de cultura e glória
Para os olhos de vocês.

Morador da nossa aldeia
Foi gente pequena e nova
Jovens, velhos sem rodeia
Pra fazer um bom trabalho
Que nossa gente norteia.

Se tratando da cultura
Que beleza vem trazer
Ao ler vocês entendem
O que queremos dizer
Pois englobou todo mundo
Foi muito pesquisado
Para o bem só vimos fazer.

Falar de nossas lutas
Da nossa modiﬁcada história
Que agora nos procura
Um futuro com mais glória
Para nós reconquistarmos
O que se perdeu até agora.

Agora queremos dizer
Para o ﬁel leitor
Que a apresentação foi feita
Com paciência e amor
Para ser lida no todo
Sem perder o que ganhou.

O livro também lhes fala
De nossa rica tradição
Falando de tudo um pouco
Trazendo até emoção
Para vocês sentirem
Alegria no coração.

Para vocês, leitores
Pedimos um favor
Se não acharem o que esperam
Só não colocamos
Para vocês visitarem
Nossa terra com fervor.

(Acervo Pankararu)

Falamos da natureza
Da terra, água e ar
Para vocês conhecerem
O que nós temos lá
Para um dia vocês virem
Quando forem visitar.
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AS ORIGENS PANKARARU
Antes, nós indígenas, éramos
muitos mais de cinco milhões.
Cada tribo tinha um nome, um
estilo de vida, um jeito de ser,
costume e língua. Cada povo
indígena sabia até onde se estendia sua terra. Não precisava de
demarcação.
Nós, Pankararu, nascidos e
criados em nosso território, junto
com a Mãe Natureza e nosso Pai
Tupã, verdadeiro autor da criação
do Universo. Éramos felizes no
grande paraíso, com nossa
história.
Nós éramos livres, com a Mãeterra (Pindaé¹). Não havia nin-

guém de fora para mandar em nós
nem para se apossar de nossa
terra. Nós índios tínhamos tudo:
mata, água, céu e animais. Fomos
nós índios que tivemos tudo
primeiro e cuidamos. Éramos uma
gente feliz com muita terra boa
para fazer roça, muita caça, peixe,
frutos, raízes e sementes.
Nós, índios Pankararu, morávamos na beira dos rios e das
cachoeiras, onde tomávamos
banho e pescávamos. Nascemos
e moramos por muito tempo na
beira do Rio São Francisco,
chamado Oporá2, na língua kariri,
na cachoeira de Itaparica, em
Petrolândia, e na maloca

Região da Serrinha (acervo Pankararu)

Canabrava, em Tacaratu, no Rio
Moxotó, em Pernambuco, mas
sempre mudávamos de lugar.
Vivíamos em grupos, pescávamos, caçávamos nossos alimentos e praticávamos sempre nossos
rituais, costumes e tradições.
Mãe Pindaé era cheia de ﬁlhos,
todos índios que a amavam muito.
Nesse recanto, existe ainda a linda
Bica da Fonte Grande (Tacaratu),
com grande queda d'água, e a
Serra, que esculpia uma cruz; sem

esquecer o Cantinho3, uma serra
para os trabalhos agrícolas.
Tínhamos a Serra do Giz
(Tacaratu) de onde era retirado o
barro branco usado em nossas
pinturas corporais. Atualmente,
esse barro é retirado da Serra do
Barro Branco, na Aldeia Brejo dos
Padres, denominada assim pelos
padres jesuítas. O barro branco é
também usado tanto durante os
rituais sagrados quanto nos
momentos de luta e reinvindicações. Este processo exige

Região da Barriguda – Logradouro (Lucineide Lima)

bastante cuidado e preparação,
pois, ao entrarmos na gruta,
corremos o risco de ataques de
morcegos. Tínhamos ainda o
Serrote do Rela, onde íamos rolar,
escorregar e pedir forças e proteção.

e ﬂecha recobertos de barro. Era
um sinal porque um dia poderia
aparecer gente estranha e entenderia aquele sinal como espaço
pertencente ao nosso povo e
assim os índios não teriam que
fugir.

Havia a Cachoeira da Lajinha
Encantada, onde ﬁcávamos para
consagração e concentração em
nossa Mãe.

[...] E a história mudou para
sofrimento e dominação, que o
branco não escreveu. Por isso,
temos que ir ao baú da memória e
registrar cada pedacinho, pois
ainda não temos a certeza do que
poderá acontecer. Só nós, indígenas, sabemos contar nossa dor.
Somos nós que conhecemos a
nossa vontade de lutar, ao lembramos como a vida era antigamente.

E tudo era belo! Tudo era
harmonioso! Até que um dia,
chegou o branco... A felicidade
estava com os dias contados. Por
isto, os índios resolveram registrar
sua Mãe do jeito que imaginavam,
desenhando-a em um buraco da
Maloca Canabrava, junto com arco

O branco chegou e nos expul-

Grupo Pankararu com a pintura corporal (acervo Pankararu)

sou para o Brejo dos Padres, em
Tacaratu, Pernambuco, onde
vivemos até hoje. Perdemos
bastante, mas não tudo.

Outro dia chegou a congregação do Pe. Felipe Nery e disse:
“-Encontramos um povo
estranho, diferente... ainda não
são ﬁlhos de Deus. Eles não são
batizados e têm nomes de bichos,
falam estranho; é preciso fazê-los
cristãos”.
Os índios ao verem aquilo,
também estranhando, diziam:
“-Não queremos que ﬁquem
aqui conosco, não daremos a
nossa Mãe Pindaé. Ela é somente
nossa”.
Logo respondiam:
“-índios bons, verdadeiros,
ﬁlhos de Deus, para ter salvação e
ir pro céu, dividem com seus
irmãos.”
Então os índios resolveram
continuar caminhando para onde
o Pai Tupã desaparece e ali
ﬁcaram...
A antiga Maloca Canabrava
recebeu o nome de Tacaratu, que
quer dizer serra de muitas pontas,
muitas cabeças. Lá ergueram a
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capela de Nossa Senhora da
Saúde, no século XVII, com o
novenário de 23 de janeiro a 02 de
fevereiro. O dia 24 de Janeiro é
especiﬁco para nós, devido
Tacaratu ter sido a primeira
maloca habitada por nossos
antepassados. Nessa data
apresentamos nossos rituais em
louvor à Mãe Pindaé.
Os Pankararus não conheciam
a língua dos padres e falavam na
nossa língua materna, o
Geripancó (Geri = Brejo, Pancó =
Padre). Como os Pankararu
mostravam diﬁculdades e até
uma certa resistência, os jesuítas
tentaram pressioná-los, presenteando-nos com roupas, comidas e
ferramentas. Essa foi a melhor
forma encontrada de se aproximarem e nos catequizarem. Foi
assim a parte primordial de
inﬂuências sobre os índios pela
Igreja Católica.
1

Segundo nossos ancestrais,
na época do Brasil Imperial, a
Princesa Isabel documentou as
terras em texto escrito com letras
de ouro e passamos a ter posse
da terra. A documentação veio
muito depois para registrar o que
já era nosso de direito.
Em 1935, o antropólogo Dr.

Relato presente na memória coletiva Pankararu, difundido pelos “mais velhos” às
novas gerações.

Carlos Estevão veio fazer uma
análise para comprovar se havia
índios de verdade em Tacaratu.
Foi feito um estudo que conﬁrmou
a existência dos Pancaru (como
era chamado antigamente).
A demarcação ocorreu em
1940. Nessa época, a nossa etnia
era chamada de Geripancó-deKalancó-Pankararu.
O nosso primeiro nome era
Pancaru-Geripanc-Cancalancó-

4

Umã-Canabrava-Tatuxi-de-Fulô .
Nesse tempo de registro da área,
realizado pelo SPI (Serviço de
Proteção ao índio), houve o
acréscimo de uma sílaba à
primeira palavra e exclusão das
demais e ﬁcamos com o nome de
Pankararu.
Nós, Pankararu, vivemos nas
terras Canabrava e Pedra d'Água
em Tacaratu, no Rio Moxotó, em
Jatobá, e na cachoeira de

Índios Pankararu dançando. Acervo da Coleção Etnográﬁca do Antropólogo Carlos Estevão
http://www.ufpe.br/carlosestevao/museu-virtual-fotoetno-busca.php?pg=0&selAlbum=&textPalavra=Pankararu

O “Tronco Véi”
Pankararu
Nós, ﬁlhos da Mãe Pindaé
(Mãe Terra), sofremos com o
contato com o homem branco,
que além de massacrarem nossa
terra, cultura e educação, também agrediram nossa integridade
étnica. Uma verdadeira violência
à inocência dos nossos antepassados por esses não índios
invasores. Essa invasão, que
aconteceu em diferentes frentes,
provocou uma grande divisão
migratória de nosso povo. Por
isso, algumas famílias procuraram outros lugares para trabalharem na terra e se sustentarem.
No decorrer do tempo, nossas
famílias foram reerguendo-se,
reorganizando-se, construindo
aldeias em outras localidades,
além de lutarem pela reaﬁrmação
de nossa identidade étnica,
cultural e social, que hoje representa para nós as ramiﬁcações do
tronco velho Pankararu. São elas:

§ Pankararé – BA
§ Pankaru – BA
§ Kantaruré – BA
§ Karuazu –AL
§ Katokim – AL
§ Kalancó – AL
§ Geripancó – AL
§ Kuiupanká – AL

§ Pankaiwká - PE
§ Entre Serras Pankararu - PE
§ Pankararu – SP
§ Pankararu Apucaré – MG
Para essas ramiﬁcações,
damos o nome de grande árvore
Pankararu.
Devido a grande importância
de nosso tronco velho, chamado
pelos mais velhos e lideranças de
“Tronco Véi5”, nós, educadores e
educadoras Pankararu, sentimos
que deveríamos fazer uma
homenagem aos nossos antepassados, guerreiros que encabeçaram a nossa luta pela garantia dos
nossos direitos.
Assim, o nosso “Tronco Véi”,
além de ter uma grande importância política para o nosso povo, é
uma referência ao respeito que
temos com os nossos
Encantados e com a nossa
tradição.
Podemos sentir essa força
positiva vinda do “Tronco Vei5”,
quando ouvimos os nossos mais
velhos e as nossas lideranças se
referindo a ele. Percebemos, na
fala deles, uma grande emoção; é
como se essas pessoas nos

transportassem ao passado do
cotidiano Pankararu. Falar do
“Tronco Vei” é falar de sabedoria,
fé, amor ao povo indígena e à

natureza e respeito à ciência
sagrada da tradição Pankararu.

(Rita de Cássia, educadora Pankararu - acervo da UEEI – Unidade
de Educ. Escolar Indígena da Secretaria de Educação e Esportes de PE).

“A reaﬁrmação do tronco velho está na
sabedoria dos nossos ancestrais.”

Estrada da Aldeia Caxiado (Lucileide Lima)

TERRA PANKARARU
“A nossa maior luta é pela terra. Mas foi
passando o tempo e no ﬁm quebraram os
marcos divisórios. O governo nunca entregou na nossa mão... ela vai encolhendo: de
14.294 hectares, já está passando para
8.100. E eu quero saber onde é que nós vai
ﬁcar. Não vai caber nós não.”
(João de Páscoa, liderança da Aldeia Serrinha)

Nosso território tradicional é de
14.294 hectares, mas na demarcação de 13 de dezembro de 1940,
procedida pelo SPI, nós,
Pankararu, fomos prejudicados.
Essa demarcação reduziu nosso
território em três quilômetros ao
Norte e três ao Leste. Alguns índios
Pankararu participaram como
pedreiros na construção dos
marcos da área reservada aos
índios. Neste espaço, havia
grandes criadores de gado e
fazendeiros do Município de
Tacaratu.
Na época, o SPI e o governo
municipal ﬁzeram um acordo, para
que os limites do território fossem
reduzidos e parte das cidades de
Tacaratu e Petrolândia ﬁcasse de
fora, com o argumento de não
prejudicar a vida e o sustento da
população, sem levar em conta os
prejuízos causados ao nosso povo.
Atualmente, a área encontra-se

reduzida em 8.100 hectares, porém
a comunidade Pankararu ainda luta
pela complementação dos 14.294
hectares das nossas terras tradicionais.

OS LIMITES
Ao Norte, o território Pankararu é
limitado pelo Rio Cancalancó e
pela Baixa do Mulungu do Rio
Canabrava. Entre esses dois
pontos situam-se as Aldeias
Serrinha, Barrocão e Espinheiro.
Nesta área, o marco histórico é a
Pedra de Amolar.
Ao Leste, o território está
delimitado também pela Baixa do
Mulungu do Rio Canabrava, Pedra
Santa, Rio Salgadinho e o Rio de
Morada. Neste limite, foi excluída a
parte da área indígena onde está
localizada a cidade de Tacaratu.
Nesta área, são encontrados ainda
os marcos históricos.

Vista Panorâmica das Terras Pankararu (Lucileide Lima)

O Baobá é um marco tradicional da divisa das terras indígenas com outras propriedades,
localizado na periferia da cidade
de Tacaratu, no caminho que
leva ao distrito de Caraibeiras,
na entrada leste.
O marco seguinte ﬁca a uns
1000m do local onde existia o
baobá; lá, havia uma capelinha
onde os índios faziam suas
orações. O lugar também é
conhecido como Pedra Santa e
hoje passou a ser uma das
principais linhas de divisa entre
a aldeia indígena e Tacaratu,
numa faixa de 1000m de
comprimento, conforme proposta dos índios.
O outro marco é o local onde
foram encontradas várias
imagens e objetos indígenas
nas paredes e terreno da antiga
igreja, demolida em 1930, da
qual se originou o espaço para a
construção da atual igreja
matriz de Tacaratu.
No limite Sul, encontra-se o
Rio Salgadinho, antigo Riacho
do Padre, e o Rio Bananeiras.
Nesta região, existe a Aldeia da
Carrapateira, que tem, por
marco histórico da presença
indígena, a Imburana Ferrada,
respeitada por índios e brancos
como divisa das terras indíge-

nas com as terras dos
Moxotozeiros6 (proprietários de
terras margeadas pelo Rio
Moxotó, que fazem fundo com
as terras Pankararu). Um fato
muito importante a ser destacado é a linha seca entre o Rio
Salgadinho e parte da Aldeia
Carrapateira, com uma distância aproximada de três km, que
corrige uma usurpação cometida contra os Pankararu durante
a demarcação, já que, naquela
época, nosso território foi
diminuído nessa referida
medida no sentido leste.
Da Aldeia Carrapateira até o
Rio Bananeira, no limite da área
indígena, continuam existindo
os marcos de cimento construídos pelo SPI em 1940, com um
quilômetro de distância um do
outro.
A Oeste, o território
Pankararu é limitado pelos Rios
Bananeira e Cancalancó. Nesta
região, estão localizadas as
aldeias Caldeirão, Caxiado e
Bem-Querer de Cima.
Do Rio Bananeira até o
Brejinho da Serra, são limites os
marcos implantados pelo SPI. A
cerca entre o Brejinho da Serra
e o Rio Cancalancó traduz outra
usurpação cometida contra os
Pankararu em 1940.

ALDEIA BREJO DOS PADRES
A nossa Aldeia Brejo dos Padres
representa parte de um processo
histórico enfrentado há séculos por
nosso povo, por ser um espaço
muito valioso cheio de nascentes e
rodeado de muitas cabeças
(serras) como uma proteção
natural. Deste lugar, pode-se ver o
centro do nosso território, onde
todos se juntavam e viviam as
belezas, experiências e sabedorias
de nossa cultura, num só mundo.

Ao longo dos séculos, nosso
povo foi se organizando, criando
formas de liderarem o território e
nomeando mais aldeias. Isso
facilitou a distribuição de terras para
o cultivo e criação de animais.

Foto: Lucileide Lima

Mesmo existindo tantas tragédias causadas pelos missionários
para o extermínio das nossas
tradições culturais, nós fomos
sábios ao nos refugiarmos nas
grutas ou nas serras para fazermos
nossas obrigações dos rituais.
Ainda assim, quando éramos
descobertos pelos missionários,

aumentavam-se os castigos. Eles
colocavam, na serra ou na gruta,
uma grande cruz, que servia para
nos amedrontar, e diziam que
aquelas práticas não eram permitidas ali e que aquela cruz serviria
para nos libertar do mal. Mesmo
diante de tanta perseguição, fomos
resistentes e fortalecidos pela Força
Encantada e não perdemos as
nossas tradições, pois conseguiamos praticá-las mesmo na calada
das noites, dentro das matas ou
nas margens dos rios que ainda
existem no nosso território.

Foto: Lucileide Lima

Vista da Aldeia Brejo dos Padres

Aldeia Brejo dos Padres

Foto: Lucileide Lima

Ladeira da Serrinha

ALDEIAS PANKARARU
O território Pankararu é um só
com nossas treze aldeias: Saco
dos Barros, Bem-querer de Cima,
Caldeirão, Carrapateira,
C a x i a d o , Ta p e r a , A g r e s t e ,
Espinheiro, Macaco, Barrocão,
Serrinha, Logradouro e Brejo dos
Padres. A Aldeia Bem-Querer de
Baixo já é reconhecida, porém
encontra-se em processo de
desintrusão.
Entre nós existem outras
localidades, que estão ligadas às
aldeias. São elas: Fonte Grande,
Serra do Cruzeiro, Munlugu,
Riacho Fundo, Pebão, Siriaco,
Olaria, Lianor, Serra do Zé
Grande, Morcego, Serrote da
Missão, Saco do Toco, Serra de
Mané Zoião, Serra Grande, Jitó,
Marreca, Matinha, Brejinho, Saco
do Romão e Lameirão.

Antigamente, a aldeia Brejo
dos Padres tinha a maior concentração populacional. Nela está
localizado o posto indígena da
FUNAI (Fundação Nacional do
Índio), o posto de saúde, a
escola, a Igreja de Santo Antonio
e o cemitério criado pela missão
da igreja católica.
Com o passar do tempo, as
outras aldeias foram crescendo e
começaram a receber escolas e
outras instituições construídas
p e l o s m u n i c í p i o s Ta c a r a t u ,
Jatobá e Petrolândia e pela
FUNAI, como casa de farinha
individual, posto de saúde, entre
outros. Hoje, temos acesso ao
transporte, água distribuída por
carros-pipas, luz elétrica, casa de
farinha coletiva, casa de memória, centro de produção de

ALDEIA SACO DOS BARROS
Declarada como aldeia em 1940, a
Aldeia Saco dos Barros era habitada pela família Carapina Barros.
Essa aldeia dividia-se em duas
partes: ao norte, chamava-se Saco
dos Carapinas, porque a família
produzia utensílios com madeira e
barro; ao sul, chamava-se Olaria,
porque fabricava telhas e tijolos,
manualmente, batendo o barro.
Com o tempo, a argila foi acabando
e as famílias passaram também a
desenvolver atividades agrícolas,
como o cultivo do milho e do feijão.

Foto: Alisson Barros da Silva

Nessa época, não havia médi-

cos na região. Por isso, todos
procuravam Maria Calu, da Aldeia
Pankararu, a rezadeira mais
conhecida da região. Foi então que
chegaram duas irmãs para serem
rezadas. Elas gostaram tanto do
lugar que ﬁcaram e casaram: uma
com Manuel Carapina de Barros e
outra com um membro da família
Capucho. Outras famílias também
chegaram. Na Aldeia Saco de
Barros, encontra-se a família
Barros Carvalho e outras. O nome
Carapina deixou de ser usado
porque a produção de ferramentas
com madeira diminuiu.

Aldeia Saco dos Barros

Foto: Lucileide Lima

ALDEIA CALDEIRÃO

Aldeia Caldeirão

O nome da Aldeia Caldeirão foi
dado porque havia várias bacias
de pedra onde, nos tempos de
chuva, juntava-se boa quantidade
de água, que supria a necessidade da comunidade durante a seca
por um bom tempo. Por isso, deuse o nome de Caldeirão ou
Caldeirões. Zé Cocada, liderança
da Aldeia Tapera fala que quando
esses caldeirões secavam, os
não índios iam até a fonte da
Tapera (a nascente) para lavarem
roupas e pegarem água para
beber. Os potes eram transportados em jumentos.

Em 1997, o Caldeirão teve sua
primeira indenização e os índios
retomaram às casas. Eles sofreram preconceitos e discriminação
por parte dos brancos que não
respeitavam nossa cultura e
tradição.

Há conhecimento da existência de famílias índias que moravam no Caldeirão e foram expulsas, ﬁcando apenas uma, que
negava sua identidade com medo
da reação dos posseiros, a família

A Aldeia Caldeirão atualmente
é composta por 120 famílias
indígenas, que convivem ainda
com 33 outras de não índios, que
aguardam o processo de desintrusão.

Binga: Maria José Binga e
Denésio Binga. Além disso, Olívia
David, Neném “Caboca” e Pedro
de Bernarda, sofreram expulsão e
foram morar em outras localidades, como Jitó, Carrapateira,
Tapera e Palmeira dos Índios, em
Alagoas.

ALDEIA CARRAPATEIRA

A Aldeia Carrapateira, antes
chamada de “Alto da Quixaba”,
era uma região do nosso território que usávamos para a agricultura. A área foi ocupada por
posseiros e as famílias da “véia”
Ana Domingo, do “véio”
Cândido, Fernandina, Sebastião
Tenório, Jorge Capucho, Antônio
Julião, Mariano e a de Bernarda.
Essas famílias tiveram que fazer

um movimento de retomada
para reaver as terras, em 1968.
Dessa forma, ocorreu a
reocupação dos índios que
vinham de outras aldeias e de
algumas famílias que não foram
morar lá, mas construíram
ranchinhos para ﬁcarem nas
épocas de plantação e de
colheita.

“Quando cheguei aqui na
Carrapateira, eu olhava pro
lado e só via mamonas e umas
casinhas perdidas no meio do
mato.”
(Maria Helena de Jesus, conhecida como
Maria de Honório, Aldeia Carrapateira, in
memoriam)
(Acervo Pankararu)

Era uma área tomada por pés
de mamonas, que por haver
em grande quantidade, o
lugar, que antes se chamava

Alto da Quixaba, passou a
chamar-se Carrapateira, que
signiﬁca plantação de mamoneira.

“Quando eu e meu marido chegamos, aqui só tinha mato.
Tinha também as casas dos meus tios. Atrás e dos lados
das casas só tinha mamona. Acho que por isso que
mudaram o nome de Alto da Quixaba pra Carrapateira, que
quer dizer mamona.”
(Maria Júlia dos Santos - índia Pankararu)

Em 1981, foi construída a
primeira escola na Aldeia
Carrapateira, a Escola
Princesa Isabel. Depois de
alguns anos, em 1996, foi
construída outra, a Escola
Apinagé.
No ano de 1990, foi colocada energia elétrica na
aldeia Carrapateira. Isto foi

motivo de muita festa para os
moradores que começaram a
se envolver com tecnologia.
Hoje, a comunidade cresceu muito em vários aspectos
(social, econômico e cultural),
que trouxeram melhores
condições de vida e preservação do meio ambiente para nós
indígenas.

ALDEIA ESPINHEIRO
O nome Espinheiro foi dado
por um homem chamado
Cícero Adriano, residente na
aldeia. Conta ele que a Aldeia
Espinheiro se chamava
Macaco, mas para se oﬁcializar, foi feito um documento
com o nome de Espinheiro, por
haver muitas árvores de
espinheiro. “Seu” João Guida,
“Seu” Enoque e “Seu” Messias,
senhores mais velhos da
comunidade, conﬁrmam essa
informação.
As primeiras famílias que se

formaram nesse lugar foram os
Biés, os Félix e os Viana, que
moravam em casas de taipa
cobertas com palhas de ouricuri. Com o passar do tempo,
formaram-se outras famílias e
a população foi aumentando.
Atualmente, essa aldeia
está bastante fortalecida. Têmse os Praiás7 e os Encantados,
forças em quem temos muita
fé, pois acreditamos que
podem curar e salvar nosso
povo, livrando-o e defendendoo de doenças e outros males.

Foto: Lucileide Lima

ALDEIA MACACO

Aldeia Macaco

Os mais velhos da comunidade contam que antigamente
a Aldeia Macaco era conhecida
como Aldeia dos “Cabocos” ou
Serra do Vento. Segundo eles,
o nome de Macaco sempre
existiu, entretanto, o nome da
Aldeia era Espinheiro. É que,
naquele tempo, as pessoas
que viviam na Pedra Miúda,
em cima da serra, quando iam
ao Espinheiro, diziam que iam
para o Macaco.

Indígena Pankararu da Aldeia
Espinheiro. Assim, os mais
velhos passaram a chamar a
outra região de Aldeia Macaco.
Mas para os órgãos públicos
Macaco e Espinheiro formavam uma aldeia só. Por isso,
todos os benefícios, que João
Tomaz conseguiu, receberam
o nome de Espinheiro, inclusive o posto de saúde e a escola
da Aldeia Macaco, que tem o
nome de Escola Espinheiro.

Foi então que João Tomaz
dos Santos, que morava no pé
da serra da atual Aldeia
Espinheiro e era o cacique de
três aldeias na época, juntouse com as demais pessoas da
aldeia, criou uma associação e
registrou como Associação

Em 1988, José Fernandes
da Silva e Creuza Maria da
Silva, lideranças da Aldeia
Macaco, criaram uma
Associação de Mães da Aldeia
Macaco e a localidade passou
a ser reconhecida por este
nome.

Foto: José Vanderlei da Silva

ALDEIA AGRESTE

Aldeia Agreste

As primeiras famílias que
chegaram à Aldeia Agreste
vieram da Aldeia Brejo dos
Padres, devido à necessidade de
trabalharem na agricultura e as
terras serem planas e produtivas.
Os primeiros moradores foram
João de Souza, dono do terreiro
do Praiá Cordão Verde, que tinha
como zeladora sua ﬁlha, Alvina,
além de Maria Constância,
Anofra Maria da Conceição,
Manoel Leite, Maria Sulina,

Antônio Curinga, Aninha
Vermelha, Maria Vermelha, Chá
Preto, Maria Simão, Aurora,
Antônio Sotero, Artur Francisco
de Sá, Maria de Ramos, Manoel
Julião e Anedina.
O nome Agreste foi dado
porque o clima, além de ser
muito frio, favorecia tudo que se
plantava e colhia-se com fartura.
Hoje a aldeia tem aproximadamente cento e três famílias.

Foto: Lucileide Lima

ALDEIA TAPERA

Entrada da Tapera – Terreiro Pankararu

A partir de 1800, chegaram
as primeiras famílias: o Senhor
Rei dos Encantados, o MestreGuia, seus zeladores e pais,
“Seu” José Lotério, “Seu” Manoel
Lotério, Dona Maria Pastora,
“Seu” Maçalino Redondo, Dona
Maria Izidoria, Maria Chulé e
“Seu” Manoel Laurindo, que nos
deixaram suas raízes e tradições
indígenas que até hoje são

vivenciadas e reaﬁrmam nossa
cultura Pankararu.
Contam nossos pais que,
quando chegaram, já havia
moradores. Eles, nossos pais,
diziam que estavam com quatro
anos de idade e, nessa época, já
havia o nome Tapera. Hoje, a
Aldeia Tapera é habitada por
mais de cem famílias.

“Não existiam estradas, apenas pequenas veredas.”
(Zé Cocada, índio Pankararu)

Nossos ancestrais deixaram
o que tiveram de melhor: nossa
valorização cultural, que continuamos com nossas tradições,
honrando nossos Encantados, o
Senhor Mestre-Guia, que sai
todo ano na aldeia Serrinha, as
Corridas do Imbu, na aldeia
Brejo dos Padres, O Menino do
R a n c h o , a s Tr ê s R o d a s ,

Garapadas, Imbuzadas e pratos
típicos, dependendo da forma de
nossa adoração.
Temos ainda, no mês de
março, a Festa de São José,
padroeiro das comunidades
Saco dos Barros e Tapera, e o
Sagrado Coração de Jesus, no
mês de novembro.

Foto: Lucileide Lima

ALDEIA BEM-QUERER

Aldeia Bem-Querer de Cima

Ainda muito antes da
existência de posseiros nesta
comunidade, as terras já eram
habitadas pelo povo indígena
Pankararu. Suas terras férteis,
com fontes e nascentes de
águas puras e seus riachos

corriam livres; era o espaço dos
índios para a aﬁrmação de sua
cultura e seus conhecimentos
tradicionais que, através de luta
e resistência, vive até hoje essa
missão, conﬁada pelos nossos
8
Encantados .

Contam os mais velhos
que um desses riachos
cruzava um caminho por
onde os nossos ancestrais
sempre passavam para
outra aldeia chamada
Caldeirão. Nesse riacho,
havia um bebedouro onde
nossos parentes paravam
para beber água, descansar
e também dar águas aos
a n i ma i s, q u e l e va va m e m
seus lombos cestos cheios
de imbu, além de molhos de
lenha e cipó caroá. Lá eles
repousavam da longa
caminhada.
Em um belo dia, como em
todos os dias, ali vinha um
casal de índios, belos e
faceiros, cantarolando;
acreditamos que fosse um
toante. Quando chegaram
ao local, pararam, colocaram os cestos no chão,
beberam água e deitaram
um pouco. Pareciam satisfeitos. Este casal chamou
atenção de outros índios,
que por ali passara, pois
havia algo diferente, eram
mais felizes que todos e
amorosos. O casal tinha
certeza de está em um lugar
tranquilo e protegido pela
Mãe Natureza.
O casal cantava, ria e
olhava um para o outro. O
índio acariciava sua compa-

nheira e tocava em seus
cabelos. Era um amor total.
Em um momento, ele parou,
olhou para a companheira e
disse: até onde vai esse
nosso bem-querer? E
outros que ali passavam, ao
verem a cena, começaram a
chamar de Bebedouro do
Bem-Querer.
O Bebedouro do BemQuerer ﬁcou conhecido por
toda região, porque muitas
pessoas vindas de outras
cidades, principalmente da
Bahia, traziam seus animais para pastar e ﬁcavam nas
terras, morando com os
índios Pankararu. Logo em
seguida, formou-se a
comunidade, que, devido
ao bebedouro, ﬁcou conhecida como Aldeia BemQuerer de Cima.
A Aldeia Bem-Querer de
Cima ﬁca localizada no
município de Jatobá. Tem
uma igrejinha e sua padroeira, que é nossa Senhora
Auxiliadora, uma praça, um
posto de saúde, uma escola
estadual indígena e o
terreiro de Mané Preto, para
as nossas obrigações
tradicionais.

BEM-QUERER

De um simples bebedouro
Que só ali havia
Só matas encantadas
Pois nada ainda existia!
Foi nascida do riacho
Nos pés de mulungu
Da fala de um índio
Do povo Pankararu!
Grande foi o encontro
Naquela ocasião
Dois índios apaixonados
Fortalecendo a união!
Aquele aconchego
Foi grande o seu querer
E assim alguém gritou
-Bebedouro do Bem-Querer!
Surgindo esta novidade
Da Aldeia Bem-Querer
A noticia se espalhou
E todos queriam ver
O povo foi chegando
Pra também residir
Vindo de outras cidades
Ate hoje moram aqui!

Os índios do Bem-Querer
Filhos de Pankararu
Lutando por suas terras
Pra tradição do imbu
Hoje tem festa, tem devoção
E no Terreiro de Mané Preto
Acontece a tradição!
Tem posto de saúde
Igreja tem pra rezar
A escola foi estadualizada
Que o povo quis assim ﬁcar.
E assim reforço meus laços
Conquistando nosso ideal
Na ciência e nos valores
Da cultura tradicional!
Bem-Querer Pankararu
Tem mata pra caçar
Suas serras são muito belas
Tem frutas pra degustar
E eu faço parte dela
Porque também é meu lugar!

(Antônio Carlos Barros - Liderança Pankararu)

Foto: Lucileide Lima

ALDEIA CAXIADO

Aldeia Caxiado

O nome Caxiado é de origem
indígena e desde o seu surgimento, a aldeia já tinha esse
nome, que era escrito com “ch”.
Os indígenas batizaram a aldeia
com esse nome por ser nome de
índio. Sendo assim, decidiram
colocar o nome Caxiado com
“xis”.
No início, a Aldeia Caxiado
era muito pequena. Os primeiros moradores foram os das
famílias Boa, Severo e Zé Maria.
Eles construíram as primeiras
casas, mas não eram indígenas.
Depois o antigo chefe do posto

começou a medir as terras e a
cobrar uma taxa dos moradores
da aldeia. As famílias não
concordaram em pagá-la.
O chefe do posto dizia que a
Aldeia Caxiado não era território
indígena. Com a demarcação,
algumas famílias não indígenas
saíram da aldeia e receberam
indenização. As casas foram
ocupadas por famílias indígenas. A Aldeia passou por muitas
mudanças. As casas foram
reformadas e, atualmente, a
aldeia é reconhecida como
território indígena.

Foto: Lucileide Lima

Terreiro tradicional Pankararu

O POVO PANKARARU
Somos cultura Pankararu
Com mistura e libertação
Ainda estamos presos
Pelo que é nosso por razão
Como pássaro em gaiola de ouro
Mas não deixa de ser prisão
Quando aqui nos encontraram
Trocando o belo pelo duvidoso
Ignoraram nosso encantamento
Transformaram nosso
pensamento
Hoje lutamos forte
Com a força da Mãe Natureza
Buscamos nossa vitória
Conquistada com certeza
Ensinando a nossa nação
A conhecer tanta beleza

Nossos ﬁlhos irão seguir
Os caminhos desejados
Mesmo estando todos juntos,
Cor e raças, misturados
Os Encantados fortalecem
Nossa cultura, nossa nação
Nos seguindo todo dia
Na memória e coração.
Célia Cruz
Educadora Pankararu

Somos um povo sofrido,
porém também somos guerreiros. Seguimos o curso de
nossas vidas numa luta diária
pela reaﬁrmação de nossa
cultura.
Vivemos sempre praticando os nossos rituais, nossos
costumes e nossa tradição,
respeitando Deus e nossa
Força Encantada do Caroá e
do Aricuri.

econômica é a agricultura.
Ta m b é m c o n s e g u i m o s
alguma renda com o comércio
de frutas, como, por exemplo,
pinha, manga, imbu, murici,
goiaba, coco, castanha, entre
outras. Nossas frutas, além
de serem comercializadas em
caminhões dentro da aldeia
com atravessadores, são
também comercializadas nas
c i d a d e s d e Ta c a r a t u ,
Petrolândia, Jatobá e Paulo
Afonso, na Bahia.

NOSSA MORADIA
Nossa moradia era em
furnas (pequenas cavernas
encontradas nas serras) e em
casa de barro cobertas com
palha de licurizeiro.
Com o passar do tempo, as
casas passaram a ser construídas com materiais de alvenaria, utilizando-se tijolos e
telhas, modiﬁcando-se assim
o estilo de moradia, por causa
do risco de se contrair a
Doença de Chagas, que é
transmitida por um inseto
chamado Barbeiro. Mesmo
assim, até hoje, algumas
famílias permanecem morando em casa de taipa.
ATIVIDADES ECONÔMICAS
A nossa principal fonte

Comercializamos ainda
peças de nosso artesanato
indígena: colares, brincos,
pulseiras com sementes,
cestos, bolsas, vassoura de
palha, pote e panela de barro.
O cultivo da mandioca
continua sendo um dos
principais produtos de subsistência para o povo Pankararu.
A mandioca é plantada por
quase toda nossa população.
É um alimento nutritivo e de
muitas utilidades. O uso da
farinha aparece em vários
pratos tradicionais.
Exercemos diferentes
atividades como forma de
fortalecer a economia e a
cultura do nosso povo. Por
isso, convivemos com o que a
ciência, a cada estação do
ano, nos oferece.

COMIDAS E BEBIDAS
PANKARARU

Nós, Pankararu, produzimos vários tipos de comidas e
bebidas que são ricas em
nutrientes e fazem parte de
nossa tradição, por isso são
indispensáveis para a cultura
do nosso povo. Essas comidas e bebidas servem para
consumo interno e antes
eram comercializadas em
Glória, na Bahia, e, atualmente, nas cidades de Tacaratu,
Petrolândia e Jatobá, em
Pernambuco, e Furquia, em
Paulo Afonso, na Bahia.
As principais comidas do
nosso povo são: pirão de boi,
carneiro, caça e peixe, quixi9
ba , beiju de massa, mucu10
nã , paçoca, cocada de raiz
de imbu, imbuzada, moroco11
dô , farofa de murici, castanha e licuri, cuscuz de massa
de mandioca, quibebe,
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carimã , canjica, munguzá
salgado e doce, angu de sal e
angu doce, entre outros.
Entre as bebidas que mais
gostamos estão cauim,
garapa de cana-de-açúcar e
de rapadura, suco de murici,
mel de abelha, mel de engenho e outras que fazem parte
do nosso ritual sagrado.

Culinária - Miguel Pankararu

AS VESTES
As vestes são feitas pelos
índios. Eles pegam a linha e
tecem no engenho.
ESPAÇOS HISTÓRICOS
E SAGRADOS DO
NOSSO POVO
Consideramos espaços
históricos e sagrados do nosso
povo nosso território Pankararu.
Cada espaço do território
Pankararu abriga história de
vida e momentos marcantes
que são relatados na história
oral dos mais velhos e das
lideranças. Eis alguns espaços
históricos e sagrados do nosso
povo:
A Furna é uma espécie de
abrigo localizado em uma parte
da Serra Grande, onde nossos
antepassados se refugiavam da
perseguição dos brancos.
O Cajueiro de Licodemos
é um lugar que era usado para
reuniões da comunidade.
Os Terreiros são locais
onde acontecem os nossos
rituais sagrados.
As Serras são os lugares
que antes de retirarmos alguma

erva para ser usada como
remédio e o barro para fazer a
pintura corporal, pedimos
licença a Deus, primeiramente,
e aos nossos Pais Encantados.
As Nascentes são espaços
que abrigam histórias de
nossos mais velhos e assim
também histórias das mulheres,
quando se juntavam para
buscarem água com seus potes
e faziam com que uma atividade
de rotina fosse divertida. É um
espaço sagrado porque todas
as nossas nascentes tem um
Dono Encantado Sagrado;
portanto, são lugares que
exigem respeito.

Ritual do Menino do Rancho – Miguel Pankararu

O SER PANKARARU
“Ser Pankararu
É ter orgulho do que é,
Índio verdadeiro,
Índio brasileiro
Que não nega o seu natural,
E que sabe de onde vem
A sua origem tradicional”.

(Jailton Miguel, educador Pankararu)

Foto: Lucileide Lima

Criança Pankararu na rede

AS CRIANÇAS
PANKARARU
Nossas crianças aprendem as atividades diárias a
partir da vivência no seu meio
social desde pequenas,
quando ainda estão no colo da
mãe ou em companhia do pai.
Podemos dizer que nossas
crianças vivem em constante
processo de aprendizagem,
principalmente, com a família

e pessoas da comunidade em
que vivem e aprendem sobre
nossa cultura nas brincadeiras, nos momentos em que
estão cantando os toantes e
d a n ç a n d o To r é , p u x a n d o
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cipó, batendo gancho ,
caçando na mata e brincando
de Praiá ou de Menino do
Rancho.

Nossas crianças estão num
processo constante de aprendizagem, inclusive quando
confeccionam brinquedos que
servem para diversão (badoque, arataca, arapuca, fun14
ga , peteca, balanço e gan-

gorra). Nossas crianças
também utilizam objetos para
reciclagem como garrafas
plásticas, latas, frascos, etc.,
transformando-os em brinquedos como carrinho, maracá,
vai e vem, e outros.

“Há um mistério na ciência, se o adulto manda brincar de Menino
do Rancho, a criança pode adoecer, mas se ela ﬁzer sem
ninguém mandar, não acontece nada.”
(Maria Nazaré, educadora Pankararu)

Foto: Lucileide Lima

A INFÂNCIA NA ALDEIA

Criança na aldeia

A infância na aldeia é uma
fase de vida com vivências
carregadas em nossas memórias. É assim que ela vai se
formando com nossa história e
desenvolve nossa identidade.
São saberes e experiências
que começam na moradia
familiar. O que impressiona é
que as crianças desenvolvem
suas habilidades de forma
natural.
Durante o dia, as crianças
acompanham, montadas em
jumento, seus pais para cuidarem da terra no preparo da
roça. Elas ﬁcam ali para ajudálos de alguma forma, seja para
dar água aos pais, atiçar o fogo
para a comida sair na hora

certa, ou colher frutos, legumes e sementes. Há também
os que fazem da terra uma arte,
construindo louças, jarros e
potes de barro, colares com
sementes, cestos e caçuá com
cipó, vassouras, cordas de
agave, esteiras, chapéus,
bolsas de palha, roupões e aiós
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de croá . Em casa, as crianças, entre uma brincadeira e
outra, também aprendem a
cozinhar, arrumar a casa, lavar
roupa, etc.
Já em noites de lua cheia, é o
tempo em que todos se reúnem
porque é a hora de ouvirem
histórias encantadoras.
Aprendem as regras do que
podem fazer e do que não

ras: brincam de Menino do
Rancho, Três rodas, Curar os
doentes, Cansanção, Puxacipó e de Bate-gancho.

N a h o r a d e b r i n c a r, s ã o
muitas brincadeiras: cantigas
de roda, escola, escondeesconde, panelada, queimada, bolada, cavalo de pau, o
p i ã o , j o g a r c a s ta n h a e a té
fazer das tradições brincadei-

Essas expressões das
cri a n ça s re p re se n ta m p a ra
nós uma educação de valores
que são responsabilidade dos
pais e do povo para construção da identidade cultural.

Foto: acervo Pankararu

podem durante as tradições, o
possível e o impossível, o
entendimento na relação com o
material e o imaterial.

Crianças brincando de Praiá

O HOMEM
Os homens Pankararu 1 6
aﬁrmam e fortalecem sua
identidade nas tradições, no ritual
sagrado e no trabalho.

experiências indígenas, dando
assistência a sua família e persistindo na luta pelo bem-estar de
todos.

O trabalho deles desenvolvese, principalmente, tanto na
agricultura, ao cultivarem mandioca, milho, feijão, macaxeira, como
também nas atividades da nossa
cultura (caça, pesca, artesanato).
Desse modo, preservam suas

Esses homens também
exercem outras atividades.
Exemplo: educador, médico,
advogado, arquiteto, engenheiro e
artista, interagindo novos conhecimentos com os tradicionais, em
busca de melhoria para seu povo.

A MULHER

A mulher Pankararu é
polivalente e, no seu cotidiano,
realiza diversas atividades.
Exemplo: trabalhar fora, organizar a casa, cuidar dos ﬁlhos,
cuidar do marido, fazer a feira,
lavar louças e roupas, cozinhar,
ensinar maneiras comportamen-

tais aos ﬁlhos, confeccionar
objetos indígenas, além de
ajudar o marido nas atividades
da roça, como plantar e colher.
Hoje muitas mulheres Pankararu
são as principais responsáveis
pelo sustento familiar.

Foto: Lucileide Lima

A mulher Pankararu é
guerreira, determinada e vitoriosa, que busca em cada obstáculo um motivo a mais para continuar lutando. Ela busca estar
sempre atualizada e envolvida
nas questões indígenas, interagindo com o mundo globalizado
que está presente em nosso
povo e modiﬁca o nosso modo
de ser e viver. O seu papel é
estar atenta, para que a globalização não interﬁra no seu modo
de viver.

Rosa Binga, índia Pankararu

Foto: Lucileide Lima

Terreiro do Poente - Maria Calu

A TRADIÇÃO
RELIGIOSA PANKARARU
RELIGIÃO PANKARARU
Cada povo indígena tem
um jeito próprio de viver e de se
relacionar com o mundo natural,
com a Mãe-terra, a água, o
vento, o sol, a lua, o fogo, as
matas, os animais e a biodiversidade para fortalecer os valores
dos conhecimentos tradicionais.
Nosso povo se relaciona com o
Mundo Encantado através dos
rituais e de determinados instrumentos sonoros e objetos de
nossa cultura. Temos como
destaques os principais elementos sagrados:
Ÿ

O Praiá protege os índios de
nossa aldeia. Sua vestimenta é

descrita da seguinte forma: O
casaco de cima do Praiá é
chamado de Tonam17, em baixo
é a saia. Essa vestimenta é
feita de croá. A parte da cabeça
é chamada de penacho, que é
feito de penas de galo e peru.
Cada Praiá tem um dono,
chamado de pai, que zela por
ele. O Praiá tem um dom, uma
ciência inexplicável, em que se
pode sentir a presença do
Encantado. O pai do Praiá
utiliza sua ciência para ajudar
as pessoas necessitadas, que
buscam a cura, a proteção e a
orientação. O Praiá é também
chamado, na brincadeira das
crianças, de Folguedo.

O maracá é um símbolo
sagrado, usado para dar
ritmo aos rituais.
“Ele é balançado e o guia, que
está na frente, dá o ritmo para o
toante e os Praiás”.
(Edivaldo Zoinho, liderança
da Aldeia Caldeirão)

Ÿ

Ÿ

A gaita tem vários
signiﬁcados. É tocada para
chamar a comunidade para
o ritual ou os outros
Encantados para formar o
batalhão.

Ÿ

O campiô 18 , cachimbo feito
de barro ou madeira, é
uma das principais
ligações entre o homem e
o Encantado, ou seja, o
material e o imaterial.

Ÿ

O aió é um componente da
nossa tradição. O mesmo
é utilizado para carregar o
maracá e o fumo, ou então
para caça. É feito de croá.

PRINCIPAIS
TERREIROS
DOS PANKARARU
O Terreiro do Nascente é o
do Capitão Xupuium. Antes, era
de onde saía o Mestre-Guia.
Ambos saíam em conjunto. O
Terreiro do Poente é de Maria
Calu, mãe do Capitão Zé Afogás;
o Terreiro do Norte é de Maria
Cangula, mãe do Mestre Ararão,
e o do Sul é de Maria Pedro, mãe
do Capitão Dandaruré. São
essas as principais cabeças dos
terreiros nascente e poente dos
pontos cardeais do povo
Pankararu.
O Mestre-Guia rege tanto no

Terreiro do Nascente quanto no
Poente, no Norte e no Sul.
Nossos terreiros rendem
homenagem, respeito e devoção
a Ele, que é o Encantado mais
forte abaixo de Deus.
O Capitão Xupuium, nosso
Pai Encantado, é dono do
Terreiro do Nascente, que era
zelado pelo Capitão-Mor do
povo Pankararu e passou para
Leonardo José Soares, vulgo
Lunardinho, e dele foi passado
para o pajé Seraﬁm, pai de
Joaquim Seraﬁm.

OUTROS TERREIROS
O Terreiro da Fonte Grande
era lá no pé da Serra da Fonte,
onde morava Zé Lopes e Zé
Felix. Quando eles morreram o
terreiro não foi mais
frequentado. Nesse tempo, ﬁcou
sendo apenas frequentado o
Terreiro de Maria Calu, que já
existia.
O velho Seraﬁm, que era o
pajé, junto com os mais velhos
ﬁzeram uma combinação e o
Terreiro da Fonte permaneceu
onde está até hoje. Os terreiros
mais antigos são os de Maria

Calu, o da Fonte Grande e o de
Joaquim Seraﬁm. Os outros
terreiros vieram depois por
inspiração da Força Encantada.
O Terreiro do Barreal ﬁca na
área entre Quixaba e Volta do
Moxotó, área indígena próxima
ao marco da Imburana Ferrada.
Quando era tempo de imbu, os
índios que viviam no Barreal
ﬁcavam lá, da segunda à sextafeira, preparando-se, juntando
imbu e caçando. As botadeiras
de cestos iam buscar imbu no
Barreal e voltavam no sábado.

Foto: Miguel Pankararu

A dança do Cansanção - Corrida do Imbu

A CORRIDA DO IMBU
Quando o índio encontra o
primeiro imbu da safra, não deve
chupá-lo e sim entregá-lo aos
mais velhos para acontecer o
ﬂechamento, entre os meses de
novembro e dezembro.
Em um domingo à tarde, após
o cantador cantar o toante
especíﬁco para receber a
comida, é dada a continuidade
da cerimônia com danças
realizadas pelos Praiás. O cipó é
carregado pelos Praiás e os
dançadores do Cansanção, que
dançam as Três Rodas em volta
do terreiro.

Os dançadores pintam-se
com barro branco, para o terreiro
do meio, o Araticum, onde
d a n ç a m a s Tr ê s R o d a s e
seguem para o terreiro do
muricizeiro para dançar mais
três e entregar o cipó à mulher
mais velha que, juntamente com
outra, vigiam o cipó para que as
pessoas não passem por cima.
Após o ﬂechamento do imbu
em uma forquilha, é colocado o
primeiro imbu encontrado, com
mais alguns em uma folha de
mamoneira, que é amarrada no
meio da forquilha. De arco e

ﬂecha na mão, os Praiás tentam
ﬂechar o imbu. Se não conseguirem, os demais índios passam a tentar até conseguir.
Após ﬂecharem o imbu,
haverá o puxamento do cipó. Se
o cipó subir, signiﬁca bons
tempos, um ano bom de colheita,
legumes e frutas. Se o cipó
descer, signiﬁca tempo ruim,
com pouca chuva e seca. Depois
dançam o toré, dando início ao
ciclo tradicional da Corrida do
Imbu.
Em um sábado, uma semana
antes de começar a Corrida do
Imbu, no Terreiro do Poente,
mais ou menos entre meia-noite
e uma hora da manhã, os Praiás
saem e escolhem as moças
perguntando: “- Mamãe vai botar
cesto este ano?” Elas respondem: - “Se Deus quiser, sim!” As
moças dançam os passos, que
serão cantados e dançados em
louvor à Natureza, até o término
da corrida.
Uma semana depois, ocorre
a primeira corrida. Os Praiás
começam a dançar no sábado à
noite até amanhecer. No domingo logo de manhã, continuam
cantando e dançando; nesse
meio tempo, as moças começam
a chegar com os cestos e os
dançadores ou tiradores dos
cestos vão trazendo os galhos
de cansanção.

À tarde após o almoço, o
cantador é substituído pelos
tocadores de rabo-de-tatu,
pífano e maracá. Enquanto os
Praiás dançam, os participantes
preparam-se, fumando seus
campiôs, ao mesmo tempo em
que são pintados com barro
branco.
To d o s o s p a r t i c i p a n t e s
dançam as Três Rodas já com
seus galhos de cansanção,
enquanto outras mulheres vão
levando os cestos para os
terreiros seguintes.
As pessoas seguem dançando e cantando até o terreiro do
meio, onde também dançam as
Três Rodas. Os tocadores ﬁcam
de frente ao terreiro, direcionados para o poente e ao lado
deles estão os cestos enﬁleirados lado a lado.
Os participantes seguem
para o Terreiro do Muricizeiro ao
som do toante especíﬁco. Os
cestos vão à frente e, no caminho, as duplas vão se formando
e chegam ao terreiro. Os
dançadores levam um galho de
uma planta escolhida por eles
para identiﬁcarem seu cesto. Se
um Praiá for o dono do cesto, ele
o marcará, pois há moças que
também oferecem seu cesto a
um Praiá e que também podem
dançar com ele. Somente os
Praiás, as moças e os dançado-

res participam da Queima do
Cansanção. Após isso, a comunidade pode dançar Toré.

Foto: Miguel Pankararu

Esse ritual acontece durante
três ﬁnais de semana. No quarto
domingo, há o mesmo procedimento, mas não há Queima do
Cansanção. Todos se saúdam

por tudo ter dado certo e se
despedem, fazendo promessas
para o próximo ano. Depois, vão
para uma imbuzada, que é
oferecida em alguns locais para
nossos Encantados e, em
seguida, preparam-se para subir
a Aldeia Serrinha à espera do
encontro com o Mestre-Guia.

O Menino do Rancho

O MENINO DO RANCHO
Ser o Menino do Rancho é
ser prometido à Força
Encantada, é ser determinado

por nossa ciência, desde que
nasce. Por isso, ele é perseguido pelos malignos. Muitos

meninos ﬁcam à beira da morte,
desenganados pelos “Homens
da Caneta19” que, através de sua
Ciência, jamais podem diagnosticar o mal. Daí os pais, com
todo desespero, mas com muita
fé, recorrem aos sábios detentores tradicionais, entregando o
menino nas mãos do Mestre de
sua maior devoção, que junta o
batalhão da Força Encantada
para iniciar a dura batalha.
O pai zelador ou a mãe
zeladora do Mestre, com o
batalhão e todos participantes
devem preparar-se física e
espiritualmente, durante noites
e dias, para chamar os
Encantados e cumprirem suas
ordens. Assim, a batalha será
vencida. Quando vencida, o
menino ﬁca curado e, a partir
dessa ﬁna tradição, ele passa a
ser protegido pelo seu dono
protetor. Nós chamamos o dono
do menino conforme seus pais o
entregaram e o colocamos em
suas mãos.
Prometer colocar o menino no
rancho é a grandeza do reconhecimento da existência viva dos
Encantados, que pode se dar
também por outras situações
como, por exemplo, quando os
pais prometem, caso haja
nascimento de um menino; outro,
quando através de um pedido
fazem uma promessa que, se for
atendida, deverão entregar o

menino nas mãos do Mestre, que
passará a ser o seu dono,
devendo cumprir com o reconhecimento de colocá-lo no rancho.
Quando os pais ou o menino,
que já se formou homem, decidem pagar a sua promessa,
procuram os zeladores do Tonam
de Caroá para combinarem
conforme foi prometido. O
zelador assume a sua missão de
acordo com os ensinamentos
tradicionais, nos quais há distribuição de responsabilidade
dentro de nossa organização
social. Geralmente, cada líder do
reconhecimento ﬁca com uma
missão tradicional, como a
escolha da noiva, padrinhos e
madrinhas. Há casos em que a
escolha já é determinada pelos
Encantados.
Os líderes do serviço recebem os avisos que orientam o
trabalho. Este é um jeito sagrado
de unir e de fortalecer o nosso
espírito em busca de um só
mundo: nosso Mundo Encantado.
A tradição do Menino do
Rancho tem um signiﬁcado
sagrado. É uma relação muito
poderosa entre o mundo natural
e o Mundo Encantado. A tradição
está ligada à pureza do corpo e
do espírito. São estes momentos
valiosos que vão além das
vitórias alcançadas.

“Ser determinada pelos Capitães Encantados
para ser madrinha do menino é o maior
presente pra mim, também já fui convidada
pelos pais e hoje, neste ano de 2012, já faz 132
Meninos do Rancho que participei como
madrinha. Essa missão signiﬁca pra mim o
reconhecimento por parte dos pais e o
sentimento de um trabalho sério, cumprido às
ordens e bem feito”.
(Raquel de Souza Santos, liderança Pankararu)

Cada parte do reconhecimento representa muita fé, respeito,
alegria e devoção. Os toantes, o
Toré, a pintura corporal do
menino e dos padrinhos, madrinhas e da noiva, além do chapéu,
ﬂechas e do bate-gancho
simbolizam a nossa identidade
nessa tradição signiﬁcativa. As

comidas e o dociká20 também
fazem parte da nossa ciência.
Esta fartura expressa a boa
vontade dos pais. O Menino do
Rancho é uma das tradições
Pankararu mais valiosas, que é
reaﬁrmada como um grande
conhecimento deixado pelos
nossos antigos sábios.

AS TRÊS RODAS
As Três Rodas é mais uma
tradição valiosa para nós
Pankararu. É também uma
forma de reconhecimento sobre
um pedido rogado com fé aos
Encantados ou por motivo de
doença, quando a pessoa
doente entrega seu destino nas
mãos deles com o coração

contrito e a fé de ser curada, ou
ainda por uma graça alcançada.
Essa obrigação pode ser
também pela boa vontade de um
de nós que quer proporcionar um
momento de união e força e
pode ser realizado com menino,
menina, homem ou mulher,

todos de qualquer idade.
Quando é preciso a obrigação do
divertimento, o detentor da
obrigação da tradição obedece
às ordens sagradas e às regras,
juntamente com o seu batalhão
tradicional para buscar a cura ou
conquistar uma graça.
Quando os vitoriosos decidem fazer a obrigação das Três
Rodas, que é o reconhecimento
do merecimento alcançado,
procuram o pai, a mãe ou o
zelador do capitão determinado
para se preparar. Assim, é

preciso comunicar de casa em
casa dos detentores, avisandoos da obrigação. Os demais, que
não fazem parte das obrigações,
são chamados a participarem
pelo toque das gaitas tocadas
pelos Praiás.
A oferta do alimento pode ser
pirão de carne, de peixe, carneiro, boi ou caça, acompanhado
com a dociká de cana-deaçúcar, rapadura, ou simplesmente só a garapa com pão,
dependendo da boa vontade de
quem promete.

Foto: Lucileide Lima

A FESTA DE SANTO ANTÔNIO

Noiteiros do dia 11 de junho

casa do dono da noite que
oferece o café.
O ritual prossegue da mesma
forma para o almoço e jantar. À
noite, é celebrada a novena, em
que os índios Pankararu se
reúnem para louvar e agradecer
a Santo Antônio pelas graças
recebidas. Considerado como
santo milagreiro, Santo Antônio
é reconhecido até nos rituais
indígenas.

Foto: Luciano Henrique

A Festa de Santo Antônio é
comemorada no mês de junho e
é festejada com treze noites.
Começa no dia primeiro até o dia
treze. Cada noite é representada
por uma família, que se responsabiliza em oferecer café,
almoço, o jantar, fogos e zabumbeiros. Logo pela manhã,
cedinho, começam as matinas21
com os fogos e o toque da
zabumba. Os zabumbeiros
seguem tocando até chegar à

Mastro da Bandeira de Santo Antônio

AS BENZEDEIRAS
Havia benzedeiras que eram
mães de Praiás, como Maria
“Pêdo”, Maria Chulé, Maria
Pastora e Maria Antônia da Luz,
conhecida como Maria Calu.
Foram elas as primeiras curandeiras daqui. Depois aparece-

ram outras mais novas para
ﬁcarem no lugar delas e também
as rezadeiras de ramos, que
rezavam crianças e adultos com
um ramo de folhas verdes
especíﬁcas para cada tipo de
reza.

OS PENITENTES
A existência dos penitentes na área Pankararu tem
tanto tempo que não é possível contar a história de quem
viu o início. Entretanto, os
avós já ouviam histórias de
seus pais... “- Isso vem dos
tempos dos padres, foram
eles que deram essa orientação”.

Este aspecto é um segredo
que ninguém desvenda. Os
penitentes devem fazer uma
oração bem feita, uma jura para
os santos. É um mistério que
não se explica, porque depois
eles ﬁcam normais. Qualquer
indígena pode ser escolhido
como penitente. Para isso, o
homem deve ter mais compromisso, mais seriedade.

“Antigamente, todos fumavam e bebiam e acompanhavam a
penitência. E quando meu padrinho, Pedro Batista, chegou à
Santa Brígida ...todos foram orientados que não bebessem, não
fumassem nem fossem amancebados com mulheres que não se
casam porque não querem. Muitos acharam ruins as exigências
naquele momento porque quando faziam eram inocentes, agora já
sabiam. Por isso, muitos deixaram de acompanhar, mas voltaram
depois.”
(Etelvina Félix, índia Pankararu)
Já a penitência das mulheres é
algo mais recente, que começou
mais ou menos nos anos setenta.

Esta penitência veio através de
um religioso e uma moça que deu
as instruções utilizadas até hoje.

DIAS EM QUE OS
PENITENTES REZAM
Em qualquer dia, os penitentes
se juntam para receber as promessas nas casas. Mas o período
da Quaresma é o principal para
penitência, tanto dos homens
quanto das mulheres, sempre às
quartas e sextas-feiras nas igrejas,
nos cruzeiros e cruzes. Durante a
Semana Santa, no Domingo de
Ramos, as mulheres, juntamente
com a comunidade, vão rezando
em frente ao cruzeiro, enquanto as
demais pessoas vão confeccionando cruzes de palha de ouricurizeiro, para serem abençoadas
como símbolo da Ressurreição de
Cristo. Na terça-feira, as mulheres
vão rezar à noite na Tapera. Já na
quarta-feira à noite, os homens
vão rezar também na Tapera,
enquanto as mulheres rezam na
igrejinha. Na quinta-feira, os
homens vão rezar à noite nas
cruzes do caminho de Tacaratu,
enquanto as mulheres vão rezar
na Igrejinha dos “Cardozos”, na
Aldeia Logradouro; quando
voltam, acontece o encontro,
começado há pouco tempo,
quando surge a penitência das
mulheres.
Existe também o encontro
dos penitentes daqui com os de
outros lugares. Este encontro
acontece já na madrugada do
sábado, quando os homens
levam o Senhor Morto e as

mulheres a Nossa Senhora da
Boa Morte. No encontro, as
mulheres ﬁcam com o rosto
coberto, pois não podem ver os
homens que cumprimentam o
santo levado por elas.
Em janeiro, as mulheres vão
homenagear Nossa Senhora da
Saúde na noite do nosso Povo
Pankararu. No dia vinte de julho,
dia de Padre Cícero, vão rezar
na casa de Cândida e depois na
casa de Maria Araújo. Em
agosto, reza-se durante o mês
em vigília à Nossa Senhora da
Boa Morte e, em cada noite,
uma família responsável passa a
noite acordada, levando alimentos para as pessoas que também colaboraram na vigília. No
domingo, reza-se para o Espírito
Santo.

ROMARIA A
JUAZEIRO - CE
A romaria do nosso Povo
Pankararu para o Juazeiro - CE é
antiga, desde quando não tinha
carros na região e íamos a pé.
Nessa época, o Padre Cícero
era vivo. Demorávamos trinta
dias para ir e voltar. Até hoje, é
constante a ida de pessoas ao
Juazeiro e Santa Brígida.

SANTO ANTÔNIO
TROCADO
Quando os padres chegaram
à nossa aldeia, trouxeram o
Santo Antônio de Glória, na
Bahia, para cá e levaram o daqui
para lá. Os padres iam e vinham,
até que um dia, resolveram
destrocar os santos e, ao chegarem à Pedra Redonda, viram
dois rastros: um para lá e outro
para cá. Os índios se juntaram e
foram à Pedra e chegaram à

conclusão que aquele Santo era
mesmo o nosso. Eles voltaram e
não foram mais trocar o Santo,
que também não mais viajou.
Esse Santo Antônio está na
igreja, é pesado e feito de barro.
O de Glória ainda existe e
também é o mesmo. Até hoje
ainda não se sabe se os santos
foram mesmo trocados pelos
padres ou não.

A PRIMEIRA IGREJA
A primeira igreja da nossa
aldeia foi construída no cemitério,
era de barro e coberta de telha.
Depois, nossa comunidade

decidiu construir outra num novo
espaço. Os tijolos eram tão
pesados que em cada viagem as
pessoas só conseguiam trazer um.

NOSSA SENHORA
DOS ÍNDIOS
A imagem de Nossa Senhora
foi achada na parede da igreja
velha de Tacaratu, que estava
sendo desmanchada para se
fazer uma nova. Chamavam-na
de Nossa Senhorinha. Era uma
imagem feita de barro e parecida
com uma índia. Junto da imagem, foi encontrado um escrito
que dizia: “Nem eu, nem tu”.
Segundo contam os mais
velhos, a imagem foi escondida
na parede por um índio, pois os
poderosos da região não queri-

am permitir que a mesma viesse
para a nossa aldeia. Depois de
achada, o pessoal de Tacaratu
não quis aceitá-la, pois não
queriam a Nossa Senhora dos
Índios, já que a padroeira era
Nossa Senhora da Saúde. O
cônego Frederico deu a imagem
da Santa à Antônia Tomás, que
foi morar em Inajá e, antes de
morrer, entregou-a a Manoel de
Marciano, da Aldeia Tapera, que
a vendeu lá para as bandas de
Salgueiro ou de Serra Talhada.
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A NATUREZA SAGRADA
PANKARARU

Por do Sol nas Serras Pankararu

Foto: Lucileide Lima

AMAMOS A TERRA
EM QUE VIVEMOS

Anoitecer Pankararu

ESCREVENDO SOBRE
A TERRA PANKARARU

O índio é feliz
quando ele vê em sua frente
a imensidão do verde
sobre a terra,
então ele agradece
à mãe natureza.
O pão de cada dia do índio
vem da terra.
O índio não vive sem a terra,
porque essa é a maior riqueza que temos.
Ela é a mãe do índio.
Ela garante nossa sobrevivência.
A terra é o amor e a paixão do índio.
A terra é a liberdade
o índio precisa dela
para voar igual a um passarinho
semeando no presente
para colher no futuro
muita saúde e paz
junto com todos os irmãos.
(Acervo Pankararu)

Foto: Lucileide Lima

RELAÇÃO RELIGIOSA
COM A NATUREZA

Porta do Palácio Encantado

Hoje existem poucas manchas
verdes, numa lembrança do que
outrora foram nossas ﬂorestas.
Por conta do desmatamento,
invasões dos posseiros, retirada
de madeira e matéria-prima,
construção de casas e cercados,
houve o aumento da erosão nas
terras indígenas. A partir desses
fatos, a superfície do nosso
território ﬁcou desprotegida e
aumentou o desequilíbrio ecológico decorrente da exploração,
sem a menor consideração pela
vida, diminuindo as riquezas
naturais existentes. Antes dessas
invasões em nosso território, a

fauna e a ﬂora fortaleciam as
riquezas naturais, contribuindo
com a beleza da paisagem que
tinha outra visão. Hoje vemos as
serras desprotegidas sem o
verde, sem aquele brilho natural.
Existiam vários locais de
retirada de matéria-prima, entre
os quais está principalmente o
espaço onde havia o croá, que é
um dos materiais mais utilizados
no levantamento e renovação de
nossos Praiás. Hoje o croá já não
existe em quantidade abundante
no território Pankararu e tem de
ser buscado em outros territórios
indígenas.

ção da morada dos Encantos
Sagrados, das belezas e riquezas das cachoeiras e nascentes
destruídas pelos não índios, que
não levam em consideração o
signiﬁcado desse paraíso para
nós.

Foto: Geovan Miguel

Durante muito tempo, ocorreram fatos que ﬁcaram na
memória de cada um de nós,
como a construção de usinas
hidrelétricas, transposição de
nossas águas, com projeto de
canalização que causa destrui-

Retirada do croá

com o dom e o poder da Natureza.
Nesses locais, tínhamos um
encontro de reﬂexão em nossas
tradições e um sustento de vida
para nosso povo.

Foto: Geovan Miguel

Em cada tempo, sonhamos
com esses “Encantos”, pois nunca
saíram de nossos corações; foram
repassados de geração a geração
através da fé e da nossa ciência

Barragem da Usina Luiz Gonzaga – Terras Pankararu Submersas

O MEIO AMBIENTE
E A NOSSA FAUNA
DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Em 1963, quando começaram a passar as linhas de transmissão em nossas terras, as
máquinas tomaram conta do
território, principalmente das
nossas nascentes (massapé e
c a c h o e i r a s ) . To d o a q u e l e

movimento era novidade para a
nossa comunidade indígena. As
máquinas rasgando as matas,
abrindo as estradas. As explosões das dinamites eram como
uma forma de diversão. Todos
viveram aquela situação e
ninguém se deu conta das
consequências que viriam futuramente, dos prejuízos com a
degradação dos nossos recursos naturais. Muitas árvores
foram cortadas: maçaranduba,
aroeira, facheiro, anjico, jurema,
catingueira, pau d'arco, caraíba,
imbuzeiro, entre outros.

Foto: Miguel Pankararu

Com forte desmatamento das
nossas matas, a CHESF (Companhia Hidrelétrica do São
Francisco) dava início ao projeto
de construção das torres elétricas após a época da construção
da Hidrelétrica de Paulo Afonso,
em 1940.

Licurizeiro

Foto: Miguel Pankararu

Começamos a perceber que os impactos
dessa construção
causariam a destruição
do nosso modo de vida e
do nosso território, com
a redução de 17 km de
extensão e 120 m de
largura em consequência da passagem das
linhas de transmissão.
Contudo, não tínhamos
o direito de reivindicar
nem de reclamar por
conta da intimidação
que nós sofremos por
parte das autoridades.

Torres da CHESF – Companhia
Hidrelétrica do São Francisco

A CHESF, reunida com as lideranças, prometeu que, pela
concessão de nossas terras, o povo Pankararu teria o direito de
utilizar a energia sem pagar por ela. Havia a promessa também
de fazer uma subestação dentro da área indígena que forneceria
energia para toda a comunidade. Promessa não cumprida, já
que foi feita verbalmente.

“Naquela época, para
nós Pankararu a palavra
dita valia mais que a
palavra escrita.”
(Gustavo Barbosa da Luz,
liderança Pankararu).

De 1999 até hoje, a CHESF
fez várias tentativas de repassar
os custos da energia para a
comunidade por conta do aumento da população em Pankararu,
obrigando nossa comunidade a
fazer vários movimentos nas
torres de transmissão e também
na Sede da CHESF, reivindicando o cumprimento da palavra.
Fatores como a derrubada de
árvores para serem utilizadas
como morões22 e estacas, que os

não índios comercializavam para
a construção de cercas e produção de móveis, as retiradas de
areia lavada, utilizadas na
construção de casas e a escavação em busca de pedras preciosas, feita na calada da noite, que
quando descobríamos já estava
tudo destruído, contribuíram para
o desgaste do solo e foram
prejudiciais ao território. Essas
situações atingiram e continuam
atingindo nosso ambiente natural, social e cultural.

OS PÁSSAROS

Existem pássaros que nos
trazem avisos de acontecimento
futuro, bom ou ruim. Há outros que
nos trazem quebrante23. Alguns
chegam a nos assombrar com o
seu canto. Quando isto acontece,
procuramos os mais velhos, que

Foto: Miguel Pankararu

Os pássaros têm sua própria
liberdade, voam e cantam,
transmitindo conhecimento e
avisos sobre fatos que acontecerão. Na relação com eles,
adquirimos saberes que são
utilizados na ciência, nos costumes e medicina tradicional. Isso
explica o respeito que temos por
eles na proteção de nossas
matas, proporcionando-nos
força, livrando-nos dos males ali
existentes e guiando-nos em
relação à chuva e à safra.

Pássaro Rolinha Branca

afastam os contrários com a
ciência e sabedoria dos pássaros
sagrados.
O pássaro Coã, quando canta
em uma árvore verde, está
anunciando a chuva e, quando
canta em uma árvore seca,
signiﬁca seca.
O Fura-chão, quando fura um
buraco raso no chão, está anunciando seca. Se o buraco for mais
fundo, é sinal de chuva.
O Caburé gosta de ﬁcar bem
próximo das casas, mas seu
cantar não traz alegria para as
crianças nem para os adultos. Ele
tem uma magia negativa muito
forte. Seu canto faz as crianças
chorarem. Ele arremeda o choro
delas, fazendo-as espreguiçaremse, sentirem moleza e adoecerem.
Logo que percebido, deve ser
afugentado imediatamente.
O Nambu-pé, que tem um
canto encantador, quando canta

anuncia fartura na roça. Por isso,
sentimos uma grande sensação
de casa cheia de alimentos. O
canto dele nos faz lembrar uma
panela de feijão verde, um cozido
de galinha de capoeira, uma
chaleira de café em cima do
fogão, o sol se escondendo e a
neblina descendo sobre toda
plantação.
A Seriema nos traz grandes
recordações dos dias ensolarados, porque canta buscando a
plantação e anunciando chuva,
animando todos que escutam sua
canção. Assim, são machados e
foices que partem para o roçado
onde se semeia a plantação.
O Vim-vim avisa quando
alguém da família, que mora
longe, vai voltar.
O Rasga-mortalha, que é um
tipo de coruja, como o nome já
lembra, anuncia a morte ou
doença. Quando passa por cima
da casa, traçando o sinal de cruz,
é aviso de falecimento na família.

A RELAÇÃO DOS ANIMAIS COM
O POVO PANKARARU
O povo Pankararu apresentava uma terra das mais admiráveis moradas de animais de
todas as espécies existentes em

nossa região. Robustas árvores
nativas serviam de abrigos para
os animais e asseguravam a
preservação da fauna.

Foto: Lucileide Lima

Foto: Lucileide Lima

Campiô de madeira

Aió feito da ﬁbra do croá

Quando matamos os animais,
é porque precisamos comer;
quando cortamos madeira, é para
construir um cercado, fazer casa,
usar lenha ou carvão para cozinhar, comida e remédios. A mata
também nos fornece a matériaprima para construir objetos como,
vassouras, cestas, caçuá, etc.

Foto: Lucileide Lima

Na relação com a natureza,
acreditávamos que a onça era a
única ameaça à caça, que era um
meio de sobrevivência praticado
coletivamente pelos caçadores da
nossa aldeia. Geralmente, essas
caçadas aconteciam à tardinha
nas noites de lua cheia. Nas
serras Pankararu, os caçadores
caminhavam mata adentro,
levando os aiós, cachorros,
chibanca para cavar, espingarda,
etc.

Vassoura das ramas
da vassourinha

Com a chegada dos não
índios, como posseiros e
fazendeiros, as caçadas
tornaram-se uma atividade
exploratória, comercial e
esportiva, que causou a diminuição e extinção de muitas
espécies. O tatu, o peba e o
veado são os animais preferidos para caça, por isso sofreram maior ataque. A caça ao
preá, rolinha, nambu e mocó é
uma atividade cotidiana.
Entre nós, era comum
apreciar a revoada dos enxames. Hoje é uma cena rara,
devido à extração descontrolada do mel pelos não índios. O
mel é um nutriente importante
para a alimentação e é também
utilizado nos nossos rituais. A
queimada dos enxames,
técnica utilizada para a extração do mel, foi uma das causas
dessa diminuição, com consequências graves para o equilíbrio da nossa fauna e ﬂora.
A contínua exploração tem
causado a extinção de algumas
árvores.
Sem investimentos para
políticas de preservação
ambiental, mesmo que exista a
informação o problema continua, decorrente de fatores

“ Às nove horas, víamos e
ouvíamos o zunzunzum do
enxame no céu da nossa
terra. Era comum todo dia
ver aquele espetáculo”.
(Maria Nazaré, educadora
Pankararu)

como a falta de emprego e
oportunidades para os indígenas e, no caso dos não índios,
da caça exploratória para o
comércio.
Muitas espécies de animais
e plantas fazem parte da nossa
medicina tradicional, como a
banha do teiú (espécie de
lagarto) para artrite e reumatismo, a banha de porco para os
cabelos, a jiboia, que é um bom
anti-inﬂamatório, o calango, a
cascavel para tratar reumatismo, a lagartixa, que serve para
curar sarampo, além de suas
fezes, que servem para doenças do olho, a casinha da
Maria-de-Barro 24 , que serve
para tratar a papeira (caxumba), e o rabo da raposa que é
amarrado no pescoço dos
animais para espantar morcegos.

“Se o inchaço descer para os
testículos, vai-se ao curral junto com
os bois e joga-se areia para trás”.
(Fernando Monteiro, educador
Pankararu)

indígena: peru, cujas penas são
usadas no chapéu do Praiá, tatu,
cuja cauda é usada para fazer
um instrumento de sopro, galo,
cujas penas são usadas para
fazer penacho do Praiá e a
carapuça do maracá. As penas
do pavão são utilizadas para
confeccionar brincos e as do
gavião e o rabo da garça para
fazer cocar.

Foto: Lucileide Lima

Nós, Pankararu, criamos
vários animais: raposa, galinha,
ovelha, bode, cabra, cavalo,
porco, burro, guiné, ganso, peru,
pavão, cachorro, boi, vaca, gato,
etc. Uns são para a alimentação,
outros são de estimação e
alguns ajudam tanto no transporte de mercadorias, pessoas e no
arado da terra. Temos ainda
animais que são usados na arte

Pavão

A SECA

Da Natureza, também
comía-mos a farinha de
licurizeiro, raiz da mandioca e
da macambira, fruta de palma,
miolo da muncunã, que requer
um processo de manipulação
com muito cuidado para ser
consumido, frutas da maçaranduba, facheiro, aticunzeiro, burucutu 25 , maniçoba, que
precisa ser lavada em sete
águas para se extrair o veneno, maturi, que precisa ser
cozido para ser consumido,
quixiba, palmito do aricurizeiro e o mingau de carimã.
Nessa mesma época,
muitos Pankararu saíram em
busca de trabalho fora da

Foto: Luciano Henrique

Na época de 1932, nós
índios, que vivíamos da caça,
pesca e alimentos naturais,
sofremos uma grande seca.
Nossos pais passavam a noite
inteira nas matas à procura de
caça, como o peba, tatu,
canbambá, veado, cutia,
tamanduá e outros animais.
Quando chegavam da caçada,
era aquela alegria. Aqui tinha
também a caça dos pássaros
como nambu-pé, seriema,
codorniz, fogo-pagou, rolinha,
codorna, sabiá-coca e outros
pássaros.

Maniçoba

aldeia.
Passaram um tempo trabalhando, visando conseguir
algum dinheiro para trazer
para a família. Alguns trabalhos não davam condições
nem para os trabalhadores
sobreviverem: o que ganhavam só dava para pagar o que
comiam lá. Muitas vezes a
família se sacriﬁcava para
mandar o dinheiro da passagem para retonarem.

“ - Saí de casa por motivo econômico
e depois retornei ”.

Em 1985, quando completei
meus 24 anos, sentindo na pele
o peso da idade e vivendo às
custas dos meus velhos pais,
que já não tinham tantas habilidades para continuarem na
labuta do dia a dia na roça,
resolvi sair de casa à procura de
trabalho para comprar objetos
pessoais, mesmo sabendo que,
desde aquele tempo até os dias
de hoje, trava-se uma luta de
lideranças tradicionais, que têm
na mente que o índio que não
vive no seu habitat não tem
direito a nada, por ser discriminado e condenado a ser um
índio desaldeado.

Então deixei minha família e
a minha querida Mãe –TerraPankararu e fui à procura de dias melhores. Parei à distância de 116 km em um
povoamento de nome Malhada Vermelha, no município de Jeremoabo, no
Estado da Bahia, onde minha ideia era de permanecer por 30 dias e terminei
ﬁcando por 10 anos, trabalhando em um grupo de cinco fazendas pertencente
a um Dr. Engenheiro. Nesse longo espaço de tempo, houve muitos entraves e
grandes conquistas: trabalhador braçal, ajudante de vaqueiro, servente, ﬁscal
de campo e ﬁnalmente, uma carta de recomendação de gerente com carteira
assinada como: Técnico em Agropecuária.
Outra grande conquista foi a de saber que nossos protetores Encantados
estavam sempre do meu lado, alertando e defendendo dos perigos e através
dos sons de gaitas, maracás e assovios, nada tinha a temer até quando fui
avisado em sonhos que tinha de abandonar tudo e voltar para Aldeia, porque já
tinha conseguido atingir os meus objetivos e os caminhos estavam abertos
para pisar ﬁrme e forte neste pedaço de chão sagrado.
Plantar era muito difícil para nós. Tínhamos as terras, mas não a semente,
e, quando tocava a sorte de tê-la plantávamos; às vezes não colhíamos, por
causa da falta de chuva e porque existiam fazendeiros que se apossavam de
uma parte das terras. Quando as plantações estavam quase prontas para a
colheita, soltavam os animais dentro das roças e não tínhamos o direito de
reclamar. Sofremos muito com essa situação e fomos obrigados a mudar de
lugar.
(Miguel Pankararu)

Foto: Lucileide Lima

NA ÉPOCA DOS
MOINHOS PANKARARU
O primeiro engenho, em
território Pankararu, foi construído na Fonte Grande. Depois, os
Pankararu chegaram a ter mais
de dez engenhos. Os mais
conhecidos foram os de Zé
Quirino, Zé Pedro, Mané Satilo,
Mané Quirino, Chico Pereira,
Antônio de Valera, Antônio Felix,
João da Loja, Severino Rosa e
Genésio Calunga. Todos estes
situados na Aldeia Brejo dos
Padres. Havia ainda os de
Antônio Cícero e José Monteiro,
conhecido como Zuza Binga, da
Aldeia Serrinha, e o do Posto da
FUNAI (comunitário).
O engenho era feito artesanalmente pelos Carapinas (Genésio
Calunga e João da Loja), que
usavam o serma26, (miolo) da
braúna. Havia ainda tinha as três
moendas, as manjarras e uma
cruz. Na medida em que os bois
iam puxando, as moendas iam
girando para a entrada da cana e
a saída da garapa, que era
aparada por um cocho de madeira de maçaranduba. A garapa era
levada para a fornalha, local onde
seria feito o mel e a rapadura.
Essa fornalha era feita de barro,
coberta de palha de ouricuri, com
quatro buracos em baixo do chão.

Réplica de moinho

Os tachos, feitos de zinco e cobre
que apuravam a garapa até
chegar ao ponto certo. Os
produtos eram comprados pelos
brancos e comercializados
livremente nas feiras da cidades
de Jatobá, Tacaratu e Curral dos
Bois, em Glória, Bahia. Uma parte
dessa produção era para consumo interno da aldeia. Esses
engenhos serviam à comunidade
e sua vizinhança.
O ponto dos produtos era
visto pelos mestres da fabricação

Açúcar, na aldeia, era novidade. Tudo se adoçava com rapadura. A moagem da cana-deaçúcar durava seis meses a cada
ano, onde se fazia mel, rapadura, garapa e alfenim. Com a
invasão, foram fazendo estradas
e esse processo foi acabando. Na
Serra, as estradas foram causando erosão e levando a terra boa.
Antigamente, eram plantados
imensos canaviais, que permaneciam seis meses durante o verão
para produção da cana–deaçúcar que supriam os engenhos.
A cana cortada resistia em nossa
aldeia, pelo fato de nosso terreno
ser rico em massapé, tipo de solo
argiloso que resiste à seca e
conserva a plantação por muito
tempo.
Atualmente, não existe no
território Pankararu mais plantio

da cana-de-açúcar com o mesmo
volume de produção de antes
porque não existem mais os
engenhos devido a vários fatores,
entre os quais a implantação das
linhas de transmissão da CHESF,
que causou fortes erosões e
prejudicou os canaviais, considerando-se os desmatamentos
realizados em cima das serras e
das nascentes. Esse fato causou
a secagem de várias fontes que
antes pareciam ser permanentes.
O local para o plantio de canade-açúcar foi ocupado por outros
produtos agrícolas e o espaço
reduzido por motivo do aumento
da população. A área ocupada
pelos brancos e a falta de chuva,
além das encanações existentes,
contribuíram para o desgaste do
solo e prejudicaram as fontes e
riachos, que ﬁcaram desprotegidos e com menos água, uma das
nossas riquezas. Hoje é lamentável ver nossos riachos terem
água apenas em tempo de
trovoada.
Foto: Geovan Miguel

dos produtos feitos da cana-deaçúcar: João da Loja, Manoel
Oliveira, Teresa Val e “Seu” Pedro
Val.

Leito seco do Riacho da Cachoeira

A cana-de-açúcar, em nossa
área, tem uma especiﬁcação
cultural e tradicional em nossas
festas. O caldo, que chamamos
de garapa, é utilizado em festejos indígenas e sua produção é

feita em pequenas engenhocas
mantidas por famílias tradicionalmente ligadas a essa atividade.
Há uma grande expectativa
com a chegada das águas do Rio
São Francisco, pois as encanações das nascentes podem ser
desligadas, e, assim, recuperar
as nossas fontes e riachos, para
retomar nossa produção de
cana-de-açúcar e o funcionamento dos engenhos, já que hoje
os produtos da cana utilizados
nos momentos de ritual só são
encontrados na cidade.

Foto: Geovan Miguel

No mês de maio, iniciava-se a
moagem, porque a cana estava
madura, ou seja, pendoando
(ﬂorando). Caso não fosse feita
até agosto, a cana perdia o doce
e o caldo. A moagem era um
divertimento e festejo da colheita
pelos familiares, pois era fonte
de alimento energético e econômico para todos nós.

Processo de produção garapa

Foto: Anderson Cleomar

PLANTIO E COLHEITA

Arando a terra

Naquele tempo e ainda hoje,
tudo que se planta nesta terra
abençoada se colhe: cana-deaçúcar, banana, milho, feijão,
mandioca, abóbora, jerimum,
melancia, manga, pinha, caju,
castanha, coco, goiaba, laranja,
etc.
No tempo bom de chuva,
temos tudo. Nosso Deus nos dá
saúde, já que coragem temos
para trabalhar.

(castanha verde), a banana
verde cozida e ainda o café, que
é torrado com fedegoso e andu,
acrescentando-se a um sabor
natural.
Essas situações são vividas
com alegria. Mesmo sem
condição ﬁnanceira, é uma festa.
Todos se reúnem para o desenvolvimento dessas atividades.
Uns ajudando os outros, contando histórias, dançando coco de
roda e divertindo-se.

A manipueira da mandioca
era transformada em um delicioso doce chamado Quixiba e a
crueira 27 usada para fazer o
Joaquim (um tipo de cuscuz).
Como também o maturi cozido

Foto: Anderson Cleomar

Usufruímos as seguintes
frutas nativas: murici, sucupira,
imbu, licuri, jabuticaba, fruto do
mandacaru e a raiz do imbuzeiro, que é usada na fabricação de
cocada.

colhendo milho

Roseira, oh roseira!
Roseirinha de Iaiá
Cravo branco na janela é sinal de casamento
Menina guarda teu cravo que pra casar falta tempo.
(Raquel Santos, liderança Pankararu)
Oh que lua tão clara
Boa de moça fugir !
Bota água no batente,
Para a porta não ranger.
(Maria Joaquina, liderança Pankararu)

Foto: Miguel Pankararu

CALENDÁRIO AGRÍCOLA
PANKARARU

IMBUZEIRO

Nosso calendário agrícola
mudou muito em relação aos
tempos passados. Antigamente, a
trovoada era forte no mês de
janeiro, havia chuva em épocas
certas e a ciência nos mostrava

anos bons de chuva para os
períodos certos das plantações e
preparação das terras, com a
orientação do nosso Mestre-Guia,
além do puxa-cipó, que no revela
como será o nosso ano agrícola.

De janeiro a março, é tempo
de manga, murici, imbu e pinha.

palhas da bananeira para forrar
o forno e preparar o beiju.

No mês de março, quando
ocorrem as primeiras chuvas, é
preparada a terra para iniciar os
plantios a partir do dia de São
José, que é 19 de março. Neste
dia, é plantado milho, feijão de
corda e melancia. Em maio,
dando continuidade a estas
atividades, acontecem as
plantações do feijão-dearranca e da rama de batata.

Na chegada dos meses de
junho e julho, é colhido o milho
maduro para a época do São
João. O milho é utilizado para
preparar pamonha, canjica,
munguzá e também é assado.
Neste período, também é
época de se colher a pinha.

Na Semana Santa, arrancase a mandioca e busca-se as

Nos meses de agosto e
setembro é o período de colheita do feijão-de- arranca e
plantio da mandioca. Em outubro e novembro, é plantada a
macaxeira e é colhido caju.

DISTRIBUIÇÃO E USOS DA TERRA
Por vivermos diretamente
interligados à Natureza Sagrada, que simboliza parte do
nosso corpo, e também por uma
necessidade de sobrevivência,
dispomos de sua matéria-prima
encontrada em diferentes
ambientes, fortalecendo nosso
povo, principalmente, na agricultura e no artesanato. Por isso, há
um cuidado especial de respeito
no manejo com a natureza, no
momento que se colhe e se
planta, nos períodos de recuperação do solo e das plantas
(fases da Lua), no período de
reprodução e crescimento dos
animais.

Usufruímos de um solo fértil,
controlado para as chuvas, que é
um elemento signiﬁcativo desse
ambiente natural. De forma que
mesmo plantando pouco, devido
à carência de sementes e à falta
de locais de armazenamento, há
fartas colheitas, que se limitam
ao consumo interno da comunidade.
Em lugares como Tapera,
Brejinho e Carrapateira, onde os
campos são mais abertos e
facilitam o plantio, o grupo
Pankararu divide a terra entre si,
utilizando a “meia”, que é a
metade para cada um. Esta

realidade acontece quando
alguns índios não têm condições
de comprarem as sementes ou
não utilizarem áreas para
plantio, porque as melhores
áreas produtivas desta reserva
estão em posse dos não índios.
Há terras também passadas
como herança de pai para ﬁlho.
Geralmente, os pais distribuem

pedaços de terras de sua posse
para os ﬁlhos, evitando, assim,
problemas na divisão em caso
de sua morte.
Desse modo, passando de
geração a geração, a área
produtiva vai sendo distribuída
em pequenos espaços, embora
ainda não corresponda à necessidade do povo Pankararu.

USO DAS NOSSAS TERRAS PELO PIN
(POSTO INDÍGENA PANKARARU)
Os não índios invadiram
grande parte do nosso território, ocupando os melhores
espaços onde o relevo é
totalmente plano.
O Posto indígena Pankararu era equipado com carro de
boi e arados e controlava a
divisão, administrava os
terrenos, hortas de sisal (a
ave), coqueiros, animais
(gado e burros), vasos com
sementes, etc. Tudo estava
sob o domínio do Chefe do
Posto, que não era indígena e
causava prejuízo à nossa
comunidade.

Esse fato obrigou nossos
jovens a migrarem de suas
terras para as fazendas do
não índio para vender sua
força de trabalho por um
preço inferior. Tal situação
nos levou a passar muita
fome e ainda tínhamos a
missão de levar alguns
trocados para nossas famílias. Muitas vezes, caminhávamos até doze léguas (72 km),
levando, nas costas, alimentos e panos para forrar o chão
para dormir, pois os fazendeiros só nos pagavam as diárias, sem direito à alimentação.

ÍNDIOS DONOS DE TERRAS
PARA BOTAR ROÇAS
Dentro do nosso povo, existem índios que utilizam maiores
extensões de terra e cedem uma
ou mais de suas roças para
outros índios para trabalharem
por um tempo determinado, sem
cobrar pelo empréstimo. Outros
fazem algum negócio, como
trocar a roça por um pasto
durante um tempo e empréstimo
de semente, com devolução da
mesma quantidade ou em dobro
dependendo do combinado.
Esses fatores nos levaram a

buscar alternativas, por exemplo, como a ocupação das
serras, na Aldeia Agreste, para o
plantio da macaxeira e da
mandioca, que proporcionou
fartura para o nosso povo; dela,
faz-se tapioca, farinha, carumã,
beiju, quixiba e bolo de Joaquim.
Essa fartura fez com que
nosso povo diminuísse o tempo
de trabalho nas fazendas e
pudesse trabalhar uma semana
na roça dos fazendeiros e outra
na sua.

A FEIRA
boi e porco, feijão, farinha,
arroz, doce e ave de arribação. Essa feira era mantida
pelos índios.
Foto: Lucileide Lima

Aqui na área Pankararu,
havia feira aos domingos.
Vendíamos garapa de cana
com pão, carne de bode, de

Feira na Aldeia Brejo dos Padres

Foto: Miguel Pankararu

Feira

No período da safra, deslocávamos para as cidades de
Glória, na Bahia, e Petrolândia,
em Pernambuco, a pé ou de
jegue, levando manga, pinha,
caju, castanha, louça, objetos de
barro, corda de agave, vassoura, cesto, caçuá e beiju, para
comercialização, que era um dos
nossos meios de sobrevivência.
Para não retornarmos com a
mercadoria, fazíamos a troca

por outros alimentos. Este tipo
de comércio permanece até
hoje.
Nessa mesma época, descarregar o trem, que fazia a linha
de Petrolândia a Piranhas, em
Alagoas, passou a ser outro
meio de sobrevivência, que era
recompensado com dinheiro ou
milho, o qual servia de alimento
para nossas famílias.

“Eu me lembro até que era criança, mas a nossa tribo bem misturado
com o branco, com os primeiros chefes aqui inventaram uma feirinha e
essa feira cresceu rapidamente e o prefeito veio e terminou com a feira
daqui dos índios, que vendiam seus produtos de artesanatos: vassoura,
abano, esteira, caçuá,etc.
E por que surgiu essa proibição Porque os brancos vinham comprar
aqui e não pagavam impostos por isso, porque tinham uma garantia do
SPI que quem comprasse produto aqui não precisava pagar imposto e o
índio também muito além de estar na sua terra, na sua tribo fabricava o
que sabia. Sempre a historinha de exploração. O prefeito veio e
conversou como o chefe da época e acabaram com a feira aqui dos
índios, que ﬁcaram com medo de não ser mais índio.”
(Ângelo da Silva Neto – índio Pankararu)

Sofríamos muitos prejuízos
em plena safra, devido à falta
de mercado consumidor para
escoar os produtos e também
pela falta de política de incentivo agrícola, para beneﬁciamento dos produtos. Os
atravessadores não nos
favoreciam e ainda hoje
aproveitavam o movimento
para beneﬁcio próprio,
desvalorizando nossos
produtos, que são orgânicos,
com nutrientes naturais, livres
de agrotóxicos.

Após reuniões internas das
lideranças e da comunidade e
também com o representante
da Prefeitura, o Sr. João de Zé
Val, Dimas de Zé Pereira e o
grupo jovem Pankararu, no dia
05 de setembro de 2005, foi
retomada a feira do povo
Pankararu, que acontece aos
domingos na Aldeia Brejo dos
Padres. Atualmente, a feira
comercializa frutas, verduras,
carnes, peixes, DVD e CD,
beiju, tapioca, animais, artesanatos, roupas, etc.

O USO DAS TÉCNICAS AGRÍCOLAS
E AGROTÓXICOS
Naturalmente, sempre há
ataque de formigas e insetos na
roça. Quando isso acontece,
procuramos um novo espaço,
até que a antiga área volte ao
normal. Não usamos agrotóxi-

cos, para que não contaminem
os alimentos e não prejudiquem
a terra e os animais. Na nossa
visão, o mais importante é a
saúde e o bem viver com a
natureza.

“Houve um ataque de formigas nas roças do Agreste, que tem solo arenoso. O
tamanduá que veio e destruiu toda a lavoura. Nós ﬁcamos desanimados,
desistindo das roças. Além disso, não tínhamos conhecimento da rotação de
cultura, causando o abandono da roça. Diante dessa situação, recorremos ao
desmatamento da Serra do Mané Zoião, a qual fornece tudo que se planta: pinha,
manga, feijão, goiaba, cana, laranja, milho, batata-doce, mamão, tomate, se
destacando o grande plantio de mandioca. Daí, porque foram desmatados outros
espaços, preparamos roças nas áreas da Tapera, Brejim, Carrapateira, etc., que
são distantes de nossas moradias e permanecem até hoje, com plantio de feijão e
milho.”
(Ângelo da Silva Neto, Aldeia Brejo, agricultor Pankararu)

Nós pegamos o fumo,
colocamos na água quente
para apurar e usamos essa
água para espantar as formigas do feijão de corda.
Espantamos porque não
devemos matá-las, pois elas
são parte do nosso ritual e da
c i ê n c i a s a g r a d a . Ta m b é m
usamos água com sabão em
pó para espantar insetos e na
prevenção contra fungos.

Aprendemos, observando
os animais e os segredos da
Natureza. Eles nos avisam e
nos orientam, tanto nas coisas
boas como nas ruins.
Para adubar a terra, usamos
as folhas caídas de manga, caju,
feijão e milho. Estas folhas
alimentam a terra, do mesmo
modo que fezes de animais
misturadas à areia.

PRODUÇÃO DE ARTESANATO
MODELANDO O BARRO
O trabalho com o barro não é
nossa principal fonte de renda.
Mas nos momentos de carências
causadas pela seca, nos serve
de proteção. Não somente pelo
dinheiro da venda, mas também
pela troca de mercadoria.
Procuramos exercer diferentes atividades em função do
tempo, respeitando as características de cada estação do ano.
É tradição durante o verão
construir arte indígena com o
barro, que é feita à mão livre. Os
objetos são modelados com a
ajuda de um simples caco,
sabugo de milho, couro e pedra
lisa, e precisam do calor para
secar. Esta técnica é usada na

criação de panelas, pratos,
cachimbos, potes, etc., e serve
para uso em casa e para a
venda.

“Quando se cozinha numa panela de
barro, o sabor e o cheiro são
melhores. Quando se faz comida na
lenha, ela é mais saborosa”.
(Vilma Lisete, educadora Pankararu)

Há vários tipos de barro, cada
um com sua característica e para
uso especíﬁco. O barro cor de
ouro é para modelar tacho, potes,
quartinha, pratos, jarra, campiô e

tigela. Esse tipo de barro não
aguenta água para esquentar. O
barro amarronzado escuro é
mais usado para fazer panelas
porque é mais resistente.

Foto: Lucileide Lima

TECENDO, GANHAMOS A VIDA

Roca Pankararu

Além do barro, temos as
palhas de bananeira, licurizeiro,
milho, algodão, croá e agave,
usados na construção de
objetos.
Com o agave, ﬁamos o algodão e o croá. Os ﬁos são
colocados num tear ou na mão
com a ajuda de uns funis de pau.
Neste processo, pode-se fazer
vestimentas e cobertores. O tear
era uma das soluções para a

falta de dinheiro para comprarmos tecidos e roupas.
Com a ﬁbra da bananeira,
criamos esteiras. Já a palha
serve para encher os colchões e
travesseiros e é usada também
quando fazemos beiju. Além da
confecção de esteiras, chapéus
e bolsas, esse trabalho melhora
nosso convívio, pois distribui
diferentes tarefas para homens e
mulheres.

“A índia Nininha fazia sua própria roupa com a imbira e o agave. Ela foi morar na
casa de uma família em Caraibeiras, convivendo com essa família por muito
tempo e ensinando a técnica da produção de rede. Hoje a cidade vive da
produção de rede, a partir do conhecimento repassado pela índia pankararu.”
(Fernando Monteiro, educador Pankararu)

Fazíamos também trabalhos
com linhas de lã, trazidas por
não índios para construção de
toalhas, xales e colchas. A
beleza das peças era um espetáculo. As encomendas eram
através de “meia”, o lucro era
dividido: o não índio dava o
material e nos pagava o traba-

lho, que, na realidade, era mais
uma forma de exploração de
mão de obra.
A palha do licurizeiro é usada
para fazer vassouras, o chapéu
do Menino do Rancho, abano,
bolsa, fuca28, badoque, cestos e
outros.

Foto: Lucileide Lima

EDUCAÇÃO E
ESCOLA INDÍGENA
PANKARARU

Escola Estadual Dr. Carlos Estevão

EDUCAÇÃO ESPECÍFICA E DIFERENCIADA
NA CULTURA PANKARARU
Na cultura Pankararu,
podemos dizer que a educação
começa em casa ou na comunidade, quando os pais ou outras
pessoas mais velhas passam
seus conhecimentos aos ﬁlhos
mais jovens. Nesse processo, há
uma relação de respeito muito
grande com nossa cultura e
tradição, pois consiste no

trabalho de integração de nós
índios com nossos antepassados.
Os ensinamentos dos mais
velhos são a base do comportamento das pessoas e são
expressos em momentos de
rituais, na forma de tratar as
pessoas e da vivência.

A EDUCAÇÃO ESCOLAR E
A CULTURA PANKARARU

“Quando falam em educação especíﬁca e
diferenciada, eu me lembro da minha tia, Quitéria
Binga, que falava nos movimentos do desejo de
uma escola onde ela pudesse ensinar os
estudantes a dançar o Toré, a cantar os toantes e
participar da cultura e cuidar da terra...”
(Maria José, educadora Pankararu)

Com a colonização, chegou a
escola para o povo Pankararu.
Isto se deu através de professores brancos; com eles,
vinham uma forma de vida para
ser imposta e um sistema de
ensino que não valorizava o
contexto social, cultural e
econômico do povo Pankararu.

As crianças Pankararu
cresciam tendo que esconder
o seu jeito de ser, sua forma de
vida, pois viver certo era viver
e falar como os brancos. Isso
nos fez perder grande parte
da nossa cultura, que não
estava sendo vivenciada na
escola.

Quitéria Binga com alunos e professoras – acervo da família Binga

“Desde o tempo que eu iniciei na escola,
de 1943 pra 1944, eu fui sempre indicado a
falar a língua do branco na escola aqui em
Pankararu.
A Escola Dr. Carlos Estevão nunca deu
o menor incentivo para que hoje voltasse
atrás e falasse pelo menos o dialeto, quanto
mais a língua indígena. Nunca se deu esse
incentivo, só fez proibir; só que na escola
não podia falar uma palavra errada que não
fosse dentro do método de como eles
querem, ou seja, do português na visão do
branco.”
Quitéria Binga - liderança Pankararu
(in memoriam)

(Agenor Julião, liderança Pankararu)

COMO ESQUECEMOS NOSSA LÍNGUA?
A Igreja iniciou o trabalho para
que deixássemos de falar a nossa
língua, assim como a escola para
modiﬁcar a nossa pronúncia. Por
exemplo, em nossas aldeias,
falássemos coié; na escola, corrigiase a escrita e a fala para colher.
Essa escola fez com que a
gente fosse se aplicando no estudo
do branco, falando português e
esquecendo a nossa linguagem
local e a língua materna, que o
branco chama dialeto. Para falar
uma língua diferenciada a gente
aprende na vivência, nos primeiros
passos em casa, com os pais.
Portanto, não se compara com a
língua do branco que a gente
aprende na escola.
A chegada de professores
brancos data da presença de

missionários católicos que
estiveram aqui no meio de nós por
muito tempo. Ao retornarem para
as suas terras, deixaram pessoas
para nos ensinar, com escola
funcionando nas nossas aldeias
em baixo de pé de imbuzeiro e de
cajueiro, com o objetivo principal
de nos ensinar a falar o Português. Isso ocorreu a partir do
interesse de que o índio falasse
este idioma mais rápido e pudesse ser dominado. O índio que
tivesse facilidade, neste aprendizado, era gratiﬁcado, presenteado
com roupa, ferramenta, enxada,
machado para trabalhar, etc. Além
disso, havia uma proibição de
falarmos a língua materna,
inclusive nos rituais, que eram
realizados às escondidas dos
missionários, à noite em cima das
serras.

Através de sua sabedoria e a
Ciência Sagrada, a mãe de Bia,
Maria Calu, percebia quando
Lampião e seu bando se aproximavam e os índios se escondiam
para se proteger.”
(Vilma Lizete - educadora Pankararu)

Por conta dos presentes recebidos, os índios tiveram grande
interesse e os pais obrigavam o
ﬁlho a falar tudo que o professor
branco ensinasse. Isso contribuiu para que deixássemos de falar
a nossa língua.

AS PRIMEIRAS ESCOLAS NO
TERRITÓRIO PANKARARU
Com a implantação do SPI
(Serviço de Proteção ao Índio),
foram construídas duas escolas
no nosso território, para onde
vieram professores brancos
passar o conhecimento considerado culto para os alunos: uma na
Aldeia Serrinha, que recebeu o
nome de Escola Marechal
Rondon, fundador do SPI, e outra
na Aldeia Brejo dos Padres, a
Escola Dr. Carlos Estevão, em
homenagem ao antropólogo que
contribuiu para o reconhecimento
do povo Pankararu.
Mais tarde, com a criação da
FUNAI (Fundação Nacional do
Índio) vieram mais professores
brancos. Foi dada também
oportunidade para professores
índios, que começaram a desenvolver seu trabalho no seu povo.
Contudo, a metodologia escolar
ainda seguia as ordens do
Governo Federal. Não existia
ainda uma proposta para uma

escola diferenciada.
A escola tradicional estava
baseada no estudo codiﬁcado,
através do soletramento. Muitas
das nossas crianças frequentaram essa escola até conseguir
escrever o nome e, em seguida,
abandonavam-na. Algumas
chegavam a concluir a quarta
série primária e passavam a
trabalhar como professores.
Nesse período, a educação
era fortemente marcada pela
Ditadura Vargas, que visava
somente a integração dos índios
ao contexto nacional, como
estratégia de descaracterização
da identidade indígena. As
crianças e jovens Pankararu
eram severamente castigados
com palmatória, ajoelhados em
cima de milho e colocadas no
porão (buraco fechado por uma
laje), onde ﬁcavam presas de
castigo até à noite.

AS ESCOLAS MUNICIPAIS
O modelo colonizador de
educação escolar teve sua
continuidade, mesmo com o
Decreto Presidencial nº
26/1991, que passou as
escolas da FUNAI para os
municípios.

pregavam que índio moravam
em oca, viviam de caça e pesca
e andam nus, mas nós não
somos assim. A História sempre foi contada camuﬂando-se
a realidade dos povos indígenas.

As escolas Pankararu, até
2002, eram de domínio dos
municípios de Tacaratu, Jatobá
e Petrolândia e faziam um
atendimento totalmente
distante de nossa realidade,
pois desconheciam os valores,
a cultura e a tradição do nosso
povo.

Não havia melhorias nas
escolas da aldeia, pois pelo fato
de o povo estar localizado entre
os três municípios, os prefeitos
sempre jogavam as responsabilidades de um para o outro.

Éramos tratados como sem
diferença étnica. Chamavam e
ainda chamam nossas escolas
“pé de serra”, “povo do mato”,
desconhecendo totalmente a
existência das aldeias e dos
índios. Nossa cultura era tida
como em transição, fadada ao
desaparecimento. Era muito
difícil trabalhar a cultura
indígena, pois para os municípios só existia índio no dia 19
de abril.
As escolas trabalhavam o
Dia do Índio, mas não nós
éramos vistos como parte
integrante e construtores da
História do Brasil. Apesar de
sermos índios, as escolas

“Esse problema não
ocorria somente com a
estrutura física das
escolas, ele se repetia na
merenda, que era pouca e
de baixa qualidade; a
mobília era de segunda
mão, repassada por
outras escolas da cidade,
que recebiam mobília
nova; e os professores,
enviados para trabalhar
nas escolas da aldeia,
eram discriminados.”
(Maria José, educadora
Pankararu)

As prefeituras não respeitavam a Constituição
Brasileira de 1988, em seu
artigo 231, que rompeu com a
tradição de desenvolver
políticas na perspectiva de
incorporar o índio à comunhão
nacional e reconheceu, aos

povos indígenas, o direito às
suas diferenças socioculturais, autodeterminação e autonomia na organização interna,
assegurando-lhes também os
direitos originários sobre as
terras que tradicionalmente
ocupam.

A ESTADUALIZAÇÃO
Em busca de uma vida mais
digna e plena, nós educadores e
lideranças indígenas, em
Pernambuco, começamos a nos
organizar para buscar melhorias
para nossas crianças. Nesse
processo, foi publicada a
Resolução 03/99 do Conselho
Nacional de Educação, que ﬁxa
as diretrizes nacionais para o
funcionamento das escolas
indígenas e indica que a oferta e
execução da educação escolar
indígena é de responsabilidade
da esfera estadual.
O ano de 1999, iniciou-se
com o Projeto Escola de Índio,
coordenado pelo CCLF(Centro
de Cultura Luiz Freire), que
oportunizou educadores e
educadoras a participarem de
encontros e formações internas
e externas, com o objetivo de
fortalecer a identidade étnica.
No mês de novembro de
1999, na Aldeia Pé de Serra, do

povo Xukuru, no município de
Pesqueira-PE, foi criada a
COPIPE, Comissão de
Professores Indígenas de
Pernambuco, que é uma organização indígena autônoma sem
vínculo jurídico, mantida por
professores indígenas, com a
ﬁnalidade de articular a luta dos
povos indígenas em Pernambuco, para a garantia do direito a
uma educação especíﬁca,
diferenciada e intercultural, que
lhes é assegurada pela Constituição Federal de 1988. A
COPIPE é representada por dois
professores e uma liderança de
cada povo indígena, eleitos pelo
grupo de professores.
Em 2002, através de muita
mobilização do movimento
indígena, conseguimos que
nossas escolas fossem estadualizadas conforme a Resolução
Nº 03/99. Entretanto, ainda falta
a implementação da política
estadual, que foi deﬁnida para

essas escolas com a participação da COPIPE e demais
organizações da sociedade civil.
Enquanto ocorria o movimento indígena, as nossas escolas
passavam por problemas, tais
como: evasão escolar, baixo
índice de aprendizado, turmas
multisseriadas, falta de material
escolar, rede física inadequada e
professores não indígenas
lecionando dentro de nossas
escolas.
Em 2002, iniciamos a construção do Projeto Político
Pedagógico e demos continuidade nos anos seguintes. A instituição escolar está historicamente
associada a um projeto político
pedagógico. Assim sendo, ele
representa os interesses do
povo, seja no direito a expressar
sua identidade, seja para
aprender e valorizar sua história;
além do direito de conhecer os
saberes tradicionais do povo,
participar dos rituais e de ter
contato com os mais velhos e
lideranças e de estar preparado
para o contato com a sociedade.
Em 2003, iniciou-se o processo de retirada dos professores
não índios das escolas
Pankararu para a contratação
dos professores indígenas. Foi
um ano sem assistência, merenda escolar, caderno, lápis,
pratos, carteiras, etc. Foi a

presença do Movimento Indígena no debate que garantiu, na
própria Constituição de 1988,
como se pode observar no artigo
210, parágrafo 2º.
A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional nº 9394/96 e
a Resolução Nº 03/99 do
Conselho Nacional de Educação
são exemplos dessa conquista,
que normatizam e consolidam os
direitos a uma escola especíﬁca
e diferenciada ao regularmentar
a educação escolar indígena na
sua estrutura e funcionamento,
passando-a de escola rural
jurisdicionada aos municípios
para escola indígena integrada
ao sistema estadual de ensino.
As escolas Pankararu têm
como papel fundamental reforçar em cada indivíduo o ser
Pankararu; desenvolvendo a
cidadania indígena, reaﬁrmação
da sua identidade étnica. Para
isso, é preciso ter como referência a memória dos mais velhos e
os saberes tradicionais, como
base para a elaboração de
conteúdos, assim como também
modelo de gestão, calendário
escolar, avaliação cotidiana e os
projetos de sustentabilidade.
Para nós, Pankararu, a
escola não é o único lugar de
aprendizado e o professor não é
o dono do saber, mas sim um
mediador do conhecimento. A

educação Pankararu vem
crescendo.Em 2009, foram
estadualizadas mais duas
escolas: a Caxiado e a José
Luciano. Em julho de 2011,
tivemos mais um estadualização: a Escola Ramiro Dantas.
O CCLF (Centro de Cultura
Luiz Freire) foi nosso grande
parceiro nas formações continuadas, na confecção de
materiais e ações: nas bibliotecas itinerantes, no processo de
estadualização das escolas,na
construção do PPP (Projeto
Político Pedagógico), no
calendário especíﬁco, modelo
de gestão das escolas, currículos de artes indígenas, livro Meu
Povo Conta, O Caderno do
Tempo, que trata das concepções de tempo de cada povo, o
jornal A Borduna, álbuns
fotográﬁcos e na participação
em Conferencias Estaduais
para discutir a política estadual
de educação escolar indígena e
a construção do currículo
intercultural.
O povo Pankararu acredita
que a escola especíﬁca,
diferenciada e intercultural,
associada a outros fatores de
ordem econômica, podem
contribuir para a garantia dos
direitos humanos de estudantes
e professores. É um importante
espaço de fortalecimento e
reprodução da nossa cultura.

A educação escolar indígena
precisa e deve ser de qualidade.
Esta é a base de empoderamento para a garantia da nossa
cidadania indígena, autonomia
e autodeterminação, no combate às invasões de outras concepções de mundo.
Diante de tantos impasses,
tivemos avanços na conquista
dos nossos direitos, pois, com a
luta do Movimento Indígena, a
partir do ano de 1988, a Constituição Federal reconheceu o
direito à educação escolar
indígena com autonomia na
apropriação desse espaço, que
é referenciado nos conhecimentos e práticas socioculturais
dessa educação escolar diferenciada e intercultural.
Nesse sentido, signiﬁca um
espaço carregado de lutas, na
perspectiva de recuperação da
memória e aﬁrmação da
identidade étnica nas políticas
de educação para a especiﬁcidade, interculturalidade e valorização da diversidade linguística,
que representa um novo padrão,
devido ao não atendimento das
nossas demandas através das
políticas de formação de professores com licenciatura indígena, nos cursos de pós-graduação e na produção de materiais
didático e paradidático especíﬁcos, além de estruturação do
espaço físico das escolas.

O tipo de escola que queremos, conforme o modelo de
desenvolvimento de ideais, é
necessário para termos o projeto
de vida e de futuro fortalecido na
escola indígena.

ção continuada para os educadores. Some-se isso à política
de cotas para inclusão de
negros e índios que foram
excluídos do acesso à educação superior.

A demanda de inclusão nas
ações aﬁrmativas de educação
superior para indígenas ainda é
muito frágil e complexa. Há uma
grande necessidade de ampliação de políticas públicas que
garantam o acesso a essa
educação e à diminuição da
evasão escolar, além de forma-

As escolas Pankararu têm
como objetivo formar cidadãos
conscientes dos seus direitos
e deveres, preparar o aluno
para enfrentar o mundo competitivo do branco, fortalecer e
preservar a identidade e
cultura indígena.

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO
NA EDUCAÇÃO PANKARARU
A partir da estadualização,
as escolas indígenas, em
Pernambuco, deixaram de ser
jurisdicionadas pelas Secretarias Municipais de Educação.
Diante deste fato, os povos
indígenas, na gestão de suas
escolas, sentiram a necessidade
de se reorganizarem internamente.
A coordenação geral das
escolas Pankararu para melhor
desenvolver e apresentar a sua
comunidade um monitoramento
de qualidade, no que diz respeito
ao bom funcionamento de suas

escolas, resolveu instituir uma
equipe capacitada e comprometida que atendesse aos critérios
impostos pelo Estado, para
colocar em prática um trabalho
coletivo, composto por doze
escolas na nossa área indígena,
com as seguintes perspectivas:
administração escolar; coordenação administrativo-pedagógica; operacionalização dos
serviços de escrituração escolar
e conservação da estrutura
física desse espaço, visando a
oferecer um atendimento
satisfatório aos nossos trabalhadores da educação.

A VIAGEM DA VOLTA À EDUCAÇÃO PANKARARU
Através do Movimento Indígena organizado, surgiu uma
educação diferenciada, em que
professores, lideranças, alunos e
comunidade são inseridos.
A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e o aparato
legal composto de Pareceres,
Resoluções e Decretos, que
garantem aos índios uma escola
especíﬁca e intercultural, base-ada
na necessidade de preservação,
valorização e fortalecimento de
nossa cultura e de nossas tradições, contribuíram para existência
de elementos suﬁcientes para as
relações positivas com outras
sociedades no respeito aos rituais
sagrados, decisões da comunidade, festas tradicionais, saúde e
vida de nosso povo.
Partindo das danças, cantos,
usos, costumes e da nossa organização social, visando à integração,

no contexto educacional, introduzimos de forma interdisciplinar, por
meio de projetos especíﬁcos, a
escola que queremos, através de
temas e conteúdos diferentes
experimentados na execução do
ensino e da aprendizagem, com
qualidade dentro de nossas aldeias.
Essa escola diferenciada trata
a criança e o jovem Pankararu
como sujeitos de sua história,
dando-lhes liberdade para viverem
inseridos em nossa cultura com
capacidade de construir suas
habilidades.
Ao longo deste período de
desenvolvimento, estamos
passando por várias etapas de
desempenhos com a perspectiva
de executar essa educação
diferenciada. Para isso, devemos
ser fortes para vencer os desaﬁos,
além da divisão geográﬁca,
imposta pelo Estado Brasileiro.

A ESCOLA QUE QUEREMOS
Queremos uma escola
voltada totalmente para nossa
cultura, por ser nossa forma de
vida e nossa resistência para
formar a criança Pankararu
consciente, lutadora e vencedora de obstáculos e preconceitos.
Queremos ainda uma escola

onde existam projetos com
perspectiva de atuação dentro
de nossas aldeias em todas as
etapas de ensino; uma escola
que forme nossas crianças com
plena habilidade de escrita e
leitura, consciente de sua
identidade étnica e cultural,

interpretando situações do
cotidiano interno e externo,
baseadas na participação e na
tomada de decisões coletivas,
envolvidas pelo diálogo,
conversas, ideias e reﬂexões
da comunidade e que saiba

trabalhar os números e analisar criticamente os meios de
comunicação, partindo e
voltando sempre das práticas
culturais que envolvem o ser
Pankararu.

A SAÚDE PANKARARU
AS CURAS TRADICIONAIS
As ervas medicinais estão
sempre presentes entre os povos
indígenas, mesmo antes de
serem colonizados. Em contato
com as comunidades indígenas e
através dos conhecimentos
adquiridos com eles, os não
índios foram capazes de desenvolverem remédios potentes à
base de ervas medicinais que
ainda existem no Brasil.
Nós também possuímos
nossas ervas medicinais que são
usadas nos nossos processos de
cura e rituais, como:
Pitó: uma erva muito antiga,
que é usada para cura de febres e
dores reumáticas. O preparo é
feito com a raspa do Pitó, juntando
com um pouco de alho e água;

depois se mistura bem, passando
sobre o corpo da pessoa ou no
local da dor. Serve também para
gastrite, sinusite, tosse e gripe. O
Pitó é ainda uma erva antiinﬂamatória
Fedegoso, Anduzeiro e
Mororó servem para epilepsia.
No preparo, pegam-se as
bagens29 das três ervas, retiramse os caroços, torram-se, pisamse e os passam na peneira;
depois é feito chá ou café.
Marmeleiro é uma erva muito
boa para a cura da gripe. O
preparo é fácil: medem-se três
palmos do galho e cortam-se três
pedaços, colocando-os dentro da
água de um dia para o outro para
apurar. Depois é só beber.

Jurubeba, Angico, Jatobá,
Imburana de cheiro, entre
outras ervas, servem para tratar
a tuberculose. Para o preparo,
juntam-se as frutas da jurubeba,

da imburana de cheiro e a casca
do angico e do jatobá, colocamse todos no fogo com açúcar,
deixando-os na fervura por horas
até virarem um mel.

AS PARTEIRAS

Parteira Maria das Dores – Acervo Pankararu

Antigamente, no nosso povo
não havia médicos e enfermeiras para dar assistência às
mulheres grávidas. Só existiam
as parteiras, mulheres que
fazem o parto em residências,
quando são partos normais. Elas
usam os conhecimentos tradicionais para esse ofício.
As parteiras fazem este
atendimento por missão, por que

não há pagamento pelo mesmo,
só eterna gratidão pela mulher
assistida e por toda sua família. A
parteira ganha mais uma comadre e um ﬁlho.
Apesar de hoje o nosso povo
contar com médicos e enfermeiras e hospitais nas cidades
próximas, muitas mulheres
ainda preferem ter seus ﬁlhos
com ajuda das parteiras.

O POSTO DE SAÚDE
A primeira Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena,
composta de médico, enfermeira, dentistas, auxiliar de enfermagem e agente indígena de
saúde, iniciou o trabalho com o
povo Pankararu em outubro de
1999, devido a uma lei promulgada neste mesmo ano. Na
época, a assistência social era
de responsabilidade da FUNAI,
que, por sinal, era muito precária. Era preciso o deslocamento
do doente indígena da aldeia
para o Recife, tendo como
referência os hospitais conveniados pelo SUS. Raramente, a
FUNAI enviava proﬁssionais
para a aldeia para prestar
assistência aos índios.
Nossa população está
estimada em torno de 9.000
habitantes, com três equipes
disponíveis para atender esta
demanda.
Atualmente, na área indígena
Pankararu, existem 09 postos de
saúde. A a equipe de saúde é
composta por dois médicos, três
enfermeiros, dois dentistas, dois
técnicos em saúde bucal, 09
técnicos de enfermagem, 20
agentes indígenas de saúde, 12
agentes indígenas de saneamento básico, 08 auxiliares de
serviços gerais, três vigilantes,
um coordenador do polo-base,

três assistentes administrativos,
01 farmacêutico e três funcionários efetivos da FUNASA (Fundação Nacional de Saúde), atual
SESAI (Secretaria Especial de
Saúde Indígena), que dão
assistência na farmácia. Temos
também seis carros locados e
três carros oﬁciais para dar
suporte a nossa população
indígena. Os programas de
saúde trabalhados dentro da
aldeia são para orientação e
prevenção, entre estes estão
Imunização, DST/AIDS, Saúde
da Criança e do Adolescente,
Saúde da Mulher, Atenção ao
Hipertenso e Diabético, Atenção
a Gestante, Atenção ao Idoso,
Vigilância Epidemiológica, etc.
Todos estes com metas atingidas, em dezembro de 2011, de
95%, com 90% dos proﬁssionais
desta equipe compostos por
indígenas.

“As maiores aldeias de
Pankararu recebem mais dias
de atendimento, mesmo assim
não tem como atender a toda a
população, se houvessem mais
um médico, poderíamos dar um
atendimento com mais qualidade.”
(Claudenice Pankararu, técnica
em enfermagem)

Percebemos que houve uma
melhora no atendimento com a
FUNASA e apesar de respeitar
os preceitos legais, o atendimento à saúde não responde à
especiﬁcidade. Isto porque
algumas aldeias ﬁcam muito
distantes uma das outras e são
poucos proﬁssionais e carros
para o atendimento à população.
Há também que melhorar a
infraestrutura dos postos de
saúde onde, por exemplo, há três
consultórios odontológicos e
somente um funcionando para
atender a comunidade no posto
da Aldeia Serrinha, enquanto
dois consultórios estão sem
funcionar por problemas elétricos e falta de água.
Outro problema recorrente é
a burocracia para liberação de
remédios que não estão na lista
de medicamentos básicos.
Por essas razões, é preciso
melhorar a política de atendimento à saúde no povo Pankararu, que necessita de um
atendimento especíﬁco e
diminuir a burocracia, agilizando
a liberação de medicamentos e
os atendimentos externos, de
urgência e emergência.

“Quando um médico receita um
medicamento que não está na
lista, tem que fazer uma
justiﬁcativa e encaminhar para o
farmacêutico, que encaminha
para a administração em
Salgueiro, para que eles
autorizem a compra. Esse
processo, às vezes, leva mais
de um mês para se resolver e o
paciente, que precisa do
medicamento, tem que esperar.
Houve casos em que o doente
foi a óbito e o remédio não
chegou.”
(Vasco Pankararu,
Vice-cacique)

“Quando vamos para uma consulta em Recife, a situação é mais
crítica. A infraestrutura da CAPAI (Casa de Apoio ao Paciente Indígena) é
precária, insalubre, em local isolado e distante, não há ambulância para
transportar doentes. Existem poucos carros para transportar os pacientes,
que ﬁcam o dia todo esperando o carro para retornar à CAPAI.”
(Gustavo Pankararu)

ORGANIZAÇÃO SOCIAL
PANKARARU

O Chefe de Posto da FUNAI
atua no conjunto das questões
Pankararu, na qualidade de
apaziguador e intermediador,
consultando as lideranças e o
povo sempre que necessário.

Foto: Miguel Pankararu

O cacique é um guerreiro que
reivindica políticas públicas para
melhoria do povo Pankararu,

Foto: Miguel Pankararu

O Pajé é um dos curandeiros
do Povo Pankararu que também
zela pelos terreiros, articula as
festas tradicionais junto com os
zeladores dos Praiás e as
lideranças. Ele tem um conhecimento profundo da tradição, da
língua nos rituais e tem o papel
de aconselhar o nosso povo.

Cacique Pedro Monteiro da Luz

junto com as lideranças locais.
Internamente, ele atua como
intermediador nos conﬂitos
internos.

“Embora que nós sofremos muito menos, nos
anos 50 e 52 teve uma consequência muito ruim
para nós que foi os Movimentos e Decreto. E a
consequência do Decreto Imperial, que dividiu a
nossa terra, foi muito índio expulso da aldeia.
Hoje estão nas serras, mata grande, Palmeira,
Colégio e Serra Negra. E então teve o
encolhimento de Pankararu. Então eu nunca
concordei com isso de outra terra dentro da
mesma terra. Acho que é outra terra, não é?... a
terra é a mãe de todos nós, Pankararu. ”
Cacique José Auto dos Santos

(Cacique Zé Alto)

Foto: Miguel Pankararu

O Capitão é um articulador
geral do povo Pankararu. Ele
tem o poder de conciliar os
conﬂitos internos e auxilia em
questões jurídicas, políticas e
sociais.

Conselho Local de Saúde
Composto por presidente, vicepresidente, representantes de
cada comunidade e seus
suplentes, que são escolhidos
através de eleições, o conselho
coordena, acompanha e ﬁscaliza as ações e atendimentos na
área da saúde.

Subcomitê da Coordenação
Técnica Local (CTL) de
Petrolândia - FUNAI

Capitão Antônio Moreno da Silva

As lideranças e o conselho
têm como papel aconselhar e
acompanhar os movimentos
internos e externos. Tanto um
quanto outro são reconhecidos
pela sua atuação dentro da
comunidade.
Os pais e zeladores de
Praiás cuidam dos Tonankiás
(Praiás), dos rituais e da ciência,
são conselheiros que
acompanham o pajé e o cacique
e participam das decisões e dos
movimentos da comunidade.
No nosso povo, há também
várias instâncias de organização
social em diferentes áreas:

É composto por presidente, vicepresidente e representantes de
cada comunidade e representa
as três comunidades indígenas
da região (Pankararu, Entre
Serras Pankararu e Pankaiwka);
é ainda um conselho consultivo
que acompanha a política da
FUNAI.

Movimento Jovem
Esse movimento articula os
jovens pankararu e é composto
por professores, alunos e
comunidade, buscando
melhorias nas instâncias
municipais e nas esferas
estaduais e federal, além de
ONG's (Organizações não
governamentais) que atuam
com a comunidade Pankararu.

APROISP – Associação dos
Proﬁssionais da Saúde
Indígena Pankararu
A APROISP (Associação dos
Proﬁssionais da Saúde Indígena
Pankararu) reivindica melhorias
na área da saúde e atua na área
de prevenção em saúde bucal,
tabagismo, alcoolismo e DST/
AIDS, através de palestras,
oﬁcinas e teatros.

CONSELHOS ESCOLARES
A comunidade escolar, representada por proﬁssionais de
educação, pais e alunos, contribui nas decisões tomadas nas
escolas em relação a recursos,
eventos, planejamentos e a
qualidade da aprendizagem da
educação. As organizações do
povo Pankararu devem conhecer os princípios da educação
escolar indígena para contribuir.

CONSELHO RELIGIOSO
O objetivo é incentivar os jovens,
crianças e adultos a participarem
da religião católica, por que a
mesma respeita a nossa cultura
e participa dos demais movimentos e organizações do nosso
povo. O conselho organiza e
orienta as festividades da igreja,
para que não haja choque com
as tradições e os rituais.

ARTEPAN – Associação dos
Artesãos e Agropecuaristas
Indígenas Pankararu
Busca ﬁnanciamentos para
realização de capacitação e
projetos autossustentáveis para
jovens e comunidade, visando
melhores condições para o
povo Pankararu.

ORGANIZAÇÃO INDÍGENA
DO TRONCO VELHO
PANKARARU
A organização indígena do
tronco velho Pankararu tem por
objetivo valorizar e reaﬁrmar a
memória, a cultura indígena de
nosso povo e a prática esportiva,
como forma de desenvolvimento
social dos jovens e as diversas
formas de artesanato, a partir do
fortalecimento da identidade
étnica e do conhecimento
histórico-social da etnia
Pankararu, através da oralidade
e produção de materiais audiovisuais. Esta organização é
também responsável pela
administração e funcionamento
da CMTVP (Casa da Memória do
Tronco Velho Pankararu).

COEPP - CENTRAL DE
ORGANIZAÇÃO DAS
ESCOLAS PÚBLICAS
PANKARARU
É um órgão colegiado surgido
em 2005 e é formado por professores e comunidade que coordenam a Educação Escolar
Indígena no Povo Pankararu,
articulando e acompanhando a
organização pedagógica,
administrativa e política, o
planejamento escolar e a
articulação com pais, comunidade e lideranças. Além disso,
realiza jogos escolares, acompanha eventos, busca parcerias
e projetos com ONG's e empresas privadas, entre outras
atribuições.

GRUPOS CULTURAIS
No povo Pankararu, existem
vários grupos culturais que
divulgam a cultura, história e
danças tradicionais do nosso
povo dentro e fora da aldeia. São
eles:
Ÿ

Guerreiros do Búzio
Pankararu, que trabalham
com alunos e pessoas jovens
da comunidade, fortalecendo
e aﬁrmando esse patrimônio
deixado por nossos detentores tradicionais.

Ÿ

Pankararu Nação Cultural :
grupo de dança que foi criado
em 2007 e busca, em sua
trajetória, reaﬁrmar a Dança
do Búzio Pankararu e através
dela conscientizar nossa
comunidade sobre a importância da reaﬁrmação de
nossa cultura, como forma de
fortalecimento de nossa
identidade.

Ÿ

Mundo Encantado
Pankararu, grupo de teatro
que apresenta a história e a
cultura do nosso povo;

Ÿ

Grupo Pé de Serra, resgata
as raízes sobre a história
local, com encenações em
escolas e espaços da comunidade.

Ponto de cultura - índios
on-line
O ponto de cultura índios on-line
é um movimento nacional que
envolve vários povos indígenas,
inclusive Pankararu. O referido
ponto promove ações de inclusão digital, produz materiais
audiovisuais e divulga informações sobre as etnias indígenas
em matérias escritas pelos
próprios índios.

COEPP - CENTRAL DE
ORGANIZAÇÃO DAS
ESCOLAS PÚBLICAS
PANKARARU
Coordenadores:
Fernando Monteiro dos Santos
José da Cruz dos Santos
Rita de Cássia dos Santos
Maria José da Silva Santos
Professores
Estudantes
Funcionários
Lideranças
Comunidade Pankararu

GLOSSÁRIO
01. Pindaé – mãe Terra; o planeta Terra.
02. Oporá – água, rio.
03. Cantinho – espaço utilizado para atividades agrícolas.
04. Pankaru - Geripancó-Cancalancó-Umã-Canabrava-Tatuxi-de-Fulô – etnônimo do
povo Pankararu no passado; nomes referentes a grupos Pankararu.
05. Véi – corruptela de velho
06. Moxotozeiro – proprietários de terras às margens do rio Moxotó.
07. Praiá – vestimenta feita de caroá, usada nos rituais; nome dado ao meio através do
qual o povo
Pankararu mantém a “presença viva da Força Encantada”.
08. Encantado – Segundo ARRUTI, 2004, “(...) Para os Pankararu de Pernambuco os
Encantados são “espíritos de índios que não morreram, mas abandonaram
voluntariamente o mundo por “encantamento”, passando a compor o panteão
virtualmente indeterminado de espíritos protetores de cada grupo”. ARRUTI, José
Maurício Andion. O reencantamento do mundo. Dissertação (Mestrado) –Museu
Nacional, MN/UFRJ, Rio de Janeiro, 1996. Mimeo.
09. Quixiba – alimento feito da manipueira, líquido retirado da mandioca.
10. Mucunã – tipo de planta usada nos rituais e também para fazer artesanato indígena.
11. Morocodô – prato típico feito com um tipo de larva que é encontrada na mandioca;
animal que pertence à ciência tradicional Pankararu.
12. Carimã – massa de mandioca utilizada em pratos típicos do povo Pankararu.
13. Bate – gancho – dança típica de rituais Pankararu.
14. Funga – brinquedo indígena feito da palha do licurizeiro.
15. Croá – síncope de caroá, planta utilizada em artesanatos; usada na confecção do
Tonankiá, Tonam ou Praiá.
16. Pankararu ou Pankaru – etnônimo deste povo indígenas; caminhos longos,
caminhos cumpridos; catadores de bredo
17. Tonankiá (Tonan ou Praiá) – vestes usadas por homens nas tradições religiosas do
povo Pankararu; meio através do qual o povo Pankararu mantém a “presença viva da
Força Encantada”.
18. Campiô – cachimbo típico dos indígenas que pode ser feito com barro ou madeira.
19. Homem da caneta - médico
20. Dociká – bebida feita da garapa da cana usada m festas e rituais sagrados.
21. Matina – queima de fogos.
22. Morão – madeira utilizada em cercas, conhecida por sua resistência; mesmo que
mourão
23. Quebrante (ou quebranto) – mal-olhado.
24. Maria-de-barro – inseto que utiliza pequenos furos nas paredes para se abrigar.
25. Burucutu – sujeito grosseiro; espécie de vespa.
26. Serma – traduz a ideia de miolo de árvore; corruptela de cerne.
27. Crueira – utensílio usado para o preparo do café.
28. Fuca – lançadeira feita da palha do licurizeiro, usada em brincadeiras infantis.
29. Bagem – o mesmo que vagem; fruto leguminoso.

