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A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco, através da Secretaria Executiva
de Desenvolvimento da Educação – SEDE, apresenta o livro História e Narrativas do Povo
Pankaiwka.
Essa obra foi elaborada pelos(as) estudantes, professores e professoras indígenas e
lideranças do povo Pankaiwka, contemplando a história, as memórias e a cultura do povo
Pankaiwka distribuídos nos capítulos: Nossa história; Território Pankaiwka; Somos Pankaiwka;
Nossa organização social; Festas e Rituais; Ancestralidade e Religiosidade; Meio Ambiente; e
Educação Indígena e Escola Pankaiwka. Faz parte da política educacional reconhecer e
valorizar as diferenças, a importância da singularidade de cada povo indígena.
Esse livro, faz parte da coletânea de livros temáticos sobre Povos Indígenas em
Pernambuco publicados por esta Secretaria de Educação que possibilitará a todos estudantes,
professores e professoras indígenas e não indígenas a ampliação do conhecimento e
aprendizagem sobre a história e cultura do povo Pankaiwka.

Ana Selva
Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Educação
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É com muita alegria que o Pankaiwka apresenta este livro!
Esse livro conta a nossa história entrelaçada com as narrativas vindas de cada
memória dos mais velhos, das lideranças, das crianças, dos jovens, dos homens e das mulheres
da nossa comunidade.
O Livro - História e Narrativas do Povo Pankaiwka - representa toda a história de lutas
pela Terra, pela vida, pela manutenção da nossa cultura e Tradição; das resistências contra a
dominação do colonizador; e das conquistas do nosso povo guerreiro.
Este livro se destina ao público estudantil, educadores, pesquisadores e apoiadores da
causa indígena para melhor compreensão e entendimento sobre a cultura e história do povo
Pankaiwka, na perspectiva de valorização das diversidades entre os povos indígenas.

Aldeia Pankaiwka, 2021
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Para quem ainda não conhece
Eu vou apresentar
Moro numa aldeia
Que se chama Pankaiwka
Terra boa e produtiva
Tudo que se planta dá
Crianças brincando e dançando
Junto com os Praiás
Temos festas da nossa cultura
Para nos alegrar
Dançando o Toré ao som do maracá
(Professoras e professores Pankaiwka)
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1. NOSSA HISTÓRIA

Território Pankaiwka nas margens do rio Moxotó
Foto: Acervo Pankaiwka

A história do nosso povo ocorreu bem antes da chegada dos colonizadores
portugueses, no ano de 1500, à costa brasileira, e sua posterior interiorização no Sertão, no final
século XVI. O movimento de interiorização continuou no século XVII, com os bandeirantes e,
posteriormente, com os missionários da Igreja Católica.
Os mais velhos da aldeia narram as memórias dos nossos ancestrais, que moraram
nessa terra com a liberdade de viver os costumes, a tradição e o culto à Mãe Natureza.
As narrativas dos anciãos e das anciãs falam sobre a caça de animais, a pesca e a
mudança do tempo, desde o raiar do sol até as trovoadas. Também tratam sobre os nossos
rituais, sob a proteção da Mãe Natureza, e sobre a força dos Encantados, que sempre nos
protegem1.

1

Memória coletiva do povo Pankaiwka.
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A nossa ancestralidade está na Mãe Natureza, pois ela é tudo para nós. É dela que
temos as matas, os rios, as serras, os animais, os ventos, as chuvas. Ela nos guia para a
existência do nosso povo. É dela que vem tudo para nós, o que é necessário para nossa
existência e, somente podemos retirar alguma coisa com a permissão dela.

Século XVI
Os mais velhos narram as lembranças vividas pelos antepassados sobre a dominação
do nosso povo e a destruição da Mãe Natureza, que se iniciou com a chegada dos
colonizadores portugueses no século XVI. Eles promoveram a invasão das terras dos indígenas
no litoral do Nordeste e Sudeste, inicialmente, para a exploração do pau-brasil.
Depois, os colonizadores fixaram-se nas terras litorâneas e logo exterminaram vários
povos indígenas, desmataram e instalaram a plantação da cana-de-açúcar. Em seguida,
capturaram e escravizaram diversos povos indígenas que habitavam o litoral, escravizando-os
e utilizando-os como mão-de-obra para o plantio e, também, para a construção de edificações,
como: portos, engenhos, calçamentos e igrejas, nas vilas coloniais (FERRAZ; FERRAZ, 2015).
Outros povos indígenas resistiram e refugiaram-se em lugares distantes dos engenhos e das
vilas coloniais.
Os colonizadores ampliaram a exploração de grandes extensões de terra para a
monocultura da cana-de-açúcar e, para isso, trouxeram, em meados do século XVI, povos
africanos de várias etnias, para trabalhar na condição de mão-de-obra escrava.
O século XVI caracterizou-se pela colonização portuguesa em nossas terras. No início
do século XVII, houve a chegada dos holandeses, com fins de colonização. A exploração das
terras indígenas continuou e a dominação dos povos indígenas, consequentemente, provocou
rivalidades entre nossos antepassados.
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Século XVII
No final do século XVI, o litoral encontrava-se dentro da exploração colonial para
atender à produção mercantil da metrópole portuguesa. Com isso, foi determinada a invasão
do sertão através do curso dos rios que foram os meios para se chegar em nossa região.
O nome de rio Opará2 foi dado pelos nossos antepassados, mas ele é conhecido pelo
nome imposto pelos colonizadores, o de Rio São Francisco. Esse rio foi o mais transitável e
explorado pelos colonizadores. No século XVII, a exploração ocorreu ao longo do rio, onde há
ilhas muito férteis e cachoeiras, como a cachoeira de Itaparica, local onde os Pankaiwká
realizavam os rituais.
Os colonizadores enfrentaram os nossos antepassados, na região do São Francisco,
destruindo suas terras e sua cultura. No entanto, alguns povos indígenas resistiram e se
refugiaram nas serras, entre elas, a Serra Negra3.
A intensão do colonizador era invadir as terras do Sertão e dominar o nosso povo,
assim como os indígenas de outras etnias, e buscar terras para o gado. Também havia a
possibilidade de se encontrar ouro e metais, ou pedras preciosas, além de se capiturar
indígenas para uso de mão-de-obra (POMPA, 2003).
A imposição da criação de gado servia para abastecer de carne e couro os engenhos e
as vilas litorâneas. A exploração da terra para essa atividade econômica veio através da
formação das fazendas de gado e destruiu diversos espaços que eram usados para os rituais,
provocando a expulsão de índios Pankaiwka de diversos territórios da região do Médio São
Francisco.
Os missionários das ordens religiosas: Franciscanos, Capuchinhos, Oratorianos e
muitos outros, entraram em nossas terras, criando aldeamentos e fundando paróquias.
Os missionários realizavam o trabalho de catequese e, com isso, provocavam o
afastamento da nossa cultura, dos nossos rituais, da nossa religião indígena, para atender à
imposição do colonizador. Os nossos antepassados tiveram que se recriar para não se afastar
da nossa tradição e dos nossos Encantados.

2
3

Memória Pankaiwka.
Localizada entre os municípios de Floresta, Ibimirim e Petrolândia do estado de Pernambuco.
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Os nossos antepassados travaram grandes lutas contra os colonizadores para proteger
suas terras, porque a terra é o nosso espaço Sagrado e território tradicional onde eles viviam.
Muitos indígenas morreram lutando. Outros grupos, como mulheres, crianças, pessoas mais
velhas e sobreviventes das lutas, refugiaram-se, também, nos aldeamentos das missões.

Século XVIII
A dominação dos colonizadores portugueses expandiu-se pelo interior do Sertão e
chegou à região ribeirinha do afluente do rio São Francisco, no século XVIII, o rio Moxotó,
subindo até a Serra Grande. Esses locais eram onde moravam os nossos ancestrais.
Os colonizadores fizeram suas moradias e instalaram fazendas de gado nessa região.
Eles expulsaram muitos indígenas de suas terras, enquanto outros foram escravizados. As
mulheres indígenas foram forçadas aos trabalhos domésticos e desposaram com os
colonizadores, sem seu consentimento.
As imposições dos colonizadores foram feitas sob muita violência contra os nossos
antepassados. Essas imposições incluiram a negação da língua, pois eles eram obrigados a
falar unicamente a língua portuguesa, a imposição da religião Cristã, a proibição dos rituais
tradicionais dos mais velhos, a perseguição dos detentores do saber e dos pajés e as misturas
étnicas do nosso povo com outros povos indígenas, africanos e colonos. Principalmente, os
colonizadores impuseram o uso dos nomes e costumes portugueses na cultura Pankaiwka.
Apesar de tudo que os nossos antepassados sofreram, diante de todas essas formas de
violência, o nosso povo sempre lutou contra essa dominação e refugiou-se para não morrer,
nem desistir da luta pela terra.
Em 1752, chegaram, também, à região, os missionários oratorianos, para catequizar
os nossos Pankaiwka. Os documentos oficiais registram a nossa existência, com a criação do
aldeamento indígena e a construção de uma Capela para a invocação de Nossa Senhora da
Saúde.
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Século XIX
O aldeamento chamado Brejo dos Padres foi dirigido por padres oratorianos ou
capuchinhos, possivelmente, em 1802 (ARRUTI, 1996) da congregação de São Felipe Nery,
localizada na região da Serra Grande.4 A missão Brejo dos Padres seguiu como mais um
registro oficial do colonizador sobre a nossa existência.
Em 1850, no governo Imperial, foi criada a Lei nº 601 de 18 de setembro de 1850, que
ficou conhecida como “Lei de Terras”. Essa lei foi um instrumento jurídico que somente
reconhecia como dono da terra aquele que tivesse documento regularizado de compra de
terras, como dizia a lei “Art. 1º Ficam prohibidas as acquisições de terras devolutas por outro
título que não seja o de compra” (BRASIL,1850 Sic).
Com isso, a legislação havia estabelecido um prazo para que os fazendeiros e
proprietários de pequena posse, como posseiros ou sesmeiros, fizessem a demarcação e
registrassem no cartório suas terras, de maneira que as assegurassem.
Essa lei entrou em vigor de maneira cruel e aumentou o poder dos fazendeiros que
tinham ligações políticas com o governo imperial, os quais puseram fogo, derrubaram as
matas e expulsaram os nossos antepassados de suas terras.
Depois dessa lei a situação ficou mais difícil para os Pankaiwka, pois, sem seu território
sagrado, muitos tiveram que trabalhar nas fazendas como trabalhadores agrícolas ou na
pecuária, para seu sustento.
Outros indígenas ainda se refugiaram nos aldeamentos, só que esses espaços tinham
como objetivo integrar o índio à “civilização europeia”.
Muitos fazendeiros, e até o próprio Governo daquela época, afirmavam que não
haviam mais indígenas e que eles já haviam se misturados com os não índios. Isso resultou na
extinção dos aldeamentos, em 1872, na Província de Pernambuco.
Em 1882, é inaugurada a estação ferroviária do Moxotó, que fazia parte do trecho
intermediário para a estação de Paulo Afonso e tinha o objetivo de escoar as mercadorias de
produção agrícola e pecuária dessa nossa região. Os mais velhos narram que muitos indígenas
serviram como mão-de-obra na construção da estrada ferroviária e do edifício da Estação.

4

Atualmente localizada no município de Tacaratu onde encontra-se povo indígena Pankararu.
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Mas, esses indígenas começaram se fixar novamente na região do Moxotó, atual território
Pankaiwka.

Museu Estação ferroviária do Moxotó
Foto: Acervo Pankaiwka

Século XX
A dominação dos colonizadores, no território Pankaiwka, trouxe efeitos drásticos, os
quais ainda podiam ser sentidos no início do século XX. Os antepassados continuaram com a
luta diária, usando da resistência para sua existência.
A resistência estava presente na fuga, diante da perseguição dos fazendeiros, na
negação da exploração da mão-de-obra escrava e nas condições subumanas de trabalho,
pouco remunerado. Também foi importante, a afirmação da nossa identidade, através da
manutenção das práticas dos nossos rituais, que eram proibidos pelas autoridades.
Os mais velhos narram que, antigamente, havia a falta do reconhecimento do nosso
povo diante da população não índia da região do Moxotó. Mesmo assim, usamos diversas
estratégias para garantir a prática da nossa cultura e dos nossos costumes. Por muito tempo,
uma dessas estratégias foi realizar os rituais com a força dos Encantados, durante as noites,
dentro da mata e próximo das margens do rio Moxotó.
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A caça e a pesca, realizadas, à noite, na mata a dentro, eram para o nosso sustento, até
porque muitos trabalhavam em fazendas e o ganho era muito pouco para custear a
alimentação, como narraram os mais velhos.
Os antepassados continuaram vivendo nessa região da Serra Grande, onde moram
atualmente os nossos parentes Pankararu e, na região do Moxotó, onde atualmente vivemos.
Com o crescimento da população, muitas famílias foram criando novos espaços para suas
moradias,como ocorreu com os nossos parentes Jiripankó e Karuazu5 e muitos outros.
Os mais velhos da aldeia narram sobre a seca que ocorreu nas décadas de 1960 e 1980
e que se alastrou por essa região, ocasionando perda de lavouras, animais mortos, leitos dos
rios secos e muita fome.
Algumas famílias foram se refugiar próximo da serra e outras foram para a margem
seca do rio Moxotó. Muitos dos nossos mais velhos tinham que andar várias léguas dentro do
leito do rio seco para chegar num lugar que pudessem cavar e encontrar um pouco de água.
Diante disso, aconteceu que muitas famílias do nosso povo tiveram que migrar para outras
terras muito distantes e diferentes da nossa realidade.
Nas décadas de 1970 e 1980, nossa região passou por processos muito intensos de
crescimento econômico, de maneira desordenada e desrespeitosa com a Mãe Natureza. Esses
processos geraram a ocupação das terras pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) e pela Eletrobrás e a Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF),
durante a construção da hidrelétrica Luiz Gonzaga, na região de Itaparica.
Durante o período da execução das obras de construção houve deslocamento, para a
nossa região, de muitos não índios trabalhadores da construção e suas famílias e
trabalhadores rurais.
Além disso, houve a inesperada “revitalização” do rio Moxotó, principalmente na sua
foz, como resultado da instalação do lago represado de Itaparica, que atraiu interesses
econômicos em nossa região e explorou cada vez mais o nosso povo.

5

Os povos Jiripankó e Karuazu estão localizados no município de Pariconha/AL.

16

Tempos da Fazenda Cristo Rei
A luta por melhores condições de vida sempre fez parte das nossas vidas. Sendo que
muitas famílias, do nosso povo, saíram do território do Brejo dos Padres, do povo Pankararu,
enquanto algumas outras saíram do território do povo Jiripankó e do território do povo
Karuazu, chegando à região da Volta do Moxotó.
A distância do Brejo dos Padres para a Volta do Moxotó é de 26 km, por caminho de
terra. O território dos Jiripankó e Karuazu fica do outro lado do rio Moxotó. Na região da Volta
do Moxotó, as famílias do nosso povo também resolveram comprar roça ou fazer roçado,
trabalhar como “alugados”, fazer suas moradias, estudar nas escolas rurais e pescar no rio
Moxotó.
Nessa região, a abundância de água do rio Moxotó foi determinante para muitas
famílias indígenas que chegaram para morar e trabalhar, deixando para trás a lembrança do
terrível período de seca.
A região da Volta do Moxotó é confluente desses caminhos que nossos mais velhos
usavam para chegar à Cachoeira de Itaparica, onde ouviam os cantos das águas. O
represamento das águas, realizado pelos não índios, trouxe grande impacto para as práticas de
rituais sagrados do nosso povo.
Nesse tempo, os mais velhos moravam em diversas regiões da Volta do Moxotó, como
Canafístula. Lá, surgiu, na década de 1970, a Fazenda Cristo Rei, que pertencia à AGROPECUÁRIA
OTTONI SILVA LTDA e tinha como sócio majoritário Ottoni José da Silva.
A Fazenda Cristo Rei, que dispõe de uma área de 365,7167 ha, localizada às margens
do rio Moxotó, é situada na região da Volta do Moxotó, no município de Jatobá. A região da
fazenda era dos nossos antepassados. Foi com a força dos mais velhos que a fazenda foi
levantada se a Fazenda Cristo Rei onde trabalhavam muitas famílias do nosso povo.
Os nossos mais velhos trabalhavam na Fazenda com o plantio e o enxerto da uva, além
de trabalharem no plantio do maracujá e do mamão. Havia criação de gado e de ovelhas, dos
quais se tirava o leite que era usado para abastecer Itaparica (PE) e Paulo Afonso (BA).
O local da fazenda anteriormente tinha muita mata, que foi retirada para plantações
de frutas e criação de ovelhas, além da construção de um galpão para armazenar as
produções, ferramentas e maquinário.
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Todo o trabalho realizado na Fazenda era feito por nós, indígenas, e havia famílias do
nosso povo que moravam na Fazenda Cristo Rei.
No final da década de 1980, foi publicada a Constituição Federal (1988) que garantiu e
assegurou os nossos direitos, nos artigos 231 e 232, como resultado da nossa luta histórica.
Nós, povos indígenas, sempre lutamos pela garantia dos nossos direitos: pela vida, pela terra
e pela dignidade, o que nos foi tirado desde o ano de 1500, com a chegada dos colonizadores
portugueses.
Constituição Federal (1988)
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo
à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação
dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente,
cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa
e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados com autorização
do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre
elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad referendum do
Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua população,
ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em
qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. [...]
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em
juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos
do processo

Nos anos de 1990, os sócios perderam o interesse pela Fazenda e deixaram de investir
na produção agrícola e pecuária. Posteriormente, todas as atividades começaram a ser
encerradas e as plantações foram morrendo. Com isso, deixaram apenas um morador não-
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índio para tomar conta desse local. O nosso povo saiu da Fazenda e voltou para a Volta do
Moxotó.
Nesse mesmo tempo, como resultado da Constituição (1988) que garante o direito de
ser índio e reconhecimento a terra, conseguimos fazer as nossas reuniões, eleger a nossa
organização social e, por fim, fazermos a retomada da nossa terra, que é nossa por direito
originário.

“RETOMADA”, para nós indígenas, é
recuperar e reocupar nosso território
sagrado o qual, no passado, foi invadido
pelos exploradores, que os tomaram dos
nossos
Antepassados, para exploração.

A Retomada da Terra
i
i

Os nossos mais velhos narram que, o movimento de levantar a aldeia Pankaiwka

foi iniciado no ano de 1998, quando começou o processo da retomada do território.

“Levantar aldeia” significa a mobilização
do nosso povo para reconhecimento da
nossa identidade e reconquista do nosso
território tradicional.
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O nosso povo guerreiro, que morava na Volta do Moxotó e havia trabalhado na Fazenda
Cristo Rei, se reunia no terreno Alto do Zé da Onça para discutir o reconhecimento da nossa
identidade e a reconquista da terra, assim como fazer as nossas práticas do Toré.

Toré – é um conjunto de fenômenos
religiosos e políticos que ocorrem por
meio das expressões corporais da dança
e com o som do maracá é exibido
coletivamente.6
O Alto Zé da Onça fica entre o terreno da Igreja São Vicente Ferrer e parte das terras de
uma fazenda. Esse local era como uma “aldeinha”, onde os nossos mais velhos se reuniam
para dançar o Toré e também fazer as reuniões de movimentação para retomada do território.
Os mais velhos narram que, dessas reuniões, saíram três índios da Volta do Moxotó
com destino à FUNAI (Fundação Nacional do Índio), sediada na cidade do Recife, para
participar de uma reunião sobre questões de terra. No entanto, durante a viagem, esses três
guerreiros morreram num acidente de trânsito, no dia 04 de dezembro de 1998.
Ainda no ano 1998, após a perda dos nossos guerreiros, houve uma reunião no Alto do
Zé da Onça para a eleição da nossa organização social com cacique, pajé e lideranças. O Posto
da FUNAI do Brejo dos Padres, no território do povo Pankararu, foi acionado para acompanhar
a eleição e reconhecer a nossa organização social.
Nessa mesma época, ocorreu aproximação do nosso povo com a FUNAI, para que essa
instituição realizasse a negociação da compra da Fazenda Cristo Rei e fizesse a reintegração
de posse de terra para nosso povo. O administrador da fazenda chegou a conversar com nosso
povo sobre a possibilidade da venda da fazenda para a FUNAI.
Em fevereiro de 1999, a liderança viajou para Brasília e, depois, para Goiânia, onde fez
reivindicações à FUNAI sobre a questão da compra da Fazenda Cristo Rei.
6

(GRUNEWALD, 2005, p.10)
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No dia 08 de fevereiro de 1999, ficou afirmado pela Diretoria de Assuntos Fundiários
(DAF), da FUNAI, com sede em Brasília, que seria encaminhado um Grupo Técnico, no mês de
abril daquele ano para a região, para realizar estudos de regularização fundiária, com prazo
de 15 dias para a finalização desse trabalho. No entanto, apesar de toda mobilização dos
nossos guerreiros, o Grupo Técnico nunca compareceu em nossa região. Os guerreiros até
chegaram a ir à FUNAI/Recife para reivindicar à instituição que regularizasse as terras da
Fazenda Cristo Rei, mas sem sucesso.
Diante disso, os nossos guerreiros se reuniram para uma grande discussão durante dois
dias, no Zé da Onça, e decidiram fazer a retomada do território onde a Fazenda Cristo Rei foi
instalada. Esse lugar sempre foi nosso por direito.
Em 24 de agosto de 1999, às nove da manhã, o nosso povo contabilizou 63 famílias,
fretou um caminhão, saiu da Volta do Moxotó com pás, enxadas, facão e sacos com alimentos e
chegou em frente à cancela da fazenda. Outras famílias foram chegando e, em seguida,
ocuparam a Fazenda Cristo Rei. Então, estava feita a retomada. A fazenda deixou de existir e
foi transformada em nossa Aldeia. Esse momento tornou-se o marco da retomada da nossa
terra.

Croqui-Localização da Aldeia levantada nas margens do rio Moxotó
Foto: Acervo Pankaiwka
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Os nossos mais velhos narram que os servidores da FUNAI compareceram à aldeia
depois da retomada, com a finalidade de apenas contabilizar as famílias.
Inicialmente, as condições para a sobrevivência na nova Aldeia eram precárias. A nossa
alimentação tinha feijão e verduras, pois havíamos trazido vários sacos da Volta do Moxotó.
Através da pesca, tínhamos piabas e outros peixes que, na aldeia, eram compartilhados com
todos.
No mesmo ano, iniciou-se o plantio das roças e não tínhamos bomba para a irrigação
do plantio e para as casas. Muitos de nós tínhamos que carregar baldes de água na cabeça. Com
isso, o roçado não tinha variedades e o sustento das famílias passou a ser o pescado.
Durante meses, as nossas habitações eram improvisadas e se localizavam próximas à
beira do rio Moxotó. Nessas habitações foram utilizados sacos de trigo de padaria para se
fazerem as nossas cabanas, durante os seis primeiros meses. Depois, as casas foram feitas de
taipa, com telhado de palha e, mais tarde, esse telhado foi substituído por telhas.

Habitação do nosso povo nos anos de 2000
Foto: Acervo Pankaiwka

Na aldeia não tinha energia elétrica e, durante à noite, fazíamos uma grande fogueira e
dançávamos o nosso Toré.
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Século XXI – A luta continua!
Na primeira década de 2000, o nosso povo mobilizou-se para reivindicar que a CHESF
realizasse o fornecimento de energia elétrica. Somente no ano de 2012, o serviço de energia
elétrica chegou em nossa Aldeia, com a instalação dos postos e energia nas casas. Essa foi mais
uma conquista do povo Pankaiwka.
O reconhecimento do nosso povo pela população não índia ocorreu através das
conquistas de cada serviço de atendimento para o nosso território. No caso, a Prefeitura
Municipal de Jatobá fez o atendimento ao povo com envio dos carros-pipa para o
abastecimento de água. Em 2001, chegou a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que iniciou
o atendimento à saúde do nosso povo.
No ano 2003, após diversas mobilizações das nossas lideranças, na luta para o
reconhecimento do nosso território tradicional, a FUNAI enviou um grupo de trabalho para
realizar os estudos de identificação e delimitação do nosso território, atendendo à Portaria nº
977/PRES, de 20 de novembro de 2003. No mesmo ano, com a força dos nossos Encantados,
foi revelado num ritual o nome do povo: PANKAIWKA.

O nome PANKAIWKA significa:
“ filho de Pankararu que mora na
margem do rio Moxotó”.
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TERRITÓRIO

PANKAIWKA
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2. TERRITÓRIO PANKAIWKA
O nosso Território Indígena (TI) Pankaiwka tem uma faixa de terra de 365,7167
hectares eestá localizado no município de Jatobá (PE), às margens do rio Moxotó, com acesso
por estrada de barro, acessada pela rodovia BR-110 (vindo de Alagoas). Da rodovia BR- 110
até a entrada do nosso território existe um trecho de 4 km. A rodovia BR-110 passa pela ponte
do rio Moxotó, entre os estados de Pernambuco e Alagoas.

Localização do Território Pankaiwka
Fonte: FUNAI (2003); IBGE (2015)

O nosso território está a 276 km da capital pernambucana, Recife e faz limite, ao norte,
com Petrolândia (PE) e Tacaratu (PE), e, ao sul, com Delmiro Gouveia (AL), a leste, com
Pariconha (AL) e, a oeste, com o rio São Francisco.

O acesso ao nosso território é feito

pelas rodovias BR –232, Recife a São Caetano, e BR – 423, São Caetano a Inajá. Logo em
seguida, no Estado de Alagoas, na BR – 316 e BR-110, essa via passa pelo município de Delmiro
Gouveia (AL) e adentra no estado de Pernambuco, pelo município de Jatobá (PE).
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O município de Jatobá está localizado na macro-região do Submédio São Francisco,
no estado de Pernambuco, e é banhado pelo rio São Francisco e pela micro-bacia do rio
Moxotó.O rio Moxotó representa importante recurso da Mãe Natureza para sobrevivência da
nossa população e para a atividade da pesca, agricultura e pecuária.

MICRO-BACIA é uma área com estrutura
hídrica bem definida em torno de até 10 mil
hectares, relacionada com um elemento de
drenagem, podendo ser um rio ou um
riacho.(Fonte: ANA,2021)
O nosso território está a 8 km do distrito da Volta do Moxotó e é vinculado ao município
de Jatobá. A distância entre o TI e a sede de Jatobá é de 23 km pela rodovia BR-110. Na sede
municipal, temos acesso aos serviços públicos básicos, ao centro comercial e à manutenção
das nossas relações com a população não-índia.

CLIMA
A região é marcada pela predominância do semi-árido, caracterizado como clima
tropical seco, que proporciona um baixo índice de chuvas, entre 400 e 1200mm, por ano. No
entanto, não ultrapassa os 700mm por ano, sendo distribuídos durantes os meses de
dezembro a março.
A temperatura em nossa região tem a temperatura média de 40º C e mínima de 25ºC.
Somente nos meses que vão de abril a agosto, a temperatura máxima chega aos 24°C e, a
mínima, aos 12°C. Outro destaque em nossa região é o complexo de serras que impedem as
chuvas, formando barreiras naturais que acumulam a água das chuvas em algumas localidades
e ocasionam falta de chuvas em outras regiões.
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SOLO
O nosso relevo faz parte da região da Serra Grande e é constituído pela formação
geológica de rochas areníticas e argilíticas. O nosso solo é pouco profundo, com horizonte
superficial, e contém as cores nos tons claros e textura arenosa, de textura argilosa ou muito
argilosa, adensado, pouco permeável, sendo possível o surgimento de pastagens naturais.
A utilização desse solo nas regiões mais secas do nosso território torna possível a
criação de animais como caprinos e ovinos, além de bovinos para corte e gado de leite. Em
outra parte do solo do nosso território existe uma concentração de feldspato potássio,
resultado da decomposição da flora e fauna, sendo fonte de nutrientes para as plantas.

Flora - conjunto de variedades de plantas de uma área definida.
Fauna - conjunto de animais de diversas espécies numa região.
No entanto, para a produção agrícola, é necessário um bom abastecimento de água
através da irrigação. Nossas famílias vêm realizando essa atividade de subsistência baseada
no plantio de feijão, milho, mandioca, além de frutas como manga, caju, banana e laranja.

3.

Plantio de bananeiras

4.

Foto: Acervo Pankaiwka
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RELEVO
O relevo do nosso Território Pankaiwka apresenta, na terra, uma suave ondulação,
visto que existe, no terreno, uma declividade próxima da margem do rio Moxotó. Na região
existem vários afloramentos rochosos que resultam do fato de o solo ter pouca profundidade,
no semi-árido, e baixo índice de chuvas, o que ocasiona pouco processo erosivo no solo. Esses
ambientes rochosos formam os lajedos, os quais servem para o acumulo de água no período
chuvoso.

Perfil esquemático do relevo TI Pankaiwka partindo-se das margens do rio Moxotó
5.

Fonte: BRASIL, 2003

HIDROGRAFIA DO RIO MOXOTÓ
A micro-bacia do rio Moxotó contém o principal elemento drenante da bacia
sedimentar desse rio, as plantas: gameleira (Ficus adhatodifolia) e juazeiro (Ziziphus joazeiro).
A drenagem do solo serve como calha para escoar e enxugar a água pluvial no terreno,
evitando o alagamento e o encharcamento do solo.
As rochas sedimentares (são rochas porosas e permeáveis) que estão presentes nessa
micro-bacia e que formam os principais sistemas aquíferos de captação, retenção e
armazenamento de água subterrânea. Esses reservatórios servem para abastecer o rio Moxotó
e podem ser utilizadas como fonte de água para o consumo.
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Aquífero – é uma formação geológica que
armazena água no subterrâneo.
A vegetação formada no TI Pankaiwka se apresenta de maneira favorável para
conservação de pequenos riachos descontínuos, os quais modificam a várzea do rio Moxotó.
Essa vegetação de várzea favorece a criação de animais e a agricultura irrigada, o que ocasiona
mudanças nas relações de habitat das plantas de diversas espécies.

VEGETAÇÃO
A vegetação predominante em nosso território indígena é a Caatinga, com espécies
arbóreas, arbustivas e xerófilas.

CAATINGA – vem do Tupi que significa “matabranca”. É o bioma encontrado na região
brasileira do Nordeste que é constituído por
uma comunidade de seres da flora e da fauna
adaptáveis as condições ecológicas da região.
As plantas xerófilas são aquelas consideradas amigas do sol, que necessitam de pouca
água e vivem sobre a isolação direta, por exemplo, o cacto (Cactaceae), o mandacaru (Cereus
jamacaru), a coroa-de-frade (Melocactus zehntneri), entre outros.
A vegetação de Caatinga tem condições de sobreviver no clima semi-árido, onde é
encontrada uma grande variedade de espécies de plantas com seu emaranhado de raízes, de
galhos e cipós. Essas plantas possuem diversas modificações nas suas estruturas e resistem às
condições da região.
Para muitas pessoas, a paisagem dominante da caatinga pode apresentar-se como um
lugar seco ou sem vida. Mas, para nós Pankaiwka, é uma vegetação muito rica e importante,
com poder medicinal, produtivo e sagrado. O nosso povo utiliza bastante as plantas de
diversas espécies da Caatinga, presentes no Território Pankaiwka.
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MANEJO TRADICIONAL PANKAIWKA
ALGAROBA

(Prosopis juliflora): serve para alimentação dos animais.

ANGICO

(Anadenanthera macrocarpa): a casca serve para tratamento cicatrizante e
emulsificante peitoral, sendo muito usada para tratamento de tosses e
contusões.

ARATICUM

(Annona montana): o fruto é comestível e as folhas e sementes poderão ser
utilizadas para conter a diarreia e ajudar no tratamento de úlceras.

AROEIRA

(Myracrodruon urundeuva): as cascas e folhas secas são usadas contra
febres, tratamento urinário, diarreias, tosse, gripes e inflamações em geral.

BARAÚNA

(Schinopsis brasiliensis): é usado o tratamento de dores de dente. A seiva
da planta é utilizada para o tratamento de problemas gastrointestinais e as
flores são usadas para o tratamento de ansiedade.

BOM NOME

(Maytenus rígida): é utilizada a entrecasca do caule para fazer o chá, sendo
usado para doenças renais, é cicatrizante e ajuda no tratamento de doenças
gástricas.

CARAIBEIRA

(Tabebuia caraíba): a entrecasca serve para fazer xaropes para o
tratamento de gripes.

CAROÁ
CATINGUEIRA
CEDRO
CORONHA

(Neoglasiovia variegata): planta que fornecem fibra para a confecção de
roupas, bolsa, cestos e outras peças artesanais.
(Caesalpinia pyramidalis Tul) são usadas as folhas, flores e cascas da planta
para tratamento das infecções respiratórias e nas diarreias.
(Cedrus): sua casca é usada para tratamento de úlceras e feridas.
(Dioclea violácea): é utilizada com propriedades calmantes e utilizada na
roça como parasiticidas e formicidas.

FAXEIRO

(Pilosocereus pachycladus): é utilizado como suplemento alimentar para os
animais.

IMBURANA

(Commiphora leptophloeos): usada para o tratamento de problemas como
asma, fraqueza do corpo, cólicas intestinais e inflamações.

JUAZEIRO

(Ziziphus joazeiro): o chá das cascas serve para baixar a febre; é utilizado
para casos de caspa e queda de cabelo. A casca do fruto pode ser utilizada
para limpeza bucal.

JUREMA

(Mimosa tenuiflora): serve para o tratamento de queimadura de segundo
grau e na cicatrização de feridas.
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(Laurus nobilis): é utilizado no tratamento de doenças digestivos, infecções,
também no combate do estresse e ansiedade.

LOURO
MORORÓ

(Bauhinia forficata): seu chá serve para o controle da diabetes e também
combate dores urinárias.

PAU D’ARCO

(Tabebuia) é usado para diminuir inflamações e a fortalecer o sistema
imunitário.

PAU FERRO

(Libidibia férrea): serve para tratamento de feridas e contusões, além de
doenças respiratórias.

PEREIRO

(Aspidosperma pyrifolium): a casca serve para o tratamento de tontura, má
digestão e falta de apetite.

QUIXABEIRA

(Sideroxylo obtusifolium): é utilizada para tratamento de inflamações no
sistema reprodutor feminino, também ajuda no tratamento de dor na
coluna e diabetes e é muito bom para a cicatrização.

UMBUZEIRO

(Spondias tuberosa): ajuda no emagrecimento e no funcionamento do
intestino. Dele, também é feita a umbuzada, em que seu fruto, o umbu, é
cozido e, depois de escorrida a água, bate-se e guarda-se para esfriar.
Depois adiciona-se o leite e o açúcar. Enfim, está pronta a umbuzada!

VELAME
XIQUEXIQUE

(Macrosiphonia velame): serve para o combate contra doenças de pele.
(Pilosocereus polygonus): é fonte de alimento para os animais.

A vegetação do nosso território encontra-se em combinações tanto com sua disposição
ofertada pela Mãe Natureza quanto pelas atividades realizadas no cotidiano do nosso povo.
Para nós, Pankaiwka, existem diferentes ambientes no nosso Território. Isso se destaca
a partir da importância da utilização em determinada atividade sociocultural e produtiva do
nosso povo. Os ambientes distintos no nosso território (BRASIL, 2003), são:


Beira Rio ou Vazante;



Mata ou Caatinga Arbórea Aberta;



Lagoa e Brejos;



Mata de Caroá; e



Lajedos.
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A Beira Rio ou Vazante está situada em toda a extensão de terra, no ponto leste do
território que compreende a margem do Rio Moxotó. Assim, também, são as margens dos
riachos intermitentes, os quais representam 30% do nosso terrritório.
Esse ambiente tem características arenosas e argilosas e solo mais profundo, o qual é
bem drenado com a ajuda da vegetação nativa e resquícios orgânicos, formando uma fonte de
nutrientes. O local é utilizado para a produção de milho, feijão e plantas frutíferas.
O terreno, na margem do rio Moxotó, é úmido e fértil, o que favorece tipos específicos
de vegetação, como: algaroba, quixabeira, bom nome, pau ferro, caraibeira e o capim barbade-bode (cyperus compressus). O Capim barba-de-bode aparece no período de chuvas e é
consumido pelos animais.

Vazante do Rio Moxotó
Foto: Acervo Pankaiwka

A Mata ou Caatinga Arbórea Aberta é uma parte localizada na região do norte e centro
do nosso Território com maiores manchas de latossolos.

LATOSSOLO - é uma união de solos caracterizados
pelo estágio avançado de intemperismo e
constituídos de argila, estrutura granular e alta
condutividade hidráulica.
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Os terrenos latossolos são bem estruturados com algumas depressões naturais
detectadas na região central e norte do nosso Território e que possuem cerca de 5% da região
territorial. Esse ambiente apresenta uma junção de espécies arbóreas e arbustivas, criando
paisagens de caatinga na região.
A vegetação, nesse ambiente, é considerada muito importante para nosso povo,
principalmente pelas características de rigidez das plantas para fazer nossas casas. Muitas
delas são também medicinais. As plantas encontradas são: aroeira, angico, baraúna, imburana
de cambão (Amburana), pau d’arco roxo (Handroanthus impetiginosus), pereiro e favela
(Jatropha phyllacantha). As plantas cactáceas também são encontradas nesse ambiente, como
a coroa-de-cristo (Euphorbia milii), a coroa-de-frade, o faxeiro e o mandacaru. Há, ainda, as
bromeliáceas, como a macambira (Bromelia laciniosa) e as plantas herbáceas, como o
cansanção (Jatropha urens) e a embira (Guazuma ulmifolia).
As bromélias aproveitam as sombras dos galhos retorcidos da Caatinga e formam ilhas
de pequenos grupos dessas plantas que atraem diversas espécies de parasitas.
Nessa área, tanto a cobertura vegetal quanto o solo argiloso e profundo possibilitam
atividades de coleta de frutos, extração das cascas de plantas medicinais, criação de animais
e formação de roças.

Mata ou Caatinga Arbórea Aberta (nas laterais) e machas de latossolos
Fonte: Acervo Pankaiwka
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Implementação de roça na Mata ou Caatinga Arbórea Aberta
Foto: Acervo Pankaiwka

As Lagoas e Brejos são os espaços encontrados em pequenas porções de área que
surgem no período de chuvas e permitem o acumulo de água, o que pode durar até 6 meses.
Essa área apresenta um imenso vazio de plantas permanentes. Existem algumas plantas
arbóreas e herbáceas que se desenvolvem no período de chuva.

Período de estiagem no Brejo e a lagoa seca
Foto: Acervo Pankaiwka
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O ambiente serve como bebedouro para os animais e proliferação de capins nativos
que ajudam na alimentação dos pequenos rebanhos. O espaço serve, também, como refúgio
para a reprodução das aves como a asa branca (Patagioenas picazuro), a jauriti (Leptotila
verreauxi) e a pomba-rola (Streptopelia).
O período de reprodução das aves coincide com o período das primeiras chuvas: é o
período da caça de aves. A caça dessas aves tem apenas a finalidade de alimento para as
nossas famílias. Para nosso povo, temos a compreensão de preservar e cuidar das espécies de
animais porque esses fazem parte da nossa história.

A Mata de Caroá é a região onde se encontra a bromélia conhecida como caroá
(Neoglaziovia variegata). Essa planta é considerada sagrada para nosso povo devido ao uso
para a confecção das indumentárias religiosas dos praiás da nossa Tradição Indígena. Os praiás
são seres encantados da nossa religião Tradição Indígena.

Os Praiás
Foto: Wellcherline Miranda
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Os nossos mais velhos chamam o lugar de “Mata do Croá”. Ela fica distante do centro
da nossa aldeia cerca de 2 horas e meia de caminhada. O ambiente tem pouca ação do
intemperismo e os solos são rasos, arenosos, com muito pedregulho, possuindo uma grande
quantidade de caroás, além do mandacaru, do faxeiros, da favela, da jurema e do cansansão.
O Lajedo é o ambiente constituído de afloramento de rochas de quartzo e calcário, que
aparecem entre a vegetação da Caatinga Arbórea. As rochas apresentam formas de desenhos
geométricos em diversos tamanhos e servem de abrigo para os animais, principalmente,
répteis e mamíferos de pequeno porte.
No período de chuva, o lugar serve de concentração de aves que são atraídas pelos
pequenos frutos da quixabeira e do umbuzeiro. Nas fendas das rochas são encontradas
plantas como a coroa-de-frade, a macambira, o mandacaru e outras plantas que são ricas em
água e muito utilizadas pelo nosso povo. As orquídeas (Orchidaceae) também são encontradas
entre os lajedos.

FAUNA
No nosso Território Pankaiwka encontram-se espécies de aves, mamíferos, peixes, e
repteis que se adaptam bem à paisagem da Caatinga e à margem do Rio Moxotó. Esses animais
estão adaptados ao clima e aos grandes períodos de escassez de água de outras regiões do
nosso Território.
As aves são as espécies mais encontradas em nosso Território, sendo em torno de
34,37%, o que corresponde a 40 espécies conhecidas. Os mamíferos, com 30%, equivalem a
14 espécies conhecidas pelo nosso povo, como por exemplo, o gato maracajá (Leopardus
wiedii), a suçuarana (Puma concolor) e a raposa (Vulpes vulpes). E por fim, os répteis, que
contam com 10 espécies são os mais vistos pelas nossas famílias (BRASIL, 2003).
O Rio Moxotó sofreu grande impacto nas suas águas com a construção das barragens
da Hidrelétrica, o que impede a reprodução das espécies nativas. Outra questão foi a inserção
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de espécies de peixes da Região Amazônica e Africana. Diante isso, ao longo dos anos, vem
diminuindo as espécies nativas.
As espécies nativas de peixes do Rio Moxotó ainda encontradas são curumatá
(Prochilodus lineatus), chupa-pedra (Loricariidaecascudos), mandim (Pimelodus pohli), piaba
(Moenkhausia sanctaefilomenae), sarapó (Gymnotus sp.) e tucunaré (Cichla ocellaris).
Dessa maneira, o nosso Território Pankaiwka apresenta uma soma de vários
ambientes, formando uma rede, que se envolvem, como o rio Moxotó e as lagoas, a paisagem
da Caatinga Arbóreo-Arbustiva, que serve de alimentação e refúgio para os animais, além das
manchas do solo que garantem a sobrevivência do nosso povo.
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3. SOMOS PANKAIWKA
A construção da identidade do nosso povo Pankaiwka vale-se de uma composição que
se encontra vinculada à nossa história, à memória coletiva, aos nossos sonhos, à geografia do
nosso território, à biologia, aos núcleos familiares que reproduzem a nossa cultura, à
organização social e às revelações religiosas da nossa tradição indígena.
No entanto, todas essas composições para a formação da identidade são realizadas
por cada um de nós e, também, através das nossas famílias e da organização social do nosso
povo, o que promove o fortalecimento da identidade Pankaiwka. Isso é fruto do nosso
envolvimento com os projetos culturais e sociais enraizados na organização social, bem como,
na nossa visão de tempo e de espaço.
Diante disso, a construção da identidade Pankaiwka é resultado da nossa resistência,
que começou através das migrações ocasionadas em razão das perseguições dos fazendeiros
ou posseiros.
Essas migrações foram realizadas pelos índios Pankararu que saíram do Brejo dos
Padres, no município de Tacaratu (PE), para a região da Volta do Moxotó e outras regiões
daqui de Pernambuco e de outros estados. A saída dos índios Pankararu da região do Brejo
dos Padre deu início à formação de novos núcleos de familiares.
Os Pankararu expandiram-se por essas terras, fundaram núcleos familiares e
transmitiram a sua estrutura social e suas manifestações culturais e religiosas. Então, foi dessa
maneira que ocorreu o aparecimento dos seus descendentes. Com isso, os Pankararu e seus
descendentes (novos núcleos familiares) narram a metáfora simbólica da “Árvore Pankararu”.

Do “tronco véio” à ponta-de-rama Pankaiwka
A “Árvore Pankararu” é uma figura de linguagem que serve para mostrar o fenômeno
de surgimento dos descendentes de Pankararu e compreender a formação dos novos núcleos
familiares através do seu processo histórico.
A metáfora “Árvore Pankararu” consta também nas narrativas e no imaginário dos
indígenas Pankararu e dos seus descendentes.
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Árvore Pankararu e suas ramificações
Ilustração: Wellcherline Miranda

O povo Pankararu transmitiu a herança cultural e religiosa para o surgimento de outros
povos indígenas como: Pankararé (BA), Pankaru (BA), Kantaruré (BA), Karuazu (AL), Katokim
(AL), Kalancó (AL), Jiripankó (AL), Koiupanká (AL), Entre Serras Pankararu (PE), Pankararu (SP),
Pankararu Apucaré (MG), e nós, Pankaiwka.
Os descendentes são reconhecidos através da convalidação dos Pankararu. Esses
convalidam através do processo histórico e do grau de parentesco das pessoas que fazem
parte dos novos núcleos familiares.
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Dessa forma, os Pankararu e os seus descendentes vão construindo um laço de
amizade e respeito, narrando as memórias das migrações, concentrações e estabelecimento
de cada descendente. Diante disso, nesses grupos, configurou-se a expressão “tronco velho e
ponta-de-rama”.
Os Pankararu são o “tronco velho” ou “tronco véi” (chamado pelos mais velhos) que
reúne vários aspectos culturais e a cosmologia que, dependendo do processo histórico na
formação do novo núcleo familiar, poderá ser caracterizado por “enxame” 7 ou, em nosso caso,
por “levantamento de aldeia”. O resultado da formação do último núcleo familiar será
considerado pelo “tronco velho” Pankararu uma “ponta-de-rama”. Nós Pankaiwka, somos
“ponta-de-rama” do “tronco véio” Pankararu!

Pankaiwka é “ponta-de-rama” do “tronco” Pankararu
Ilustração: Wellcherline Miranda

Nós, Pankaiwka, somos uma “ponta-de-rama” do tronco velho que é o resultado do
movimento realizado por meio do “levantamento de aldeia” no dia 24 de agosto de 1999 e

O “enxame” é uma dinâmica voluntária, consequentemente, fruto de um processo histórico ou mítico.
Por exemplo, a formação do povo Jiripankó (Pariconha/AL), é considerada como resultado dessa ação,
pois, conforme as memórias Pankararu, o movimento enxame ocorreu em consequência do etnônimo
Pankararu: Pancarú-Geritacó-Calancó-Umã-Canabrava-Tatuxi de Fulô que, saiu do “tronco véio”. Por
isso, o enxame se concentrou em outro lugar e formou o povo Jiripankó (ARRUTI, 1999, p. 265).
7
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com o apoio dos Pankararu para: o reconhecimento do nosso povo, consolidação do território
e os ensinamentos da “Ciência do Toré”.

Ciência do Toré - é o saber específico do povo
indígena dentro da cosmologia e da tradição
religiosa.

Semelhanças e diferenças entre os Pankaiwka e
os Pankararu
A relação que temos com os Pankararu vem dos ensinamentos e saberes e da prática
cultural e religiosa, que fortalecem o nosso pertencimento ao “Tronco velho”.
Além do nosso pertencimento ao “tronco velho” e do grau de parentesco, nós
Pankaiwka, levamos em consideração o apoio político do “tronco”. O “tronco” Pankararu é de
onde vem a nossa origem para a continuidade daquele núcleo familiar que se estabeleceu, ou
seja, a “ponta-de-rama” onde se encontra o nosso povo.
A cultura e a religião do tronco Pankararu encontram-se presentes na manifestação
cultural e no calendário do tempo, como: os rituais do Flechamento do Imbu8, Corridas do
Imbu, Queima do Cansanção9, Menino do Rancho, onde existe um laço de pertencimento
entre os Pankararu e os Pankaiwka.
A representação simbólica do nosso povo está contida na imagem do Praiá, que segue.
A imagem se concentra na força dos Encantados e no Rio Moxotó, concedida pela Mãe Natureza,
para a sobrevivência do nosso povo e de tudo que existe em nosso Território.

8

Imbu ou umbu (Spondias tuberosa).
Cansanção é uma planta Euphorbiaceae, Loasaceae e Urticaceae; planta que provoca queimaduras
em contato com a pele.
9
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A imagem simbólica dos Pankaiwka: o Praiá na margem do rio Moxotó
Foto: Acervo Pankaiwka

Mas, existem especificidades do nosso povo que favoreceram a diferença entre os
outros povos indígenas, e também, os Pankararu, pois, a separação entre os Pankaiwka e o
“tronco velho” Pankararu foi resultado da retomada do nosso território. Isso, foi resultado do
reconhecimento dos Pankararu como uma nova “ponta-de-rama”.
A Retomada do nosso território faz parte do processo histórico da formação do nosso
povo, assim como é muito importante para a construção da nossa identidade étnica. A
Retomada foi um movimento realizado por mulheres, homens, jovens, crianças
acompanhadas com suas famílias, os mais velhos e lideranças. Esse movimento está
relacionado com a territorialização.

TERRITORIALIZAÇÃO – “é transformar a terra em uma
coletividade organizadora, formulando uma identidade própria,
instituindo mecanismos de tomada de decisão e
representação, e reestruturando as suas formas culturais
(inclusive as que se relacionam com o meio ambiente e com o
universo religioso)” (OLIVEIRA, 1999).
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A territorialização possibilitou a construção da nossa identidade Pankaiwka, através da
organização social e da divisão de papéis sociais, como: Cacique, Pajé, Zelador da tradição,
liderança, conselho, homens, mulheres, jovens, crianças e mais velhos.
Para nós Pankaiwka, essa territorialização aconteceu quando o nosso povo alcançou a
independência de assumir as nossas próprias ações e mobilizações, usando o nosso nome
Pankaiwka. Com isso, a autonomia do povo foi alcançada à medida que esseslaços se estreitaram
e a solidariedade entre nós e o “tronco velho” aumentou.
A nossa identidade Pankaiwka segue as regras dos nossos costumes, os quais são
expressos através da oralidade e vivenciados pelo povo. Disso resultam os nossos hábitos do
cotidiano e a estruturação da organização social do nosso povo.

QUADRO RESUMO
As semelhanças e as diferenças entre os Pankaiwka e os Pankararu
Semelhanças:


Cultura;



Papéis sociais;



Tradição indígena; e



Cosmologia.

Diferenças:


Formação histórica;



Características do território;



Organização social;



As nossas recriações de expressões e comunicações que contêm a nossa maneira de
ver o mundo e serão inseridas de acordo com as necessidades do nosso povo.
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OS FLUXOS MIGRATÓRIOS ATÉ O ATUAL TERRITÓRIO PANKAIWKA
A formação é também resultado dos fluxos migratórios de três povos: Pankararu,
Jiripankó e Karuazu.

FLUXO MIGRATÓRIO é o modo como as pessoas
saem de um lugar para morar em outro, a fim de
tentarem uma nova vida. As razões das migrações
podem ser a estiagem, a falta de trabalho ou
motivos econômicos.
A primeira migração ocorreu com os Pankararu do Brejo dos Padres, no município de
Tacaratu (PE), em busca de sobrevivência. No final dos anos 1990, esses índios fizeram o
“levantamento de aldeia”, na antiga Fazenda Cristo Rei.
A segunda migração seguiu com os Jiripankó, do município de Pariconha, no estado de
Alagoas, os quai se deslocaram para a região da Volta do Moxotó em busca de água e melhores
condições de sobrevivência, devido ao período de seca, na década de 1980. Nessa segunda
migração, ocorreu primeiramente a chegada de alguns índios, e depois, de suas famílias. Eles se
fixaram na região da Volta do Moxotó e fizeram parte da Retomada em 1999.
A terceira migração ocorreu em 2003, quando chegaram algumas famílias do povo
Karuazu, da comunidade de Tanque, no município de Pariconha, no estado de Alagoas, e
fixaram a sua morada no Distrito da Volta do Moxotó.
Logo depois de se estabelecerem na região da Volta do Moxotó, os Karuazu chegaram
no nosso território. Os Jiripankó e os Karuazu pertencem ao mesmo “tronco” Pankararu. Com
a junção desses povos ocorreu um aumento populacional em nosso território (BRASIL, 2008).
O mapa abaixo descreve as migrações de Pankararu, Jiripankó e Karuazu para o nosso
território.
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Fonte: FUNAI (2003; 2008); IBGE (2015)

A união dos núcleos familiares de Jiripankó e Karuazu é o resultado dos movimentos
migratórios para nosso território. Essa união possibilitou a chegada de novos conteúdos, como
as lendas e os contos, e as trocas culturais de experiências, por exemplo, “levanta Praiá”. Tudo
isso gerou mudanças nos costumes do nosso povo.

LEVANTA PRAIÁ – atividade realizada pelo Zelador
da Tradição (pessoa responsável por cuidar das
fardas dos Praiás e da Tradição Indígena). Com
ajuda de outros homens, juntos, eles fazem a
confecção da farda do Praiá.
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As “viagens de rituais” para nosso Território
As relações entre as famílias do “Tronco” Pankararu e o nosso povo também envolvem
as “viagens de rituais” (ARRUTI, 1996). As viagens de rituais fazem parte da dinâmica social e
nelas, consequentemente, ocorre o fluxo migratório dos povos indígenas. Essas viagens
ocorrem quando os indígenas de outros povos são convidados para participarem das nossas
atividades ritualísticas ou festivas.

Encontro dos Praiás Pankararu e Pankaiwka
Foto: Acervo Pankaiwka

Anualmente, os Jiripankó, os Pankararu e outros povos indígenas são convidados para
participarem dos nossos rituais e festas, por exemplo, a Festa da Retomada. A Festa da
Retomada é a celebração da memória do “levantamento da aldeia”. Tanto nos rituais quanto
nas festas, os nossos convidados, os Jiripankó e os Pankararu, levam os seus Praiás para
participarem do ritual religioso, no terreiro indígena.
O encontro entre nós Pankaiwka e nossos parentes, tanto nas festas quanto nos rituais,
possibilita a troca de culturas entre os povos.
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PARENTE - expressão utilizada pelos
povos indígenas para se referirem aos
indígenas de outros povos.
As trocas culturais são realizadas por meio da troca, compra ou doação de materiais
criados dentro do aspecto cultural do seu povo e transferidos para os indígenas. Os materiais
criados e utilizados pelos indígenas são conhecidos por nós como arte indígena.

Arte indígena: nossa linguagem, nossa identidade

Para nós, Pankaiwka, a arte indígena também é um dos elementos da formação da
nossa identidade. A arte é transmitida através dos nossos mais velhos para os mais novos e
sempre é criada e recriada.
A nossa arte é vivida ao longo dos anos e, através do Território, o seu movimento
acompanha a própria vivência da nossa sociedade, que é produtora dessa expressão. Em nosso
povo existem detentores do saber, que são índios e índias que conhecem os modos de
confecções, e pedem permissão à Mãe Natureza para escolher e preparar o material, como
sementes, palha, fibras de caroá e outros.
Nosso povo tem uma rica cultura, que começa desde o Toré e segue com a produção
da arte, a agricultura tradicional, as plantas medicinais, as histórias e memórias, os rituais e os
espaços sagrados.
A produção da arte é influenciada pelo que existe em nosso território, que possibilita
as atividades de produção cultural e a existência do material na região.
O material mais ultilizado na arte é o caroá. Mas, devido aos desmatamentos realizados
pelo poder econômico, o caroá está escasso em nossa região. Para que ocorra uma maior
criação e circulação das artes, existe a troca de material entre os povos indígenas.
Assim, encontra-se a manifestação e expressão da arte, por todo o nosso território,
desde os espaços sagrados, onde se encontram os maracás, e as fardas dos Praiás; os locais
de onde é retirado o material para se fazerem as peças artesanais.
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Diante disso, mostra-se a existência de uma variedade de vegetação nativa que
possibilita, para nosso povo, a criação da arte. A arte indígena tem a função: pessoal,
doméstica e o ritualística.

Uso da cabaça como utensílio doméstico
Foto: Acervo Pankaiwka
Os detentores do saber (também chamados de artesões) são os produtores da arte
indígena e utilizam os materiais: palha, catolé, palha de coqueiro, cipó, caroá, madeira, penas,
cabaça e sementes. Esses materiais servem para a confeccão de vários objetos, como: abano,
aió, borduna, brinco, campiô, colares, corda, cocar, chapéu, esteira, farda, maracá, pilão,
vassouras e outros.
ABANO
AIÓ
BORDUNA
CAMPIÔ
FARDA
MARACÁ

objeto usado para agitar, manualmente, o ar
bolsa
uma lança de madeira que serve como arma
espécie de cachimbo
indumentária religiosa
chocalho indígena; usado como instrumento rítmico
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O aió é um objeto de expressão cultural muito utilizado pelos Pajés que os usam para
carregar as peças de valor tradicional do povo. Na sua maioria, são símbolos que expressam a
fé e a relação com os nossos Encantados.
A pintura corporal também é utilizada por nós, sendo usada tanto por homens quanto por
mulheres nos tempos de festas. As pinturas são feitas no corpo com o barro branco que é
retirado da Serra do Giz.

Colar de sementes/ Amuleto Praiá
Foto: Wellcherline Miranda

Maracá e pintura corporal
Acervo Pankaiwka

Os adornos são facilmente encontrados no cotidiano do nosso povo. Entres eles, existe
o colar usado por homens e mulheres com a imagem de um pequeno Praiá confeccionado em
madeira. Isso é uma representação simbólica do “tronco” Pankararu. As mulheres indígenas
usam enfeites nos cabelos com penas e sementes, ou pulseiras com sementes.
Em vista disso, a arte indígena é uma expressão de elementos do nosso Território, da
nossa relação com a Mãe Natureza, da memória deixada por nossos antepassados. As criações
artísticas são as nossas linguagens e representação do nosso povo, que expressam a
imaginação e sentimentos que contribuem para a formação da nossa identidade.
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Reconhecimento do nosso povo: Estado e sociedade
não índia
Os nossos direitos foram reconhecidos pelo Estado e assegurados pela Constituição
Brasileira de 1988, com destaques: a nossa autoafirmação, o acesso à educação específica
para os indígenas, a assistência médica específica, a demarcação e a homologação dos
territórios tradicionais ocupados pelo poder econômico.
Outro destaque do nosso reconhecimento foi a presença expressiva da nossa
população, pois somos 45 famílias e 250 indígenas Pankaiwka10. Isso se encontra nos registros
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), sendo mais evidente no último de
Censo 2010 que, além disso, mostrou o cenário dos povos indígenas no Brasil.
No Brasil, são 305 povos indígenas, com 274 línguas maternas registradas e diferentes
maneiras de contato, tempo, território e organização social, encontrados em todas as regiões
do país.
Na Região Nordeste, devido ao processo histórico do Brasil, os índios foram reduzidos.
Com isso, atualmente, em Pankaiwka, não existe uma língua materna, mas, sim, apenas uma
quantidade reduzida de vocábulos.
Após a Constituição Federal de 1988, ocorreu o movimento da Retomada, o qual
causou o nosso retorno à terra, que sempre foi do nosso povo. Hoje, temos a possibilidade de
viver a nossa cultura e os nossos costumes com os seres sagrados.
No entanto, o nosso reconhecimento diante da sociedade não índia ainda caminha em
passos lentos. Isso é visto, principalmente, com os povos indígenas da região Nordeste.
Nós Pankaiwka, sofremos com os preconceitos da “imagem indígena” idealizada com
as características da pele “morena”, baixa estatura e cabelos lisos, vindos do imaginário da
sociedade não-indígena. O trecho abaixo tem a narrativa de uma mulher indígena do nosso
povo, quando foi questionada por moradoras, no município de Jatobá-PE:

10

População no município de Jatobá-PE. Disponível em:<https://www.ibge.gov.br/cidades-eestados/pe/jatoba.html>. Acessado em: 19 mar. 2021
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Uma vez, estava na cidade (Jatobá-PE) e perguntaram onde eu
morava.
Eu respondi: moro na aldeia.
Elas perguntaram: Você é índia?
Eu respondi: Sou!
Elas perguntaram: Quem já viu índia do cabelo cacheado?!
Eu: Mas, a gente tem! Hoje em dia, não tem essa questão de
queser índio é aquele que tem cabelo liso. Isso veio da
miscigenação, né?
(LIMA, 2019)

A miscigenação é resultado da formação histórica do Brasil com os povos indígenas e,
isso, formou a diversidade. A diversidade é muito importante e valiosa e é ensinada pela nossa
Mãe Natureza, diante das variedades de ervas, plantas e animais que são encontrados na mata.
A diversidade possibilita o enriquecimento que se estende para todos e torna-se uma
oportunidade de termos os vários tipos de características físicas, saberes, modos de viver,
assim como, a maneira de nos relacionarmos com outros povos indígenas e com a sociedade
não índia. Isso nos torna diferentes e nos fortalece como ser Pankaiwka.
Portanto, é importante todos conhecerem a histórica e cultura dos povos indígenas do
Brasil, as nossas lutas e resistências, a cultura e costumes indígenas e a formação do indígena
na sociedade não índia, pois, hoje, nós Pankaiwka, fazemos parte dessa contribuição social,
econômica e política do Brasil.
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NOSSA
ORGANIZAÇÃO
SOCIAL
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4. NOSSA ORGANIZAÇÃO SOCIAL
O convívio comunitário entre nosso povo é um acontecimento social muito importante
em nosso Território e possibilita a criação de laços entre nós. Esse convívio provoca um
movimento em nossa sociedade e dele surgem ações que tornam necessária a formação da
organização social.
A organização interna do nosso povo tem a função de dividir as atividades pelos
conhecimentos de cada um e, assim, o trabalho é realizado. Nós, Pankaiwka, temos nossos
costumes e nossa organização, que se diferenciam dos de outros povos indígenas e também
da sociedade não índia.

Organização Social Pankaiwka – é a força do nosso povo!
Ilustração: Acervo Pankaiwka

A regra para entrar na organização é não recusar a identidade Pankaiwka. É participar
ativamente dos nossos movimentos, dos rituais, das festas, do Toré e respeitar a todos, tendo
comprometimento com nosso povo.
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Nosso compromisso é, também, cuidar da terra, que é o mesmo compromisso de
cuidar e preservar nossa Mãe Natureza, pois, dependemos dela para nossa existência. O bom
uso e a preservação da nossa terra garantem e fortalecem nossa identidade indígena.
As lideranças de nosso povo são constituídas por homens ou mulheres. A liderança é
convocada para reunir-se com alguns indígenas, seja para discussão de assuntos, seja para a
realização do planejamento de alguma ação que atenderá a todos.
A reunião com os lideres também serve para os casos mais específicos ou para a
decisão de ação conjunta, para assuntos externos ao território ou ocorridos dentro do nosso
povo. Em nossa organização social, existem lideranças que são constituídas por homens e,
atualmente, nelas, também existe a presença de mulheres.
A organização social de Pankaiwka é formada pelo Conselho de liderança, pelo Capitão,
pelo Cacique, pelo vice-cacique, pelo Pajé, pelo Zelador e por outras organizações que ajudam
a atender as necessidades do nosso povo. Vamos compreender a importância de cada um
desses nossos guerreiros.

CONSELHO de LIDERANÇA
O Conselho de Liderança é um grupo local formado com a intensão de conhecer e ouvir
as necessidades do povo. As necessidades devem ser encaminhadas para o Cacique ou para o
Pajé e outras organizações específicas ligadas à agricultura, à educação, entre outras. Outra
ação do Conselho é manter o diálogo com a comunidade, estabelecendo a boa convivência
dentro do povo.
Os integrantes do conselho devem acompanhar o cacique nas viagens e auxiliá-lo nas
tomadas de decisões. O Conselho também participa das reuniões, dos movimentos de luta,
dos rituais e da organização das festas.

CACIQUE
O Cacique é a liderança política que faz as discussões e negociações no povo, além da
manutenção da ordem, dentro dos valores e dos costumes no povo.
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O Cacique atua nas questões políticas, nas atividades de melhorias na aldeia e nas
reivindicações de política pública para nosso povo. É o guerreiro que, com apoio do Conselho
de Liderança, resolve os problemas internos do Território e do nosso povo.

VICE-CACIQUE
É o guerreiro quem auxilia o cacique nas decisões e nas mobilizações. Ele assume a
articulação e possibilita a paz interna dentro do povo, quando o cacique está ausente por
motivos de viagens.

PAJÉ
O pajé é o guerreiro religioso que lidera no ritual do toré. Também tem a missão de
unir o povo e manter a nossa Tradição Indígena. Ele é muito importante para o nosso povo,
pois é o detentor do saber sobre a espiritualidade, os rituais, as tradições e as plantas
medicinais e sagradas. É o indígena mais experiente, por conhecer a história do nosso povo.
Também conhece vários rituais e tem do poder da cura, através do uso das plantas medicinais.
É o guerreiro responsável por benzer homens, mulheres, crianças, jovens e mais velhos do
nosso povo.
O pajé é um líder espiritual que inicia o toré e entra em contato com nossos seres
Encantados, com nossos ancestrais, com o Pai Tupã e com a Mãe Natureza. Além disso, ele
poderá resolver questões pessoais de cada índio ou índia por meio de orientações.

CAPITÃO
É o guerreiro que cuida da articulação dentro do nosso povo. Ele poderá resolver os
conflitos internos e ajudar nas decisões políticas e jurídicas. Além disso, ajuda, também, nos
rituais e na organização das festas.

56

ZELADOR
O zelador tem a função de levantar praiá, cuidar das fardas dos praiás, acompanhar o
pajé, nos rituais, e o cacique nas atividades internas do povo. E mais, é um conselheiro e
detentor do saber e da ciência do toré.
Além disso, existem dentro do nosso território outras organizações sociais com temas
de outra área que ajudam a atender as necessidades do nosso povo.

Associação Indígena dos Produtores Rurais
da Comunidade Indígena Pankaiwka (AIPRCIP)
A Associação foi criada em 2006 e é formada por representantes do nosso povo, sendo
pioneira no Estado de Pernanmbuco. Ela tem a função de assegurar e desenvolver ações,
programas e projetos agrícolas para nosso povo. A Associação possibilitou as relações com as
instituições externas.
Outro destaque importante da atuação da nossa Associação foi assegurar o Programa
Pró-Rural, com ações dentro do nosso povo. A atuação da AIPRCIP também possibilitou que o
IPA (Instituto de Pesquisa Agropecuária de Pernambuco) realizasse a distribuição de sementes
para o incentivo da agricultura para os povos indígenas (BRASIL, 2008).

Articulação dos Povos e Organizações
Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e
Espírito Santo (APOINME)
Nós, Pankaiwka, temos participação ativa na APOINME, que é uma organização
administrada por indígenas, com assessoria jurídica própria, e tem departamento com temas
específicos, como o das mulheres indígenas.
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Imagem: APOINME

Essa organização tem a função de acompanhar e garantir os direitos para os povos
indígenas, as políticas públicas e a demarcação de terras.

Comissão de professores e professoras
indígenas em Pernambuco (COPIPE)

Imagem: COPIPE

É um movimento da área da educação com representação de todos os povos indígenas
e conta com professores e professoras indígenas, além de lideranças.
Nós, Pankaiwka, temos representação na COPIPE com a função de acompanhar e
assegurar o direito à educação específica, diferenciada e intercultural para o nosso povo.
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Conselho de Alimentação Escolar de
Pernambuco (CAE-PE)
O Conselho tem a função de acompanhar e fiscalizar a parte contábil e a distribuição,
armazenamento e consumo da alimentação escolar. Ele deve garantir o programa de
alimentação escolar para as escolas públicas e, dentre elas, as escolas indígenas. Nesse
Conselho existe representante do nosso povo.

Conselho de Educação Escolar Indígena de
Pernambuco (CEEIN/PE)
O Conselho é um órgão consultivo e de assessoria para ações, programas e projetos
destinados à educação específica, diferenciada e intercultural para os povos indígenas.
O órgão tem representação de todos os povos indígenas e representantes de
instituições ligadas ao movimento indígena, como a APOINME e o Conselho Indigenista
Missionário (CIMI). Além disso, tem representações de outras instituições governamentais
que se vinculam à política educacional.

Conselho de Desenvolvimento Sustentável de
Jatobá
O conselho agrega todas as associações e conselhos dentro do município de Jatobá e
acompanha ações de política pública que favoreçam a sustentabilidade. Também, acompanha
programas e projetos com finalidade sustentável. Nosso povo tem representação nesse
conselho e participa, ativamente, para trazer ações sociais e sustentáveis para o povo
Pankaiwka.
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Mulheres Indígenas de Pernambuco
As mulheres Pankaiwka também participam do movimento específico dedicado à
mulher indígena. Esse movimento é composto por mulheres indígenas e tem a função de
discutir atividades e estudos.

Produções realizadas pelo movimento com participação de mulheres Pankaiwka
Foto: Acervo Pankaiwka

O movimento se mobiliza em busca de melhores condições para as mulheres indígenas
nas áreas de educação, saúde e maternidade e no respeito à nossa ancestralidade.

Manutenção dos nossos costumes
A manutenção dos nossos costumes é acompanhada pelas nossas lideranças,
utilizando a chamada lei consuetudinária (BARTH, 2000). A lei consuetudinária está vinculada
aos costumes do povo e é divulgada pela oralidade.
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A oralidade é muito utilizada pelo nosso povo desde os nossos antepassados. Por isso,
é na oralidade que se encontram todos os nossos ensinamentos, os nossos valores, os nossos
saberes, a ciência do nosso povo e os nossos costumes.
Os costumes estão presentes nos papéis sociais, nas atividades do cotidiano e nas
obrigações religiosas. As obrigações religiosas são o compromisso e o dever de todo indígena.
Os costumes também envolvem as ações que beneficiam nosso povo, assim como, a
habilidade de se expressar e de representar o indígena do nosso povo.
Os princípios de manutenção dos costumes servem para fortalecer nossa identidade.
Nós, Pankaiwka, temos a manutenção dos nossos costumes através do uso dos princípios
vivenciados em nosso povo como:

Coletividade,
Hospitalidade,
Resistência,
Reciprocidade
eSolidariedade

Os princípios de manutenção dos costumes Pankaiwka
Foto: Acervo Pankaiwka

Para isso, é necessário deixar para todos e, principalmente, para os mais jovens da nossa
comunidade, o conhecimento das regras dos nossos costumes, baseadas em princípios e no
modo de pertencimento Pankaiwka.
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O pertencimento Pankaiwka
A relação de pertencimento do nosso povo é o ponto muito importante para a
manutenção dos nossos costumes e para o fortalecimento da nossa identidade. Isso garante
o controle demográfico e o acesso aos benefícios sociais.
Os benefícios sociais são resultado das políticas públicas e das ações afirmativas,
vindos dos órgãos governamentais, como: educação, saúde, habitação e agricultura para
nosso povo.

Política pública - é o total das ações executadas
pelos governos que atuam exatamente ou por
meio de delegação, e que agem na vida dos
cidadãos.
Ações afirmativas - são ações ou medidas
pontuais e temporárias, determinadas pelo
estado, com a finalidade de eliminar
desigualdades historicamente acumuladas. Por
exemplo: cotas raciais.
O pertencimento Pankaiwka está relacionado com a árvore genealógica dos núcleos
familiares existentes na comunidade do nosso povo e é associado ao Tronco velho Pankararu.
Além disso, cada Pankaiwka deve ter: o respeito, a participação, a responsabilidade e
a valorização da cultura do povo. Na relação interna das pessoas do nosso povo deve
prevalecer sempre o bem comum para todos.
O procedimento de inclusão ou exclusão das pessoas em nosso território indígena
ocorre de maneira bem diferente. A inclusão de uma pessoa em nosso povo ocorre através do
matrimônio entre a(o) índia (o) e a(o) não índia(o) ou da relação de fraternidade.
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A relação de fraternidade é quando existe um vínculo de amizade entre o/a não índio/a
com as pessoas da nossa aldeia. Então, esse ou essa, por razão de respeito ou afinidade aos
nossos costumes, passa a viver em nosso território.
Os

“recém-chegados”

em

nosso

território

também

recebem

benefícios

governamentais, por exemplo, a obtenção de recursos e também de benefícios. Os benefícios
ocorrem tanto no atendimento à educação quanto na saúde, sendo que essas ações são
específicas para os povos indígenas e são concedidas pelo Estado.
O processo de exclusão de pertencimento Pankaiwka ocorre quando o indígena não
reconhece a Liderança, não respeita os nossos costumes, não participa dos rituais e das
festividades, não participa das mobilizações políticas, não comunica seu afastamento para
outra cidade e não retorna para o território no período dos rituais.
Diante disso, temos os aspectos de inclusão e exclusão de pertencimento Pankaiwka
para o entendimento de todos. Essas regras existem para todos, e servem até mesmo, para
nossa comunidade entender quais são as condutas que se deve proceder e respeitá-las,
garantindo, assim, o nosso bem-viver.

Honra como atributo Pankaiwka
A honra é o valor que o indígena tem de si e diante do nosso povo, por meio de
sentimentos, comportamento e reputação. Desse modo, a honra se estabelece através do
comportamento e das suas ações que mostram o envolvimento de todos nas atividades que
acontecem dentro do nosso povo e nas mobilizações.
Com isso, a honra mais significativa para nós, Pankaiwka, ocorre diante do público,
quando um Pankaiwka “apresenta-se” com o primeiro nome e, em seguida, com o nome do
povo, por exemplo, “fulano Pankaiwka”. Isso fortalece a nossa identidade.
Para nós, Pankaiwka, a identidade é tão importante quanto a guarda da honra, porque
todo indígena é responsável por suas ações. Apenas os considerados incapazes, como os
doentes, têm direito a defensores.
Portanto, a honra envolve os aspectos do pertencimento e da manutenção dos nossos
costumes. É isso que nos fortalece e também possibilita a formação dos laços de afetividade,
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respeito, responsabilidade e compromisso com o povo e nunca, para que se esqueça o
nosso grau de parentesco do “tronco” Pankararu.
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FESTAS
E
RITUAIS
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5. FESTAS E RITUAIS
A afirmação da nossa identidade indígena, assim como a de muitos povos indígenas no
Nordeste, encontra-se vinculada à nossa cosmologia e às nossas tradições, como o Toré e os
rituais.

COSMOLOGIA – é o conhecimento da origem
do ser ou do povo, compreensão sobre o
sentido essencial para sua existência e o
entendimento sobre o final da existência do
ser.
As nossas tradições encontram-se associadas aos costumes e compromissos essenciais
para a existência do nosso povo. Isso veio dos nossos antepassados e é passado por gerações
através da oralidade.
Os nossos princípios são estabelecidos pela nossa organização social e são vivenciados
no cotidiano, dentro da comunidade, sendo vistos entre as crianças, os jovens, os homens, as
mulheres, os mais velhos e as lideranças. Isso fortalece os vínculos de parentesco e de
religiosidade do nosso povo.
Para nós, Pankaiwka, é muito importante comparecer aos encontros, reuniões ou
eventos diante do público, tanto para os nossos parentes (povos indígenas), quanto para os
não indígenas. Esse comportamento nosso diante do público torna- se uma maneira de
apresentar nossa cultura e mostra-se mais visível para a sociedade não índia.
Símbolos como o maracá, o colar de sementes e outros são expressos pelo nosso povo
e despertam o sentimento coletivo e de pertencimento aos costumes Pankaiwka.
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As simbologias religiosas, por exemplo, e a indumentária religiosa do Praiá, também,
representam a identidade do nosso povo, pois, essa expressão trata-se da afirmação de
identidade.
Outro aspecto de representação da nossa identidade são os rituais e as festas, pois,
eles contêm um conjunto de elementos simbólicos Pankaiwka.
Os rituais e as festas são realizados dentro do nosso território e estão relacionados
com a nossa cosmologia, tradição indígena, história, memória e costumes.
Os rituais são um conjunto de cerimônias usadas no aspecto religioso da nossa tradição
indígena com um número reduzido de participantes, pois, trata-se de um momento restrito
para os indígenas. As festas são eventos que reúnem um grande número de indígenas e
convidados para celebrar uma data importante ou um momento histórico significativo para
nosso povo.
Nós, Pankaiwka, temos as nossas manifestações culturais e religiosas que são cada vez
mais fortalecidas através do envolvimento de cada um que se encontra presente nos
costumes, nos rituais e nas festividades vivenciadas no território.

AS FESTAS
As festas são eventos que sempre foram realizados pelos nossos antepassados, seja
para a celebração de nascimentos e casamentos ou Dia das Mães, dos Pais e das Crianças,
Semana Santa, Festas Juninas e a Festa da Retomada.
Os tempos dessas festividades ocorrem por vários dias e são sempre realizados nos
finais de semana. A razão das festas ocorrerem nos finais de semana deve-se ao fato de muitos
de nós estarmos de folga das nossas atividades de agricultura, pecuária, pesca e outros,
realizadas na aldeia.
As festividades são realizadas todos os anos e muitos índios do nosso povo participam
e recebem convidados. A organização de cada festa tem a participação de todos e todos fazem
sua doação e compartilhamento dos gêneros alimentícios.
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A doação de alimentos é feita por cada um de nós, pois, entendemos que a festa é uma
atividade muito importante, regida pelos princípios da coletividade e da solidariedade.
Isso também garante a manutenção do cardápio específico para aquela festividade.
Por exemplo, a doação de espigas de milho para as festas juninas, pois essa alimentação é
produzida na Cozinha do Terreiro ou nas casas de cada família e depois distribuída para todos
os participantes. Nas festas são tocados os toantes, tem a dança dos Praiás e a distribuição da
refeição para todos.

São João na aldeia
Ilustração: Acervo Pankaiwka

A festa é um evento público de celebração, seja por uma graça alcançada, pagamento
de promessas ou publicação do pertencimento étnico (PEIXOTO, 2018). O festejo tem a função
de somar e materializar nossa cultura. Além disso, mantém os nossos laços de interação social.
Isso, consequentemente, distancia-nos do comportamento individualista e fortalece a cultura
do nosso povo e o estabelecimento da reciprocidade com outros povos.
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FESTA DA RETOMADA
A Festa da Retomada é realizada todos os anos em nossa comunidade, para comemorar
o dia 24 de agosto de 1999 – Dia da Retomada – do nosso território. A festa tem a participação
de todos da comunidade e convidados.
O evento trata-se da festa do reconhecimento oficial, sendo uma manifestação dos
povos do “Tronco Velho”. Isso ocorre logo após o processo de territorialização.
A festividade tem como referência a memória do processo da Retomada do Território
Pankaiwka e o apoio de todos os povos vindos da “Árvore Pankararu”, os quais ajudaram no
nosso movimento. Por isso, é o festejo mais significativo do povo.
No ano de 2011, a Festa da Retomada passou a constar no Calendário do Tempo e o
dia 24 de agosto foi escolhido como data comemorativa e feriado indígena no Território
Pankaiwka.
A razão da existência do feriado indígena deve-se aos aspectos da história Pankaiwka,
em conexão entre o tempo e o espaço, e da vitória dos nossos guerreiros que participaram da
retomada do nosso Território. A data da festividade é sempre celebrada no sábado após o
feriado indígena, a fim de possibilitar um maior número de participantes.
A festa inicia com a “permissão dos Encantados” e depois segue com o planejamento
e organização do evento, divisão de grupos de trabalho e realização das atividades essenciais
para a festa.
A Festa da Retomada é realizada por meios da doação de gêneros alimentícios, feita
tanto pelos índios quanto pelos não índios. Geralmente, os não índios fazem essa doação por
terem proximidade com nosso povo, devido à causa indígena. Antes de começar a Festa, são
iniciadas as atividades de cada grupo de trabalho, a partir da sexta-feira, e segue-se no dia de
sábado, com os preparativos da Festa.
Os homens têm como atividade buscar na mata os troncos ou galhos de árvores para
serem utilizados como lenha nas fogueiras, para cozimento dos alimentos e para iluminar a
festa e aquecer as crianças pequenas e os mais velhos, pois, o período de festejos ocorre no
inverno e a sensação térmica pode atingir os 15ºC.
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Eles fazem o serviço de: capinação e limpeza no Terreiro; colocam luzes no perímetro
do terreiro para a iluminação; coletam as doações de alimentos; coletam coco e feijão e fazem
abatimento de animais maiores, como carneiros e bodes.
Os jovens realizam a coleta de alimentos e ajudam nas atividades desenvolvidas pelos
homens e pelas mulheres. As crianças ajudam na comunicação entre os grupos de trabalho. As
mulheres fazem o abatimento de pequenos animais, como as aves, selecionam sementes
como o feijão e preparam a alimentação na Cozinha do Terreiro, além de distribuírem
alimentação para todos os participantes e convidados da festa. O cardápio é formado por
cozido de carneiro, boi, galinha, tripa, feijão, cuscuz, pirão e arroz. A sobremesa é arroz doce
com coco.
No final da tarde, começa a apresentação dos Praiás e depois começa o Toré no
Terreiro, com os cantadores e os toantes, na presença dos convidados, e uma enorme fogueira
num dos cantos do Terreiro, que é acesa para clarear o ambiente. Essas atividades estão
ligadas à nossa ancestralidade.
Durante a festividade, chegam mais transportes fretados com convidados de vários
lugares. Os convidados entram na festa para assistirem ao Toré à dança e, também, com os
Praiás e, mais tarde, acontece a celebração, com o corte do bolo.

Festa da Retomada em 2016
Foto: Wellcherline Miranda
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A Festa possibilita o encontro entre o nosso povo e outros povos indígenas, a fim de
termos informações ou atualizações sobre as ações das políticas públicas e das políticas
afirmativas. Essa última exige aspectos da afirmação de identidade indígena.
A Festa da Retomada também é o momento das trocas culturais entre os povos
indígenas e a sociedade não índia. Esses terão acesso e conhecimento aos artefatos da cultura
do nosso povo. Por exemplo, os elementos materiais: os colares de sementes femininos e
masculinos, as indumentárias dos Praiás, os maracás e os elementos imateriais, além dos
toantes e dos sons dos instrumentos no momento da execução da música.

OS RITUAIS
Os rituais são encontros com cerimônias que marcam o início de um ciclo e são
vivenciados apenas pelo nosso povo. É através do rito que ocorre a manifestação das nossas
crenças, porém, sem a participação do não índio e dos outros povos indígenas.
Os rituais vivenciados são baseados e influenciados pela força da Mãe Natureza.
Através dos nossos rituais e da nossa fé são curadas as enfermidades, sejam elas físicas ou
espirituais.
Nos rituais são usados os nossos símbolos sagrados que funcionam como a
representação dos valores mais virtuosos do nosso povo. Nos rituais ocorre a exaltação das
nossas crenças de maneira coletiva, sendo que, nesses momentos se materializam as nossas
crenças nos Encantados.

Encantados - são seres sobrenaturais vindos
das ancestralidades com dons de cura e
proteção; e se materializam na figura do Praiá –
indumentárias sagradas.
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Os símbolos e os rituais são heranças dos nossos antepassados que permitem reviver
a memória e a experiência religiosa. São rituais vivenciados através de atividades religiosas
sagradas, como: o Menino do Rancho, a Corrida do Imbu e a Dança do Cansanção.

TORÉ PANKAIWKA
O Toré é uma manifestação cultural e religiosa e se caracteriza por ser um ato coletivo,
onde todos do nosso povo cantam e dançam, podendo ser realizado em diferentes lugares
(público ou somente para nosso povo) e com diversos objetivos.
No espaço público, o Toré tem seu caráter político. Os povos indígenas costumam
compartilhar seus Torés durante encontros com as instituições públicas, pelo motivo de luta
por direitos e reivindicação de reconhecimentos.
Mas, quando o Toré acontece no espaço público, utilizamos: pintura, cocar, maracá,
como instrumento de afirmação da nossa identidade diante da sociedade não índia.
O Toré contém as nossas experiências religiosas e todos podem participar: homens,
mulheres, crianças, Praiás. Para nós, Pankaiwka, o Toré é uma dança em círculo em que se bate
com o pé firme no chão. O bater do pé firme no chão é a afirmação da nossa relação com a
terra.

MENINO DO RANCHO
O ritual do Menino do Rancho é o resultado do processo e da confirmação da cura da
criança menino. Após a constatação do ocorrido, a família da criança realiza a cerimônia de
pagamento de promessa. A promessa inicia-se após a constatação da cura da enfermidade ou
infortúnio da criança e da confirmação do Encantado.
Após a constatação do problema e da vinculação da cura, a família da criança enferma
começa os processos de tratamento com alimentação, repouso e uso das plantas medicinais
recomendadas pelo Pajé.
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Após o tratamento, a família da criança curada se torna a responsável pelos
preparativos de retribuição à dádiva recebida, mantendo as obrigações, uma vez que o
Encantado requer que o menino seja levado no ritual de pagamento da promessa feita, para
que o ciclo de cuidados se encerre.
Após a cura confirmada, a família responsável pela cerimônia inicia a sua organização
e convite dos participantes. Os primeiros convites são formalizados com a presença das
Madrinhas e da Noiva, além do Zelador e Cantadores.
A Noiva é uma jovem moça que desenvolve o papel de acompanhante da atividadee de
entrega do menino, no encerramento, ao Praiá. As madrinhas têm a função de preparar os
banhos. Alguns homens são convidados para serem os padrinhos a fim de acompanhar o
ritual.
E por fim, os cantadores que organizam a fila de Praiás usam os instrumentos
tradicionais, como o Maracá e o Campiô, usados de maneira religiosa. Durante o ritual, eles
reproduzem os toantes.
O menino curado encontra-se em meio ao cortejo. Ao seu lado está o Praiá,
responsável pela cura da criança. O ritual do Menino do Rancho é o resultado da união dos
Praiás, Zeladores, Madrinhas, Noiva, Padrinhos e a criança curada.

CORRIDA DO IMBU
As tradições vivenciadas são o que fortalece nossa cultura na aldeia, onde a principal
finalidade é cultivar as tradições dos nossos sábios antepassados.
A Corrida do Imbu começa, geralmente, no mês de dezembro, com o Flechamento do
Imbu. É quando aparece o primeiro fruto do. Os nossos mais velhos dizem que é através do
Flechamento que se afasta o mal e as doenças.
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Flechamento do Imbu
Ilustração: Acervo Pankaiwka

Após o Flechamento do Imbu, ocorre, no mesmo dia, a Puxada do Cipó. A Puxada do
Cipó é uma atividade que lembra o cabo-de-guerra, em que participam de um lado a
comunidade e do outro lado, os Praiás. Esse ritual fortalece a nossa identidade.
A corrida percorre, entre os meses de fevereiro e março, o Terreiro, durante quatros
finais de semana consecutivos. É iniciada no sábado com a apresentação dos Praiás.
Nesse momento, os Cantadores são homens que conduzem o ritual cantando os
Toantes (canções), enquanto os Praiás fazem o movimento de dança circulando no Terreiro,
ora em fila, ora em pares. Eles dançam próximo dos Cantadores. Os Cantadores “puxam”
vários Toantes, cada um, relacionado a uma entidade. O ritual costuma durar muitas horas.
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Os Praiás
Foto: Acervo Pankaiwka

Em cada final de semana, durante a Corrida do Imbu, são iniciadas as festividades, à noite, com
o ritual de apresentação dos Praiás. Existe a distribuição dos pratos, que são servidos aos Praiás
e Cantadores e, depois, aos participantes. O prato tem carne de bode ou carneiro, de boi ou
galinha, com farofa de cuscuz, pirão e arroz.

QUEIMA DO CANSANÇÂO
A Queima do Cansanção é uma atividade de encerramento da Corrida do Imbu e é
sempre realizada no final de semana da corrida. Nessa ocasião, os participantes do ritual
chegam com as ramas da planta Cansanção. Os homens são vestidos de bermudas ou calças,
com as costas nuas e as mulheres vestem blusas e saias estampadas. Todos com os corpos são
pintados e, nas mãos, seguram os ramos de cansanção.
Essa atividade é uma manifestação na qual os participantes movimentam-se em par e
circulam o Terreiro. As atividades ocorridas durante esses três finais de semana consecutivos
são idênticas. Apenas ocorre uma diferença na última semana: a Queima do Cansanção.
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6. ANCESTRALIDADE E RELIGIOSIDADE
Para os Pankaiwka, a ancestralidade é muito importante porque tem a raiz sentimental
que nos reúne com os nossos antepassados. A nossa relação com os antepassados é sempre
mantida e recriada a partir da nossa realidade.
Desse modo, a ancestralidade é a nossa guia, a nossa referência maior, é o saber, é
onde se encontra a nossa ciência, que organiza o nosso pensamento. A sabedoria dos nossos
antepassados nos permite recriar, criar e vivenciar, continuamente, a nossa cosmologia e a
nossa Tradição.
As manifestações dos nossos costumes e as nossas tradições têm grande auxílio na
memória dos mais velhos, assim como, na memória de toda a nossa comunidade. As
manifestações materiais, como o maracá, o campiô e os Praiás, além das manifestações
imateriais, como os toantes, são elementos que fortalecem a nossa identidade e garantem a
preservação e integração as nossas tradições.
A tradição do nosso povo é a continuidade da sabedoria dos mais velhos, que é mantida
pela oralidade. A oralidade é um instrumento muito importante para nosso povo porque narra
a memória, a história e mantém as nossas tradições.
É através dessa oralidade que cada palavra dita por nós se faz elemento da nossa
história e de tudo que existe no Território Pankaiwka. É dessa forma que se educam os mais
jovens na aldeia através dos ensinamentos.
Os ensinamentos ocorrem na comunidade e são realizados pelos mais velhos que
ensinam aos mais jovens. Esses ensinamentos são chamamos de Educação Indígena. A
Educação Indígena Pankaiwka baseia-se em:


Cosmogonia;



Tradições;



Costumes;



Princípios do nosso povo;



Memórias e história;



Toré;
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Encantados;



Toantes; e



Plantas medicinais.

Nós temos a nossa maneira de interpretação do mundo, pois, usamos os saberes dos
antepassados, que justificam a nossa existência e a existência dos demais seres, como os
animais e as plantas.
Cada um de nós aprende esses saberes que fazem parte das nossas vidas, ou seja, no
seu cotidiano e considerando-se o que é de fato permitido a todos vivenciarem. Essa sabedoria
é considerada própria do povo.
Agora, vamos conhecer alguns dos nossos saberes que são narrados pelos mais velhos,
como: mito da nossa criação, toante (canções), “causos” e outros. Vamos lá!

“Das fendas de uma pedra redonda,
saíram muitas lagartas, que se transformaram em índios.
Eles são os donos da terra, e habitam por todo o
território”
Mito da criação do nosso povo

Toante específico Pankaiwka
Lavandeira fez o ninho no galho do mulungu.
Lavandeira fez o ninho no galho do mulungu!
Nós somos ponta de rama da aldeia Pankararu.
Nós somos ponta de rama da aldeia Pankararu!
Lavandeira (Fluvicola nengeta): Ave
Mulungu (Erythrina verna): Árvore
Toante: Canção
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Para quem ainda não conhece eu agora vou contar
A história de um povo que se chama Pankaiwka
Seu território está localizado no município de Jatobá
Somos um povo guerreiro que não tem medo de lutar
Para garantir o sustento do núcleo familiar
A permanência da cultura vem valorizar
Crianças, jovens, adultos, velhos e até os sem lar
Pois, esta terra tem o hábito de a todos agregar
Aprendemos em casa e na escola
Que devemos respeitar
Para que se possa ter uma boa convivência
Com todos no lugar
Envolvendo a comunidade numa esfera
Específica peculiar
É por isso que continuamos a aplicar
Os ensinamentos aprendidos
Com os sábios do povo Pankaiwka
(Ensinamentos na aldeia Pankaiwka)
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Um “causo” Pankaiwka

Contam que, certa vez, um menino saiu logo após
almoçar com sua família. Desobedecendo a mãe, foi com a
peteca (estilingue usando para atirar pequenas pedras),
matando calangos e lagartixas sem necessidades, apenas por
maldade. Quando, de repente, ele começou a passar muito mal
efoi correndo pedir ajuda a mãe que não sabia o que fazer.
Então, o pajé rezou e o menino ficou bom e aprendeu com a
situação vivenciada, que não se deve desobedecer à mãe e
nem maltratar os animais.
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O lobisomem na visão dos Pankaiwka
Contam os mais velhos que um homem que bate
no pai e na mãe é amaldiçoado e se transforma em um
bicho cheio de pelos, semelhante a um cachorro muito
grande e feroz que corre em sete freguesias (lugares
diferentes). Nas noites de lua cheia, se ele encontrar
alguém, pode até matar, com suas grandes garras e
dentes afiados e soltando um forte odor de enxofre.
Mas, ao amanhecer, ele se transforma novamente em
homem e vive junto às demais pessoas, pois os mesmos
não sabem da sua identidade de monstro.
Narrativas Pankaiwka

O rasga mortalha
Dizem os mais velhos que o rasga mortalha é um
pássaro noturno. Quando ele aparece em cima do
telhado de uma casa, vem trazer um mal presságio
para os que nela moram. Essa família, então, precisa
espantar o pássaro e não deixar que ele se aproxime
do telhado, para evitar, assim, o seu mal agouro.
Narrativas Pankaiwka
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A mãe d’água
Contam os mais velhos que a mãe d’água é uma mulher
de cabelos compridos que sai da água e pode levar para
dentro das águas crianças que ali se encontram sem a
proteção dos adultos. Por isso, o povo indígena tem
muito cuidado com as crianças nas proximidades das
águas sem a presença de um adulto responsável.
Narrativas Pankaiwka

A lenda da lavandeira
Contam os mais velhos que a lavandeira, pássaro
pequeno e manso que vive no território, é encontrado
nas beiradas de fontes rios e riachos. Ele é visto com
frequência pelas mulheres quando vão lavar as roupas.
Essa ave seria sagrada porque lavou as roupas do filho
de “Deus Jesus Cristo,” e a presença desse pássaro é
um sinal de cuidado e proteção às pessoas que ali
estiverem. E, por isso, não se pode matar e nem comer
esse pássaro para não atrair as forças do mal.
Narrativas Pankaiwka
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TRADIÇÃO INDÍGENA: É A NOSSA RELIGIÃO!
A Tradição Indígena em nosso povo tem a sabedoria dos nossos antepassados e a
nossa relação com os Encantados. A nossa religião mostra a maneira de ver e conviver no
mundo.
É por causa dessa maneira simples de ver o mundo através do olhar, do ouvir e do
sentir que podemos estar perto da Mãe Natureza e dos Encantados.
A liderança religiosa é a base da identidade Pankaiwka. Com isso, a nossa religião
fortalece também a nossa organização social. O Toré e os mais velhos são a força maior dentro
da aldeia, pois eles guardam a tradição e a sabedoria do nosso povo e nos mantém sintonizados
com nossa terra sagrada.
Nossa Tradição Indígena tem: o Toré, o Poró, o Terreiro Indígena, os Praiás e a Cozinha
do Terreiro. Vamos conhecer cada um desses elementos muito importantes para nossa religião.

TORÉ
O Toré é realizado tanto em rituais quanto na cura, e é o nosso contato com os
Encantados que são “puxados” por um ou mais cantadores e acompanhados por todo o grupo
de homens, mulheres, jovens e crianças. Durante o Toré, são cantados os nossos toantes que
trazem os versos de maneira compreenssível à nossa tradição.

TERREIRO INDÍGENA
O Terreiro indígena é o lugar de chão batido para as realizações dos rituais. Em nosso
Território existem três Terreiros. Mas, não existem nomes específicos para cada um deles. Ele
é somente identificado por aquele que zela pelo espaço sagrado.
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Cozinha do
Terreiro

Poró

Terreiro Indígena

Visão espacial do Terreiro Indígena
Foto: Wellcherline Miranda

PORÓ
O Poró é o espaço sagrado onde ocorrem os rituais mais reservados. Ele é o local
onde se guardam as “fardas” dos Praiás.

Entrada do Poró
Foto: Wellcherline Miranda
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PRAIÁS
Os Praiás são as representações dos Encantados. A vestimenta de um Praiá é usada
por um homem que é chamado de Moço. Cada Praiá representa um Encantado.

Os Praiás no Terreiro Indígena
Foto: Acervo Pankaiwka

COZINHA DO TERREIRO
A cozinha do Terreiro é um espaço com fogão à lenha, no modelo de alvenaria, com
grandes caldeirões e mesas improvisadas. As mulheres têm a atividade de preparar o alimento
e servir aos participantes nos rituais e também nas festividades.
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2

1

3

Cozinha do Terreiro: (1) Frontal; (2) Lateral; (3)Interior
Foto: Wellcherline Miranda

O cardápio é tradicionalmente formado por cozido de carneiro, boi, galinha, feijão,
cuscuz, pirão e arroz. A sobremesa é arroz doce com coco.

A cozinha do Terreiro indígena é o lugar de respeito
que rege o momento sagrado, para que o preparo
se configure com a mesma aura da sacralidade que
impera no Terreiro e no Poró (PEIXOTO, 2018).
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7. MEIO AMBIENTE
A nossa relação com a Terra está presente na Tradição, na história, na identidade, na
memória, nos antepassados, nos costumes e no cotidiano da nossa comunidade. Diante disso,
usamos o Território para viver e conviver com tudo que existe nela.

ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DO TERRITÓRIO
PANKAIWKA
A organização espacial do território Pankaiwka está entre a cancela (entrada da antiga
Fazenda) até o Rio Moxotó e as casas estão separadas em duas áreas. Na área mais alta do
nosso Território, que está próximo da cancela, existem as casas que estão mais distantes do Rio
Moxotó e, nesse espaço, é realizada a agricultura de sequeiro (BRASIL, 2003).

Agricultura de sequeiro – é o plantio de
modo intensivo, com pouca rotação de
cultivo, aproveitamento de estrume e
depende do período de chuvas (BRASIL, 2003).
Na segunda parte do nosso Território, próximo do Rio Moxotó, ficam as casas mais
próximas umas das outras. Nos quintais dessas casas, existem pequenos roçados e criação de
animais de pequeno porte. Abaixo, temos a visão espacial da organização do nosso Território,
com as legendas: (1) Cancela, (2) Caixa d’água da Compesa, (3) Caixa d’agua de pedras, (4)
Poró, (5) Cozinha do Terreiro, (6) Escola, (7) Bioágua Sustentável, e (8) Bioágua Sustentável.
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Croqui do Território Indígena Pankaiwka
Ilustração: Acervo Pankaiwka
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A distribuição dos lotes das casas atende às características do tamanho de cada família.
Essa maneira de organização territorial atende a realidade e as necessidades da nossa
comunidade.

AGRICULTURA E CRIAÇÃO DE ANIMAIS
A nossa sobrevivência é mantida através do uso dos saberes vindos dos mais velhos e
dos nossos antepassados. Pedimos sempre a permissão da Mãe Natureza para plantar, criar
animais e fazer a caça e a pesca.
Nosso Território tem espaços que ajudam a sobrevivência das nossas famílias, através
da agricultura, que possibilita o plantio da macaxeira, do milho, do feijão, do feijão andu
(Cajanus cajan) e das frutas que servem para a alimentação da nossa comunidade. O plantio
da palma (Opuntia cochenillifera), a coleta de capim elefante (Pennisetum purpureum) e as
pastagens servem de alimento para as criações de animais.

Plantio de feijão andu
Foto: Acervo Pankaiwka
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Plantação de palmas
Foto: Acervo Pankaiwka

A nossa comunidade também cria animais de rebanhos, como ovelhas e caprinos, que
possibilitam o uso do leite e da carne pelas famílias. A manutenção do nosso pequeno rebanho
é realizada com o capim elefante para a alimentação dos caprinos e ovinos, assim como, o
mandacaru e a favela, os quais coletamos nas matas para a alimentação dos animais.

PESCA
A pesca sempre está presente nas nossas atividades. As redes de pesca são construídas
de modo simples por índios da nossa comunidade (DÓRIA, 2009). Os barcos são construídos
na região e todos da família podem fazer a pesca. Os mais jovens aprendem a pesca com os
mais velhos.
A pesca pode ser realizada durante o dia e, também, à noite, dependendo das condições
da natureza. Os peixes adquiridos nas pescarias são o bagre (Siluriformes), o cascudo
(Loricariidae), a piaba (Moenkhausia sanctaefilomenae) e a traíra (Hoplias malabaricus).
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CAÇA
A caça é realizada em nosso povo de maneira ocasional. Ela está relacionada à época
das chuvas, quando ocorre a oferta de água e alimento para os animais nativos São caçados
aves e pequenos mamíferos para servir de alimento.
Nosso povo utiliza-se sempre da captura de aves, usando arapucas e petecas
(estilingue em forma de uma forquilha de madeira, onde se estica uma borracha).
A caça às aves é realizada utilizando-se o método da espera, através do uso de árvores
e galhos secos que servem como camuflagens. Os nossos caçadores esperam escondidos,
próximos da beira de lagoas, nas unidades da caatinga arbórea aberta e nas várzeas.
As espécies de aves mais capturadas são as rolinhas (Columbina), juritis (Leptotila
verreauxi) e pombos (Columba livia). Os mamíferos de grande porte e répteis são mais difíceis
de serem capturados, pois esses animais procuram as serras e formações rochosas. Mas, os
pequenos mamíferos como o preá (Cavia aperea) e o gambá (Didelphis) são encontrados nos
troncos das árvores, onde também ficam répteis como os camaleões (Chamaeleonidae) e o
tejú (Tupinambis), os quais são encontrados na mata.

IMPACTO

AMBIENTAL

EM

TORNO

DO

TERRITÓRIO PANKAIWKA
Os nossos mais velhos narram que os desmatamentos e a inundação das antigas áreas
de margens reflorestadas do Rio São Francisco mudaram o equilíbrio da região, afugentando
ou mesmo dizimando as plantas e os animais nativos da nossa região.
A inundação resultou em lagos artificiais do complexo Paulo Afonso e,
consequentemente, diminuiu a quantidade de peixes. Além disso, no Rio Moxotó apareceram
as plantas aquáticas chamadas de baronesas (Eichornia crassipes), como resultado da poluição
resultante do despejo de esgoto no rio.
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Plantas baronesas nas margens do Rio Moxotó
Foto: Acervo Pankaiwka

Além disso, existe outro problema ambiental, que é mais comum nos centros em que
maior concentração humana, o lixo. O lixo é encontrado no entorno do nosso Território, sendo
um risco para nossas famílias e para a contaminação do Rio Moxotó.
O desmatamento é outro problema ambiental que ocorre em torno do nosso
Território. O desmatamento acontece de forma acelerada e sem os estudos técnicos
necessários. Outro problema é a exploração dos recursos florestais com afinalidade energética
(olarias, padarias e carvão vegetal), assim como, o uso de estacas para as atividades
agropecuárias locais.

CALENDÁRIO DO TEMPO PANKAIWKA
Os nossos mais velhos narram os ensinamentos dos nossos antepassados, que nos
revelam o tempo de Pankaiwka. O nosso tempo é marcado através dos ensinamentos e das
nossas experiências com a Mãe Natureza e é a história do nosso povo.
O calendário do Tempo Pankaiwka nos ajuda a direcionar as nossas atividades e esperar pelo tempo
certo para q u e aconteça cada evento. Com isso, compreendemos cada fenômeno (chuva,
vento, fases da lua) que ocorre na natureza. Vamos conhecer o nosso Calendário do Tempo:
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JANEIRO


Tempo das chuvas;



Começo da safra do imbu; e



Preparação da terra para o plantio do feijão de corda.

Ilustrações: Acervo Pankaiwka
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FEVEREIRO


Início das Corridas do Imbu.

Ilustração: Acervo Pankaiwka

MARÇO


19 de março – Dia de São José



Plantio do milho da fogueira (Festas juninas); e



Término das Corridas do Imbu.

Ilustrações: Acervo Pankaiwka
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ABRIL


Semana dos Povos Indígenas

Ilustração: Acervo Pankaiwka

MAIO


Plantio do feijão branco

Ilustração: Acervo Pankaiwka
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JUNHO


Festejos juninos

Ilustração: Acervo Pankaiwka

JULHO


Colheita do milho maduro e do feijão de corda

Ilustração: Acervo Pankaiwka
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AGOSTO


24 de agosto - Festa da Retomada (Feriado Indígena Pankaiwka)

Ilustração: Acervo Pankaiwka

SETEMBRO


Colheita do feijão branco e do milho.

Ilustração: Acervo Pankaiwka
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OUTUBRO


Floramento nas árvores de Imbuzeiro, Quixabeira e Caraibeira

Ilustração: Acervo Pankaiwka

NOVEMBRO


01 de novembro – Dia de Todos os Santos (Feriado em Pankaiwka como
uma prática dos mais velhos); e



Crescimento das frutas

Ilustração: Acervo Pankaiwka
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DEZEMBRO


Flechamento do Imbu; e



Puxada do Cipó.
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8. EDUCAÇÃO INDÍGENA E ESCOLA PANKAIWKA
EDUCAÇÃO INDÍGENA:
se aprende mesmo é na comunidade!

As crianças aprendendo com os mais velhos
Ilustração: Acervo Pankaiwka

Os primeiros passos para o entendimento e os saberes do mundo vêm através dos
ensinamentos realizados por todos da comunidade. Por isso, os mais velhos estão sempre
ensinando aos mais jovens. Assim, nós afirmamos que a Educação se inicia e se aprende na
comunidade. É o que chamamos de Educação Indígena.
A Educação Indígena começa através do jogo simbólico, ou seja, da imitação,
considerada como um dos elementos mais importantes da educação indígena. É nela que a
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criança aprende brincando com seu brinquedo através da imitação dos mais velhos, por
exemplo o pai ou a mãe.
Outro aspecto presente na Educação Indígena é a liberdade das crianças, configurada
no respeito dos pais por elas. As nossas crianças são uma ‘pessoa’ que faz parte da história do
nosso povo.
Os ensinamentos sobre o conhecimento da natureza também estão presentes no dia
a dia das crianças, nos ensinamentos sobre os fenômenos da natureza, sobre o tempo e sua
relação com o nosso povo. E por fim, os ensinamentos dos ritos de iniciação e linguagem mítica
que são realizados pelas nossas lideranças religiosas.
A participação dos mais jovens nos rituais torna-se fonte importante de educação
religiosa para o nosso povo. O envolvimento de todos, e a socialização, se dão, também, por
meioda da música, da entoação do canto, das danças que acontecem nos rituais. O momento
de socialização ocorre através da oralidade que aprendemos e da troca de saberes, através
dos conhecimentos técnicos, dos trabalhos práticos e, por fim, de todos os elementos da nossa
cultura, os quais estão relacionados com a Mãe Natureza e com os Encantados.

A ESCOLA IMPOSTA PARA NOSSO POVO
A organização social e o modo de vida dos nossos antepassados sempre foram opostos
ao projeto de Colonização europeu que teve por base a conquista e a submissão às suas
necessidades e verdades. Os colonizadores trouxeram uma série de corpos estranhos à nossa
cultura: no modo de trabalho, na religião, na organização social, nas doenças, no modelo de
escola e outros.
Com isso, esses corpos estranhos não foram simplesmente impostos e aceitos
passivamente pelos nossos antepassados. Estes guerreiros, por meio de suas lutas de modo
ostensivo ou simbólico, possibilitaram a resistência.
Nossos antepassados fizeram diversas estratégias e táticas contra os invasores para
que eles não atingissem os fins almejados.

103

O processo de escolarização chegou na aldeia de modo imposto pelo Colonizador e
depois nossos antepassados começaram a introduzir a escolarização “do nosso jeito” dentro
da nossa comunidade.
No período Colonial, o projeto nos impôs instituições como a Igreja Cristã e a escola
que são diferentes das nossas organizações. Os colonizadores começaram com a catequização
católica, através dos missionários religiosos, quando houve negação da nossa cultura e da
nossa Tradição.
Os missionários converteram nossas crianças, jovens e adultos oferecendo certas
vantagens para se aproveitarem daquela carência em que os antepassados viviam.
Com isso, chegaram os padres e introduziram toda a tradição religiosa Católica. No
entanto, algumas delas foram inseridas no nosso calendário, tornando-se tradição do nosso
povo.
Depois disso, no período Imperial, chegou a escola tradicional, que começou com os
professores não índios, e tinha por finalidade a integração deles à sociedade brasileira através
de escolas de ofício.
No século XX, o SPI (Serviço de Proteção ao Índio) instalou escolas agrícolas no
território indígena com a intenção de integrar os nossos guerreiros ao modelo de
trabalhadores rurais, para que eles fizessem parte do desenvolvimento econômico do Estado.
Tempos depois, com a chegada da FUNAI, foram encaminhados alguns professores não
índios para morarem dentro da nossa comunidade. O ensino era muito limitado, baseado no
estudo do mundo europeu (do colonizador) e não valorizava a nossa cultura nem as nossas
Tradições.
Naquela época, a escola era fortemente marcada pelo período da Ditadura Militar e
visava tão somente à integração dos índios ao contexto nacional, como estratégia de
eliminação da cultura.
Os mais velhos narram que, antes da chegada dos professores não índios, a educação
ocorria nas sombras das árvores, de maneira que os primeiros professores indígenas, e os
estudantes usavam, o próprio chão para escrever as letras e os números.
Naquele tempo não existia uma frequência no ensino de maneira planejada e
organizada, com professores detentores dos conhecimentos. Nossos mais velhos eram os
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guardiões que detinham os saberes sobre as experiências do dia a dia. Eles eram (e continuam
sendo) nossos professores e nossos livros da vida.
Os mais jovens sempre tiveram vontade de estudar porque o mundo desperta muita
atenção e eles estão sempre buscando outros saberes.
Nossos antepassados passaram por muitas dificuldades, entre elas, perseguições,
conflitos externos, inundações nas nossas terras, destruição das cachoeiras, secas
prolongadas e as migrações em busca de melhores condições de vida. No entanto, nosso povo
sempre lutou pela retomada da terra e é, no chão da nossa terra, que viria nascer a escola
indígena.

ESCOLA PANKAIWKA
A escola indígena é resultado dos movimentos indígenas iniciados na década de 1970,
com a luta por uma educação especifica para nós indígenas.
A consequência desse movimento foi a garantia do direito à Educação para todos, na
Constituição Federal de 1988, inclusive, para os povos indígenas.
A luta por uma educação escolar diferenciada pôs em evidência a figura de professores
e lideranças indígenas como sujeitos intelectuais da própria comunidade. Neste sentido,
surgiram novos horizontes para os povos indígenas.
No que diz respeito às políticas educacionais, especialmente na década de 1990, foram
elaboradas diversas legislações que significaram um passo importante nas relações entre o
movimento social indígena e o Estado. Consequentemente, isso desencadeou leis
direcionadas para a Educação Escolar Indígena (CNE/CEB Resolução nº05/2012), sendo
específica somente para os indígenas;


Diferenciada: respeito às diversidades dos povos indígenas;
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Intercultural: possibilita o conhecimento de outras sociedades, com uso
reflexivo e crítico do processo histórico e social, assim como a valorização das
diferenças e da diversidade;



Bilíngue: valorização da língua materna e dos vocábulos existentes.

A criação da escola em nossa comunidade iniciou-se após o processo de
territorialização Pankaiwka. Naquela época, muitas das nossas crianças e jovens tinham que
sair do Território para frequentar escolas não índias pertencentes à Rede Municipal de Jatobá,
onde o ensino não atende às especificidades do nosso povo.
Outros estudantes da nossa comunidade também frequentavam a Escola Estadual
Indígena Princesa Isabel, que pertencia ao povo Pankararu (atualmente pertence ao povo
Entre Serras Pankararu) e fica distante do nosso Território.
Logo, começou a luta pelo reconhecimento da escola dentro do Território Pankaiwka.
O apoio para essa luta veio dos professores indígenas do povo de Pankararu, que nos ajudaram
nos encaminhamentos necessários para a criação da escola.
O atendimento educacional no nosso Território iniciou-se em 2005, logo após as
diversas reuniões das lideranças e definições para a organização e implementação de uma
escola na comunidade.
A quantidade de crianças, jovens e adultos, por idade escolar, no Território, foi a nossa
diretriz para a realização do atendimento necessário, iniciado com a oferta das etapas de ensino
da EducaçãoInfantil, Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e da modalidade da Educação de Jovens
e Adultos. Após o levantamento da demanda, foi realizado o contato com a Secretaria de
Educação e Esportes de Pernambuco, para a solicitação do atendimento da nova unidade
de ensino, iniciada no galpão da antiga Fazenda Cristo Rei.
A Escola Estadual Indígena Pankaiwka foi criada por meio do Decreto Estadual nº
40.320, do dia 23 de janeiro de 2014, no Diário Oficial de Pernambuco, e é o resultado da luta
do nosso povo pela garantia da educação especifica, diferenciada e intercultural.
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Escola Estadual Indígena Pankaiwka (2014)
Foto: Acervo Pankaiwka

Atualmente, essa instituição de ensino é utilizada para reuniões da associação,
celebrações de festividades, apoio cultural e serviços para nossa comunidade.
A Escola Estadual Indígena Pankaiwka é também considerada como mais um espaço
de afirmação identitária. Isso decorre do processo de escolarização do indígena Pankaiwka e,
consequentemente, ajuda na afirmação da identidade étnica.
Para nós, a existência da escola indígena em nosso Território fortalece a identidade,
respeita a nossa organização social e se articula com os projetos societários do nosso povo.

A ESCOLA TEM QUE SER DO NOSSO JEITO!
A nossa escola está direcionada para a cultura indígena, por ser nossa maneira de viver
e conviver. É um espaço de resistência importante para podermos formar o ‘ser’ indígena,
consciente e guerreiro, vencedor de obstáculos, preconceitos e discriminação.
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A escola realiza projetos articulados com nossa comunidade, com atividades iniciadas
a partir da escrita e da leitura e, em seguida, das atividades relacionadas ao pertencimento do
nosso povo. As atividades desempenhadas na escola proporcionam:


Consciência de sua identidade étnica e cultural, possibilitando as
interpretações de situações e fatos amplos, sejam locais ou mundiais;



Participação e tomada de decisões coletivas, baseadas nas ideias, reflexões e
diálogos com nossa comunidade;

A Escola Estadual Indígena Pankaiwka vivencia seus projetos didáticos por meio da
interdisciplinaridade e da transversalidade, relacionando-as com os cinco eixos da Educação
Escolar Indígena: Terra/Território, História, Identidade, Organização e Interculturalidade
(Escola Estadual Indígena Pankaiwka, 2015).
Os eixos envolvem a abordagem sobre o meio ambiente, sustentabilidade, problemas
socioculturais e econômicos da humanidade, bem como outros que permitam ampliar os
conhecimentos, numa perspectiva de formação cultural, ética e social.

EIXO TERRA/TERRITÓRIO
O Eixo Terra/Território trata-se do nosso lugar sagrado, onde há a morada dos nossos
antepassados. É também o lugar onde habitam todos os que fazem parte da comunidade. Ele é
constituído como um espaço de resistência e fonte de inspiração e força para que eles possam
agir e interagir com a Mãe Natureza. É nesse lugar que nossa comunidade guarda a Tradição
e projeta os nossos sonhos, assim como planeja a construção dos projetos de vida.
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EIXO IDENTIDADE
O Eixo Identidade está relacionado com a nossa identidade indígena. A nossa
identidade está ligada aos antepassados e ao Tronco Velho. Esse é o nosso maior patrimônio,
deixado pelos nossos mais velhos. A identidade indígena também é sempre recriada nas
maneiras de viver e conviver, seja no espaço seja no tempo. É através desse eixo que nossas
crianças devem receber conhecimento relacionadas à nossa cultura.

EIXO HISTÓRIA
A história dos povos é assunto primordial para o entendimento da nossa identidade. É
através da história que as crianças têm referência de vida e podem conhecer os nossos
antepassados, pois eles vivenciaram uma história de sofrimento, perseguição, negação. Mas
é importante dizer que esses mesmo antepassados também vivenciaram resistências, lutas e
conquistas.
Sabemos que é importante conhecer as histórias dos outros povos indígenas que foram
passadas através da oralidade, em vários lugares. A história dos nossos antepassados conta
como os povos indígenas perderam a terra, a língua materna e sofreram mudanças na maneira
de ser.
A história conta que somos indígenas no presente e continuamos com nossa história de
luta e de resistência. A nossa história conta que os verdadeiros heróis foram nossos
antepassados e, hoje, nós fazemos a nossa própria história.
Por isso, temos, em nossa história, a nossa identidade com o Tronco Velho, pois somos
a ponta-de-rama. Nossa história é, também, nossa memóri,a que deve ser disseminada na
educação das nossas crianças.
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EIXO ORGANIZAÇÃO SOCIAL
A organização social está também relacionada com a política do nosso povo e dos
outros povos indígenas. Esse é um aspecto muito importante para a existência da educação
escolar indígena. A organização interna do nosso povo tem como característica essencial a
garantia da participação de todos os membros da comunidade.
Assim, é através da organização interna que são realizados processos de lutas e
conquistas, garantias do direito à escola, à saúde, à política agrícola, à sustentabilidade, dentre
outros. A participação de todos, assim como, o apoio e o respeito às organizações do nosso
povo, e dos outros povos indígenas, são saberes passados a partir dos processos educativos.
Dessa maneira, é possível garantir o bem viver para nosso povo, tanto no presente
quanto no futuro, e guiar nossos caminhos na perspectiva da nossa autonomia.

EIXO INTERCULTURALIDADE
A interculturalidade é compreendida como um intercâmbio positivo através das trocas
que são mutuamente ricas entre as culturas das diversas sociedades. Esse eixo propõe um
estudo mais dinâmico da educação e é a oportunidade de conhecimento e de promoção do
diálogo constante entre culturas.
A maneira de abordagem será sempre o uso do diálogo, a partir das inter-relações
entre as culturas. Além disso, as contribuições dessas culturas são a consequência dos
processos que levaram todas as sociedades ao longo da história.
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OS PROFESSORES E AS PROFESSORAS
INDÍGENAS

As aulas em nossa escola
Ilustração: Acervo Pankaiwka

Os professores e professoras indígenas sempre discutem e planejam as atividades para
cada dia letivo. Com isso, todas as atividades que envolvem aprendizagem são realizadas na
sala de aula ou na comunidade. Essas atividades devem relacionar-se com o trabalho na roça,
com a arte indígena, com a caça, com a pesca, com as danças, com os toantes, com os rituais
e com as festas, como o Toré, o Flechamento do Imbu, a Puxada do Cipó, as Corridas do Imbu,
e o Menino do Rancho, entre outras atividades.
Os dias letivos em nossa escola não são somente desenvolvidos quando a criança ou o
jovem vai para a escola, de segunda a sexta, mas também nos sábados e domingos. Os sábados
e os domingos são os dias em que acontecem muitas de nossas festas e rituais, pois, essas
práticas culturais são momentos e espaços de aprendizagem, tanto para estudantes quanto
para professores e professoras indígenas.
Os professores e as professoras indígenas participam da construção dos projetos
didáticos, para que esses estejam articulados com os projetos societários da nossa
comunidade.
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Esses guerreiros da Educação sempre buscam meios para acompanhar de forma direta
(na escola) e indireta (nas festas, nos rituais e na comunidade) nossos estudantes. Dessa
maneira, os mesmos podem promover momentos de socialização de conhecimento,
vivenciando nossa cultura e nossa religiosidade. E por fim, todo esse desempenho resulta na
formação das nossas crianças e dos mais jovens guerreiros Pankaiwka.
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