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TTooddoo  CCaammbbiiaa  

  

Cambia lo superficial 
Cambia también lo profundo 

Cambia el modo de pensar 
Cambia todo en este mundo 

 
Cambia el clima con los años 

Cambia el pastor su rebaño 
Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño 
 

Cambia el más fino brillante 
De mano en mano su brillo 
Cambia el nido el pajarillo 

Cambia el sentir un amante 
 

Cambia el rumbo el caminante 
Aunque esto le cause daño 

Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 

 
Cambia, todo cambia 
Cambia, todo cambia 

 
Cambia el sol en su carrera 

Cuando la noche subsiste 
Cambia la planta y se viste 

De verde en la primavera 
 

Cambia el pelaje la fiera 
Cambia el cabello el anciano 

Y así como todo cambia 
Que yo cambie no es extraño 

 
Pero no cambia mi amor 

Por mas lejos que me encuentre 
Ni el recuerdo ni el dolor 

De mi tierra y de mi gente 
 

Y lo que cambió ayer 
Tendrá que cambiar mañana 

Así como cambio yo 
En esta tierra lejana. 

 
 

Julio Numhauser 
 

  



7 

 

AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOOSS  

  

  

Aos que mencionei aqui e aos que estão guardados em algum cantinho da minha memória, 

minha gratidão e respeito.  

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao povo Xucuru-Kariri, que me concedeu a 

oportunidade de aprender sobre sua trajetória de luta e de vida.  

Ao povo Xocó, que me recebeu bem, e que certamente ainda terei o privilégio de aprofundar 

pesquisas em sua região.  

Agradeço a minha querida mãe e meu irmão.  

A meus amigos, especialmente a Sérgio Lima, que desde o princípio esteve junto a mim; 

lembro-me bem da noite que viramos estudando juntos, e de todas as conversas que tivemos, 

momento em que amadurecemos ideias. Também a Alexandro Porangaba, que me 

acompanhou nesse processo, auxiliando e contribuindo, foi fundamental sua participação. A 

Alba Vasconcelos e Risolene Alencar, minhas queridas amigas, muitas vezes no esgotamento 

das ideias estiveram do meu lado trazendo sua alegria. A meus tios, Marlene Costa, Solemar 

Miranda, Anivaldo Miranda e Diana Monteiro. 

Agradeço a meu Orientador Paulo Jobim, com o qual tive a sorte de trabalhar nesses dois 

anos, tempo em que sempre pude contar com sua contribuição e dedicação.  

Agradeço a Andres Zarankin, que, além de ser meu Co-orientador, foi meu amigo durante 

esses dois anos. Sua contribuição foi fundamental, haja vista que abriu um mundo de 

possibilidades dentro da Arqueologia, o que desconhecia. Posso dizer seguramente que, 

depois do fortuito encontro na SAB-Nordeste, o qual tive o privilégio de conhecer, mudou 

minha forma de ver a Arqueologia, dando outra trajetória a minha formação profissional.  

Agradeço Elisângela Morais pela gentileza de me enviar sua dissertação, ao qual me fez 

refletir sobre um novo olhar para esse trabalho. 

A Alejandro Habes e Cristóban Gnecco pela generosidade em enviar material bibliográfico 

que contribuiu para pensar os caminhos seguidos nessa dissertação.   



8 

 

A Douglas Carrara, por me disponibilizar tão gentilmente seu relatório de pesquisa da área 

Xucuru-Kariri.  

A Sofia Civitella, que, malgrado a distância, ajudou-me em muitas ocasiões, enviando 

material bibliográfico e pela sua amizade.   

Gostaria de agradecer ao corpo docente e aos pioneiros da primeira turma do Mestrado em 

Arqueologia da UFS. Especialmente às minhas companheiras Sâmara Cavalcante, Luciana 

Castro e Jeanne Dias – com o qual dividimos a sala e a casa em Laranjeiras. A meus amigos 

Juliana Betarello, Vanessa Giló, Ronaldo Alves, Sebastião Lacerda e Tenten, amizades que 

construí quando cheguei a Laranjeiras.    

Aos corajosos que viajaram comigo a campo, Sérgio Daher, João Carlos e Luany de Fátima.   

Ao NEPA/UFAL, principalmente a Scott Allen, o qual me deu apoio logístico para as 

filmagens da pesquisa.  

A Rodrigo Lessa, Flávio Morais, Waldimir Neto e Roberto Tenório, os quais sempre me 

incentivaram.  

À Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC), 

pelo auxílio à pesquisa.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



9 

 

RREESSUUMMOO  

  

A categoria “índios do Nordeste”, amplamente estudada na Antropologia desde o final da 
década de 1940, traz como ponto central o processo de reivindicação e reestruturação étnica 
dos povos indígenas desta região. Dentro dessa categoria, classificada pelo “mundo não-
índio”, se encaixam os Xucuru-Kariri de Palmeira dos Índios/AL que, desde a década de 1950 
vêm conquistando espaço na luta pelo direito ao reconhecimento e livre exercício de sua 
identidade étnica. Entretanto, entre os Xucuru-Kariri existe, além dos sinais diacríticos 
comumente utilizados para afirmação de sua identidade, a atribuição de valor simbólico aos 
sítios arqueológicos pré-coloniais do município que, para eles, corresponde à sua 
ancestralidade na região. Ao longo do processo de reestruturação do grupo, os sítios 
arqueológicos sempre estiveram presentes aos trabalhos produzidos por antropólogos, 
historiadores e arqueólogos. Porém, no que tange à produção arqueológica, os sítios foram 
classificados a partir de uma perspectiva histórico-cultural, desconectando dentro da academia 
qualquer possibilidade de diálogo entre a visão Xucuru-Kariri e a visão dos pesquisadores. 
Através do viés da Arqueologia Pública, orientada pelo preceito teórico-metodológico 
multivocal, a pesquisa buscou analisar o lugar que a cultura material e a Arqueologia ocupam 
para o grupo e o que esta ciência tem feito por ele. Foi realizado na área um mapeamento 
participativo que promoveu o diálogo horizontal entre pesquisadora e comunidade. Aliado à 
perspectiva atual da Arqueologia Relacional, tentou-se buscar a quebra da visão hegemônica 
que muitas vezes reproduz a violência epistêmica determinada pela modernidade no que se 
refere aos processos dicotômicos entre sociedades distintas. Os resultados obtidos trouxeram a 
visão da materialidade local a partir da ótica Xucuru-Kariri, como é manipulada pelo grupo e 
significada dentro do seu universo cosmológico e (re)significada no “mundo não-índio”. 

 

 

 

 

Palavras Chave: Arqueologia Pública, Arqueologia Relacional, Multivocalidade, Índios do 
Nordeste.  
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AABBSSTTRRAACCTT  

  

The category "Indians of the Northeast," widely studied in anthropology since the late 1940s, 
has as its main concern the process of ethnic reclaiming and restructuring of indigenous 
peoples in this region.  This category - classified by the "non-Indian world" – includes the 
Xucuru-Kariri of Palmeira dos Índios / AL, who since the 1950s have been gaining ground in 
the fight for recognition and free exercise of their ethnic identity.  In order to affirm their 
identity, the Xucuru-Kariri have attributed symbolic value to the city‟s pre-colonial 
archaeological sites, which correspond to their ancestry in the region. Thus, throughout the 
process of group restructuring, the sites have always been present in works produced by 
anthropologists, historians, and archaeologists.  However, during their archaeological 
production, the sites were classified according to a cultural-historical perspective which, 
within academia, removed the possibility of a dialogue between the Xucuru-Kariri and the 
researchers. This paper, guided by a public archaeological bias, as well as theoretical and 
methodological multivocal precepts, examines the place that material culture and archaeology 
occupies for the Xucuru-Kariri, as well as what this field has done for them. I conducted a 
participatory mapping that promoted a horizontal dialogue between me as a researcher, and 
the community; and through the current perspective of reflexive archaeology, I attempted to 
break the hegemonic view that often results in epistemic violence as determined by modernity 
in regards to the dichotomous processes among different societies. The results obtained carry 
the vision of local materiality from the perspective of the Xucuru-Kariri, how it is 
manipulated by the group, and how it is signified within their cosmological universe and 
(re)signified in the "non-Indian world. 

  

  

  

Keywords: Public Archaeology, Reflexive Archaeology, Multivocality, Indians of the 
Northeast.  
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

Por muito tempo os expedientes da Arqueologia se ocuparam na busca de 

respostas a respeito de momentos, formas e sequências do passado, dividindo-se em diversos 

questionamentos. Entretanto, a construção de todo esse passado dialogou com o presente 

trazendo diversos agentes para sua edificação. Este trabalho fala de comunidades indígenas 

atuais que, com fragmentos do passado, constroem histórias que fortalecem seu futuro.  

Em 2005, quando era aluna do curso de Ciências Sociais pela Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), tive a oportunidade de trabalhar como bolsista no Atlas de 

Terras Indígenas de Alagoas, projeto coordenado pelo Núcleo de Antropologia Visual 

(AVAL) que teve a participação do Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológico (NEPA), do 

qual fazia parte. O trabalho teve por objetivo avaliar a situação fundiária das áreas indígenas 

do Estado de Alagoas e Sergipe1 e mapear sítios arqueológicos existentes nesses locais.  

Como resultado do mapeamento, foram identificadas três áreas com registro de 

sítios arqueológicos: na cidade de Palmeira dos Índios (AL), onde houve a constatação de 

diversos sítios cemitérios pré-coloniais. No município de Porto da Folha (SE), na Ilha de São 

Pedro, atual área indígena Xocó, onde foi registrado um sítio cemitério pré-colonial e um do 

período colonial. E na cidade de Pariconha (AL), onde foi mapeado um sítio de pintura 

rupestre na área indígena Geripankó.  

Após a participação como bolsista, escolhi a comunidade Xucuru-Kariri para ser 

objeto de estudo do meu trabalho de conclusão de curso em 2006, intitulado “Sítios 

Arqueológicos em Terras Imemoriais: Aspectos da Identidade Xucuru-Kariri”, em que 

assinalei os sítios arqueológicos como mais um sinal diacrítico da comunidade, servindo 

como demarcador étnico toda vez que necessário.  

A proposta para a dissertação nasceu da necessidade de aprofundamento da 

temática que perdura por muitos anos, com a qual, através da experiência empírica, tive que 

conciliar por diversas vezes os discursos das comunidades com os resultados obtidos em 

campo. Em conversas, primeiro com o arqueólogo Dr. Scott Allen no período de graduação, e 

mais tarde com o arqueólogo Dr. Andrés Zarankin, a ideia foi amadurecendo até a efetivação 

do projeto de mestrado, em que o objetivo foi promover o diálogo entre grupos indígenas e o 

                                                           
1 Área incorporada ao projeto por estar na fronteira entre os dois Estados (Alagoas/Sergipe) e ser a única área 
indígena de Sergipe.  
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trabalho arqueológico, mediante a Arqueologia Pública, levando em consideração que os 

sítios arqueológicos de Palmeira dos Índios são considerados espaços sagrados para o grupo.  

A relevância dessa dissertação parte do princípio de que, mesmo existindo em 

várias áreas indígenas do Nordeste o fenômeno de (re)significação dos sítios arqueológicos 

para afirmação da etnicidade desses grupos, há poucos estudos arqueológicos que considerem 

esses elementos no resultado final do trabalho. Na maioria das vezes, apesar da utilização 

desses espaços nos processos cognitivos da comunidade, as pesquisas são direcionadas na 

busca de informações a respeito da cultura material ancestral da região, desconectando o 

grupo presente dos sítios.  

No caso dos sítios localizados no município de Palmeira dos Índios, os estudos 

realizados por pesquisadores (que não possuíam conhecimento especializado em 

Arqueologia), trouxeram informações da existência dos sítios; no entanto, esses espaços 

ficaram expostos para a exploração e expropriação desses lugares, resultando em um passado 

indígena na região ditado pelo não-índio.  E as pesquisas realizadas por arqueólogos levaram 

a interpretação da cultura material a um paradigma histórico-cultural, associando os achados à 

tradição arqueológica Aratu e Neobrasileira. Ou seja, a relação entre passado e presente, 

gerada pelas comunidades que moram e se relacionam com o passado, (re)significando-o 

através de histórias, mitos, lendas não foi levada em consideração.    

Os Xucuru-Kariri seguem a trajetória dos grupos indígenas do Nordeste Brasileiro 

na busca de direitos por legitimidade e no processo de reconstrução étnica, ocorrido a partir 

de meados do século XX (OLIVEIRA J., 2004).  Por muito tempo, esses sujeitos foram 

discriminados e vistos pela sociedade civil e acadêmica como povos aculturados e sem sinais 

diacríticos que pudessem corresponder ao modelo proposto de como “ser índio”. O sujeito 

possuidor de traços étnicos diferenciados constituiu, por muito tempo, uma lembrança 

romântica do período colonial.  

A partir da Constituição de 1988, ocorreu uma mudança de paradigma na 

legislação brasileira com a transformação do modelo de assimilação proposto até então pelo 

Estado em décadas anteriores. Esse modelo pode ser exemplificado a partir da criação do 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI) em 1910, que inicialmente era denominado de Serviço de 

Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), que tinha como 

prática o “indigenismo” oficial inaugurado por Rondon - havendo como pressupostos 

ideológicos, pacificação de grupos isolados, assimilação não traumática e nacionalização do 

interior. “A criação do serviço faz parte da construção burocrático administrativa que 
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caracterizou a Primeira República, marcada pela transição que o Estado brasileiro operava 

entre o trabalho escravo e as novas formas de trabalho juridicamente livres” (ARRUTI, 1995: 

05).  

Os pressupostos ideológicos do SPILTN visavam “modificar as formas 

tradicionais de organização e valorização do espaço, praticadas por essas populações e por 

outras mais racionais e modernas, cujo intento era torná-los construtores da nacionalidade” 

(PERES, 2004: 48, Grifo do autor). O índio brasileiro, a partir dessa perspectiva, era 

incorporado a uma ordem positivista determinada pelo Estado. Posteriormente, em 1967, com 

a extinção do SPI foi criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), a qual tinha sua 

existência integrada à perspectiva desenvolvimentista instaurada após o golpe militar em 

1964, quando os grupos tiveram uma faixa de terra regularizada e assistência diferenciada do 

governo, introduzida através de ações políticas a fim de regularizar a situação fundiária desses 

povos (PERES, 2004). 

Acompanhando as mudanças na legislação brasileira, a causa indígena teve vários 

ganhos, principalmente após a Convenção 169 da OIT2, que trouxe, para o âmbito das leis, 

inovações no que tange aos direitos das populações nativas. Dentro dessas inovações, três 

pontos tiveram maior destaque: a existência de condições sócio-culturais e econômicas 

diferenciadas de outros setores da sociedade nacional; a possibilidade de uma organização 

social regida a partir de leis internas respeitando regras e tradições; e a autoidentificação, 

entendida como consciência do grupo a respeito de sua identidade étnica. Daí, é importante 

observar que esse movimento nasceu a partir das mudanças ocorridas no nível internacional, 

principalmente na América Latina, a qual tem em seu percentual populacional 10% da 

população indígena mundial – mudanças que vieram com o fortalecimento dos novos 

movimentos sociais que, depois de meados do século XX, principalmente a partir das décadas 

de 1960 e 1970, passaram a substituir os movimentos de classe (URQUIDI, et al.; 2008). 

É necessário ressaltar que para a sociedade nacional por muito tempo as 

populações nativas foram vistas como um elemento a ser conquistado e integrado à ordem 

vigente brasileira. O que se tem documentado sobre os povos autóctones vem imbricado do 

olhar colonial. Como bem descreve esse trecho “a história do Brasil, a canônica, começa 

                                                           
2 Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), aprovada em 1989 durante a 76ª Conferência que trata dos direitos dos povos indígenas de todo 
o mundo. A lei internacional foi ratificada no Brasil através de Decreto Legislativo Nº 143, de 20/06/2002, sendo 
Compreendido pelo Tribunal Superior Federal (STF) como condição necessária e suficiente para a introdução da 
norma internacional em caráter de Lei Ordinária (URQUIDI, et al., 2008). 
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invariavelmente pelo „descobrimento‟. São os „descobridores‟ que a inauguram e conferem 

aos gentios uma entrada – de serviço – no grande curso da história.” (CUNHA, 1992:09).   As 

fontes primárias revelam uma pequena parte da história dos povos nativos, impondo a visão 

colonialista que ecoa até hoje em diversas áreas do conhecimento nas ciências humanas.  

Alguns autores da Antropologia e Arqueologia convergem na opinião de que 

ocorreu no século XIX um complexo processo de formação das instituições e da própria 

identidade nacional, aos quais os povos nativos “foram celebrados como modelos éticos e 

estéticos de uma idade de ouro varrida pelo progresso” (OLIVEIRA J., 2011:10). Vale dizer, 

a imagem dos diversos grupos étnicos existentes no país foi apagada em prol de uma política 

de identidade nacional, formada pela conjunção do contato inicialmente dos índios e brancos 

e depois com a incorporação do negro.   

O trabalho objetiva trazer para o campo da Arqueologia discussões relacionadas 

aos grupos indígenas do Nordeste, que vem se desenvolvendo em outras disciplinas desde a 

década de 1940. Primeiro, com a visita de Carlos Estevão de Oliveira, que após uma 

etnografia constatou a existência de remanescentes indígenas na região. Posteriormente, com 

os trabalhos de João Pacheco de Oliveira e outros antropólogos e historiadores que trouxeram 

à tona discussões a respeito dos processos de etnicidade e reelaboração cultural dessas 

comunidades.   

Analisando a produção arqueológica e os diálogos com a comunidade, busco 

discutir o lugar que a cultura material e a Arqueologia3 ocupam para esses grupos e o que a 

disciplina tem feito por eles. Para essa reflexão me remeto aos preceitos da Arqueologia 

Interpretativa, onde há a valorização da importância dos contextos históricos locais, dos 

significados e símbolos que ordenam e recriam o mundo social na vida cotidiana (HODDER 

et al.,1995). 

Aliado a esses questionamentos, entro em consonância com a Arqueologia 

Pública numa perspectiva Pós-Processual, que defende a necessidade de arqueólogos 

conciliarem processos de natureza científica, técnica e social quando em contato com as 

práticas e discursos dos grupos locais (MERRIMAN, 2004). Utilizo como ferramenta 

conceitual a multivocalidade, que privilegia a atuação dos diferentes sujeitos 

(arqueólogos/indígenas) no processo de construção científica na Arqueologia. No entanto, a 

partir de reflexões postas pela Arqueologia Relacional, que propõe estratégias de investigação 

                                                           
3 Entendendo o termo cultura material a partir da visão étnica do próprio grupo e a Arqueologia como ciência 
ocidental colonialista.  
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participativa, fomentando a geração de conhecimentos alternativos, reconhecendo saberes 

tradicionais e privilegiando as diferentes visões de mundo (GNECCO, 2009; 2010). 

Como objetivo geral, discuto como a cultura material é manipulada e 

(re)significada por pessoas para constituir identidades étnicas, dando um sustento tangível, 

concreto e físico, que transforma em “real” a história desses grupos. E a maneira como 

utilizam os discursos dos arqueólogos referentes a esses elementos, para dar conteúdo e 

significado aos processos identitários na contemporaneidade.  

Os objetivos específicos correspondem: analisar a(s) forma(s) com que esses 

grupos se apropriam da cultura material e a (re)significam para a afirmação da identidade 

étnica; apreender de que modo são produzidas as falas dos grupos relacionados aos sítios; 

verificar qual é o papel do arqueólogo em relação a esse processo de ressignificação 

identitária; e observar se há um contraste entre a visão da comunidade e a dos próprios 

arqueólogos em relação aos sítios.  

A investigação foi empírica, de cunho qualitativo, com o objetivo de apreender os 

significados e discursos dos Xucuru-Kariri, bem como de arqueólogos e outros pesquisadores, 

no tocante ao processo de (re)significação dos sítios arqueológicos existentes em Palmeira dos 

Índios. As análises se fundamentaram a partir dos conceitos e métodos da Arqueologia 

Pública com premissa teórica da Arqueologia Relacional.  

A dissertação está dividida em quatro capítulos. O primeiro, intitulado 

Amadurecimento de perspectivas teóricas para prática arqueológica multivocal, em que 

apresento os pressupostos teóricos que nortearam a pesquisa. O segundo, Entrando na 

Aldeia: contextualização histórica Xucuru-Kariri e apresentação da metodologia de 

trabalho, em que são expostos o histórico do grupo e a metodologia desenvolvida. O terceiro, 

Arqueologia Palmeirense: levantamento das pesquisas arqueológicas em terras 

imemoriais, em que são mostrados os resultados do levantamento bibliográfico e documental 

referente aos estudos relacionados aos sítios arqueológicos do município de Palmeira dos 

Índios, como também o resultado das entrevistas com membros da FUNAI e do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). O quarto e último capítulo, Visita aos 

Xucuru-Kariri, em que são apresentados os resultados das entrevistas realizadas com os 

Xucuru-Kariri, bem como o mapeamento participativo para o que a comunidade teve papel 

ativo.  
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11ºº  CCAAPPÍÍTTUULLOO    

Amadurecimento de perspectivas teóricas para prática arqueológica multivocal 

 

 

"We are human only through the humanity of other human beings." 4  

Nelson Mandela  

O propósito deste capítulo é explorar algumas questões relevantes para o 

entendimento dos processos de (re)significação da cultura material realizado por comunidades 

indígenas que vivem no Nordeste brasileiro. Também, compreender como esses sujeitos 

incorporaram o discurso arqueológico produzido pelas pesquisas realizadas na região, a favor 

do fortalecimento de identidades.  

É pertinente que antes de entrar no debate arqueológico, se faça um resgate em 

conceitos como etnicidade, identidade, poder. Esses pressupostos irão ajudar a esclarecer o 

processo sócio-político aos quais as comunidades autóctones foram submetidas ao longo da 

colonização e como políticas de invisibilidade e visibilidade foram apoiadas e influenciadas 

pelo pensamento científico em diferentes períodos5.  

Partindo desses pressupostos, as analises são realizadas a partir das vertentes da 

Arqueologia Pós-Processual, onde a disciplina é vista como uma ferramenta que envolve 

conhecimento, crítica e ação. O conhecimento não existe independente da consciência social 

do pesquisador. Para a prática de uma ação social no mundo concreto, os arqueólogos 

precisam sair do debate estéril e refletir sobre o contexto atual da sociedade. Os confrontos 

políticos, ideológicos, étnicos das três últimas décadas levaram os cientistas sociais a concluir 

que ação sem conhecimento concreto do mundo leva à criação de plataformas totalitárias 

pautadas em reflexões ilusórias de verdades absolutas (MACGUIRE & NAVARRETE, 

2005).  

                                                           
4 Somos humanos apenas através da humanidade de outros seres humanos” (Tradução minha).  Definição de 
“Ubunto” palavra de origem sul-africana do dialeto bemba. Representa para muitos sul-africanos na era pós-
apartheid, o reconhecimento da alteridade entre os concidadãos.  Retirado do discurso do Ex Presidente Sul-
Africano Nelson Mandela: Renewal and Renaissance - Towards a New World Order: Lecture by President 
Nelson Mandela at the Oxford Centre for Islamic Studies.  
Acesso em: <http://db.nelsonmandela.org/speeches/pub_view.asp?pg=item&ItemID=NMS488&txtstr=Ubuntu> 
5
 Esclareço que as categorias aqui tratadas das Ciências Sociais são postas tentando entender, dentro o processo 

cognitivo do pesquisador, os diálogos estabelecidos para a mudança epistemológica do pensamento científico 
nas últimas décadas. No que se refere à Arqueologia, entender a incorporação do sujeito contemporâneo no 
expediente das pesquisas e a revisão do papel do arqueólogo frente à objetividade posta por algumas correntes 
tradicionais da Arqueologia.  

http://db.nelsonmandela.org/speeches/pub_view.asp?pg=item&ItemID=NMS488&txtstr=Ubuntu
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Ao final do capítulo, apresento alguns caminhos que a disciplina vem seguindo 

com a análise de teorias pós-coloniais para repensar grupos étnicos. Ainda, exponho um 

quadro atual do panorama da Arqueologia Pública praticada na America Latina e os caminhos 

que estão sendo seguidos no concernente à inclusão de discursos de diferentes segmentos da 

sociedade. 

 

1.1 Etnicidade, identidade cultural e poder 

 

A definição dessas categorias parte da necessidade em entender como foi 

construído o pensamento científico referente a esses grupos, principalmente na Antropologia, 

que, aliado ao movimento de ressurgência dos povos indígenas do Nordeste, começou o 

processo de reconhecimento dessas identidades a partir de meados do século XX. Então, faz-

se necessário compreender como se desenvolveu o pensamento científico que favoreceu esses 

grupos e como dentro das ciências humanas vêm se modificando as abordagens de percepção 

do sujeito. Os conceitos de etnicidade, identidade cultural e poder estão imbricados no 

contexto apresentado para o entendimento da dinâmica social ocorrida dentro das 

comunidades indígenas estudadas. São os norteadores para o entendimento do problema 

proposto. Por trás da manipulação e (re)significação da cultura material há processos de 

identidade entrelaçados em práticas ideológicas e políticas podendo resultar no fortalecimento 

de identidades étnicas, ou até mesmo no seu obscurecimento.   

De acordo com alguns autores, o conceito de etnia permaneceu um dos mais 

confusos do vocabulário das Ciências Sociais (NICOLAS, 1973, apud POUTIGNAT; 

STREIFF-FENART, 1998), sendo que Jones (1997) afirma que a definição de etnicidade foi 

influenciada por uma multiplicidade de fatores, variando desde o impacto de diferentes teorias 

sobre o assunto, até o grupo particular que é objeto de estudo. A despeito disso, podem-se 

traçar pelo menos as duas principais abordagens para o estudo desse assunto: a primeira vê a 

etnicidade como um conjunto de atributos imediatos e naturais à existência social; a outra vê 

os grupos étnicos como categorizações culturalmente construídas e dinâmicas.  

Assim, a concepção primordialista baseia-se em dados intuitivamente percebidos 

como imediatos e naturais da existência social, tais dados podendo ser, segundo o caso, o 

vínculo de sangue presumido, os traços fenotípicos, a religião, a língua, a pertença regional ou 

o costume. Essa abordagem dá conta da qualidade primária e fundamental da identidade 
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étnica, uma vez que o indivíduo nasce com os elementos constitutivos de sua identidade 

étnica, ou os adquire a partir de seu nascimento (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998).  

Propõe-se, dessa maneira, a utilização de uma lista de traços que serviriam para 

caracterizar os diversos grupos étnicos, sendo que esses traços surgiriam principalmente pelo 

fato de essas sociedades viverem isoladas.  

A partir da década de 1970, surge uma mudança na concepção dos grupos étnicos: 

as teorias instrumentalistas refutam a ideia segundo a qual a etnicidade seria um efeito da 

socialização no seio de um grupo étnico, mas situam-na como uma reação às mudanças das 

estruturas institucionais e das relações de poder implicadas pela modernização. Os membros 

dos grupos étnicos não são definidos como tais em razão de sua pertença involuntária e de sua 

interiorização inconsciente dos valores do grupo. 

Essa contestação se deve especialmente ao fato de que começa a se perceber que 

longe de ser uma qualidade inerente à pertença, adquirida uma vez por todas desde o 

nascimento, a etnicidade é um processo de construção entre os membros da comunidade, 

principalmente para se mostrar, se identificar, em relação aos membros de outras 

comunidades. Por conseguinte, ao contrário da antiga definição, começa-se a perceber que “o 

grupo étnico não pode se tornar uma categoria pertinente de agrupamento humano senão nas 

situações plurais” (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998: 82).  

É dizer, 

a etnicidade não se manifesta nas condições de isolamento, é, ao contrário, a 
intensificação das relações características do mundo moderno e do universo urbano 
que torna salientes as identidades étnicas. Logo não é a diferença cultural que está na 
origem da etnicidade, mas a comunicação cultural que permite estabelecer fronteiras 
entre os grupos por meio dos símbolos simultaneamente compreensíveis pelos 
insiders e pelos outsiders. O aspecto relacional das identidades étnicas implica 
igualmente que a identidade étnica só pode existir como „representação 
forçosamente consciente em um campo semântico onde funcionam sistemas de 
oposição‟ (Oriol, 1986, apud POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998: 124).  

 

Além disso, a etnicidade não é mais vista como um fator natural, adquirida no 

nascimento, é construída através da manipulação e da modificação da realidade, sendo que 

essa construção não é vazia de conteúdo cultural visto que ela implica 

um processo de seleção de traços culturais dos quais os atores se apoderam para 
transformá-los em critérios de consignação ou de identificação com um grupo 
étnico. Uma vez selecionados e dotados de valor emblemático, determinados traços 
culturais são vistos como propriedade do grupo no duplo sentido de atributo 
substancial e de posse (Schwartz, 1975) e funcionam como sinais sobre os quais se 
funda o contraste entre Nós e Eles (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998: 129).  
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Assim, o que vai passar a ser importante para a análise do fenômeno de etnicidade 

não é mais os traços culturais específicos de determinados grupos, mas o processo de como 

esses traços são escolhidos e utilizados pelos referidos grupos. 

Portanto, “a análise se desloca do conteúdo cultural do grupo étnico para a análise 

da emergência e da manutenção das categorias étnicas tais como elas se constroem nas 

relações intergrupos” (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998: 82). 

Dentro da ótica instrumentalista é que são pensados os grupos étnicos do 

Nordeste, na perspectiva apresentada nesta dissertação, no que se refere à apropriação do 

material arqueológico (re)significado para a manutenção de categorias étnicas e nas 

construções intergrupos. A materialidade expressa o pertencimento desses povos à região, 

trazendo o discurso imaterial como uma categoria a ser incorporada no discurso arqueológico. 

O foco se desconecta da necessidade de captação de traços culturais inerentes a grupos 

específicos, para a necessidade de entendimento da apropriação da materialidade nos 

processos de etnicidade.  

Aprofundando as discussões atinentes à incorporação do sujeito dentro de 

reflexões acerca do trabalho arqueológico em áreas onde há o fenômeno da (re)significação, 

discorro sobre a formação do conceito de identidade nas Ciências Sociais, porquanto norteou 

ele discursos hegemônicos e plurais referentes a esses processos.  

O conceito de identidade cultural é fluido e recente nas ciências humanas, surgido 

em meados do século XX nos Estados Unidos, pela Psicologia Social, que analisava os 

problemas de integração dos imigrantes dentro do país. Inicialmente seu caráter era imutável e 

determinista na conduta dos indivíduos, porém o conceito foi avançando dentro das Ciências 

Sociais, ganhando concepções mais dinâmicas e fluidas (CUCHE, 1999).  

A identidade cultural – definindo-a de forma simples – é o mecanismo que 

“permite que um sujeito se localize num sistema social e seja localizado socialmente” 

(CUCHE, 1999:177). Não é apenas atribuída a indivíduos e sua relação com o sistema social, 

o conceito pode ser utilizado para entender diferenças culturais entre grupos distintos. Ao 

mesmo tempo em que identifica, distingue os grupos.  

Todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua definição social, 
definição que permite situá-lo no conjunto social. A identidade social é ao mesmo 
tempo inclusão e exclusão: ela identifica o grupo (são membros dos grupos os que 
são identificados sob um certo ponto de vista) e o distingue dos outros grupos (cujos 
membros são diferentes dos primeiros sob o mesmo ponto de vista). Nesta 
perspectiva, a identidade cultural aparece como uma modalidade de categorização da 
distinção nós/eles, baseada na diferença cultural (CUCHE, 1999: 177).  
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Existem inúmeras formas de se conceituar identidade cultural. As objetivas, sendo 

atribuído um caráter primordial, ou seja, relacionando-a à ideia de condição imanente do 

sujeito ao grupo de origem, e uma subjetiva, atribuindo-lhe um processo de construção social, 

sendo realizado dentro de contextos sociais, estando associada ao âmbito das representações.  

Barth (1998) é um considerado um divisor de águas no que se refere aos estudos 

sobre essa categoria, porque arroga um caráter relacional ao processo de identidade cultural, 

essa abordagem ultrapassa a dicotomia entre objetivo/subjetivo. Para ele não é importante 

observar os traços culturais distintivos, mas localizar aqueles que são utilizados pelo grupo 

para afirmação e manutenção da diferença.  

As distinções de categorias étnicas não dependem de ausência de mobilidade, 
contato e informação. Mas acarretam processos sociais de exclusão e de 
incorporação pelos quais categorias discretas são mantidas, apesar de 
transformações na participação e na pertença no decorrer de histórias de vidas 
individuais (BARTH, 1998: 188).  

 

Hall (2011) avança o conceito de identidade trabalhando-o a partir dos 

pressupostos da pós-modernidade. Para ele a identidade cultural não é uma entidade fixa, 

essencial ou permanente: ela é móvel, formada e transformada continuamente pelas formas 

como somos representados e interpelados pelos sistemas culturais que nos rodeiam.  

É definida historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de 
um „eu‟ coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em 
diferentes direções, de tal modo que em nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. Se sentimos que temos uma identidade unificada desde o 
nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda história sobre nós 
mesmos ou uma confortadora „narrativa do eu‟ (HALL, 2011:13).  

 

Hall (2011) aprofunda as reflexões observando que ocorreu um descentramento 

do sujeito moderno na medida em que avançaram as mudanças em âmbito mundial com o 

pensamento pós-moderno. Afirma que essas transformações ocorreram a partir de cinco 

pressupostos: O materialismo histórico de Marx, emergindo uma concepção mais social do 

sujeito, onde o indivíduo foi visto no interior das grandes estruturas e formações da sociedade 

moderna, os homens fazem a história, mas somente com as condições materiais que lhes são 

dadas; a descoberta do inconsciente por Freud, onde para ele, a identidade era formada 

através de processos psíquicos e simbólicos do inconsciente; os estudos de lingüística de 

Saussure, identificando a língua como um sistema social, não um sistema individual; a análise 

genealógica de Foucault sobre o poder, onde os indivíduos estavam sujeitos a um novo tipo de 

poder ao qual ele chamou de “poder disciplinar”, que está relacionado ao poder ideológico 
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implantado subjetivamente nas instituições; também o movimento feminista, com o 

surgimento dos novos movimentos sociais, onde as minorias tomaram lugar na reivindicação 

de seus direitos. Esse descentramento deslocou a ideia de um ser único central, vindo do 

pensamento cartesiano do cogito penso, logo existo. O autor baseia suas premissas na análise 

do pensamento pós-estruturalista, onde não há um sujeito, mas uma multiplicidade de sujeitos 

(HALL; 2011). 

Seguindo as mudanças de percepção do sujeito é importante observar as 

transformações ocorridas na macroestrutura. Com o processo de globalização a identidade 

nacional, não é apagada totalmente vigorando em suas instâncias políticas, dando lugar ao 

fortalecimento de identidades locais. Passando a existir um movimento dialético entre o local 

e o global, o espaço que antes era delegado apenas às identidades nacionais favorecidos pelo 

obscurecimento das identidades locais, abre espaço para as diferenças e o processo de 

alteridade entre as diversidades culturais (HALL; 2011).  

Trazendo a discussão sobre etnicidade para a Arqueologia, alguns autores 

convergem na opinião de que a categoria não pode ser tratada como um conceito monolítico.  

Jones (1997; 2005) parte da ideia de que a identidade não é um reflexo direto de uma cultura 

distinta e passiva, como podemos ver em teorias com base no paradigma Histórico-Cultural. 

O fenômeno da etnicidade vem atrelado à construção subjetiva da identidade com base na 

cultura compartilhada real ou pressuposta de grupos, onde são identificados por antropólogos 

e sociólogos com base na auto-definição e definição pelos outros. Sendo assim, somente 

certas práticas são envolvidas na percepção e expressão da diferença étnica, e só podem ser 

visualizadas no contexto de interação social. Muitas vezes, por trás da seleção desses traços 

(demarcadores étnicos), existem (embutido na construção ativa da identidade) interesses 

políticos e econômicos, entre outros elementos que não podem ser captados.  

De tal modo, Jones (1997; 2005) parte da ideia de que essas relações sejam fluídas 

e ambíguas e a expressão da etnicidade pode ser modificada em diferentes contextos de 

interação social. Então, ao invés de tentar relacionar a cultura material diretamente a um 

grupo étnico, é necessário observar os contextos culturais e relações sociais nos quais esses 

grupos estão inseridos. Todavia, a autora diz que a teoria de etnicidade que propõe sugere que 

os arqueólogos não terão sucesso em perceber “entidades étnicas” representadas em fontes 

históricas ou no vestígio arqueológico, pois estas não são limitadas e homogêneas. As 

categorias étnicas são fluidas e subjetivas. “(...) o „grupo‟ somente existe no contexto da 

interpretação que justifica e explica as práticas do passado e os modos de interação e informa 
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o futuro” (JONES, 2005:37). Vendo nesse contexto dinâmico, onde essa interação é algo que 

não se apreende, o registro arqueológico e documental pode fornecer tanto perspectivas 

complementares, como contraditórias sobre os processos de etnicidade de um determinado 

grupo. Então, como sair desse paradoxo? Ao invés de captar vestígios de grupos étnicos 

homogêneos nos registros, é necessário haver uma Arqueologia da práxis social da identidade, 

que foca na análise crítica das representações textuais da etnicidade, ou seja, verificar nos 

registros a práxis de relações estabelecidas na dinâmica intergrupos.  

Complementando a discussão de etnicidade na Arqueologia, Shennan (2003) 

observa algumas implicações na análise do registro arqueológico no que tange à expressão de 

grupos étnicos. Em primeiro lugar, o arqueólogo traz à interpretação referências particulares 

de sua formação, que estão conectadas com a conjuntura na qual ele foi formado e está 

inserido. A seleção do que vai ser evidenciado na pesquisa parte de uma escolha subjetiva, ao 

qual é fruto da sua composição como sujeito, ou também por questões políticas e econômicas. 

O próprio conceito de cultura e identidade étnica foi modificado no decorrer dos expedientes 

exigidos ao longo do processo histórico de formação dos Estados-Nação, depois pelos 

processos de globalização. Logo, esses conceitos são ambíguos e não podem ser vistos como 

expressão objetiva de um determinado grupo.  

A desconstrução do conceito monolítico de etnicidade e identidade nos faz refletir 

sobre a legitimidade ao qual a Arqueologia ortodoxa atribui o direito de recriminação sobre a 

apropriação e interpretação de elementos pré-coloniais em contextos atuais. Se o registro é 

algo ambíguo e a Arqueologia não o legitima de forma objetiva, por que comunidades atuais 

não podem se apropriar desse registro para composição de seus sinais diacríticos? Talvez, a 

pergunta seja obvia demais, mas geralmente em alguns casos isolados podemos ver a 

Arqueologia sendo utilizada para desconstruir discursos de grupos contemporâneos no que se 

refere à apropriação da materialidade pré-colonial para sua representação.  

O poder é amplamente discutido nas Ciências Humanas, entretanto para essa 

análise me remeto a reflexões iniciadas por Michel Foucault (2001). Com o nascimento da 

modernidade nasce um novo mecanismo de poder que se constrói articulado com o modo de 

produção capitalista, mas o modo de produção como identificado por Marx não é o centro da 

discussão, mas sim as formas disciplinares que ele denomina como sendo uma tecnologia de 

poder. O autor se afasta da ideia de que o poder venha personificado em uma instituição ou 

lugar, busca analisar a categoria através do procedimento investigativo observando as 
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produções, discursos e representações os quais estabelece dentro das necessidades exigidas de 

uma época. Tendo assim como consequência a manutenção de um status quo. 

Analisando as formas de poder nas esferas amplas da sociedade, Foucault 

denomina-o como biopoder, o qual é exercido nos grandes corpos populacionais. Os controles 

do biopoder agem para normalização do individuo, e podem ser personificados nas formas: 

oficial, legal e ritual trazidas para a sociedade através de ideologias corporificadas nas 

instituições.  

Creio que deva ser analisada a maneira como os fenômenos, as técnicas e os 
procedimentos de poder atuam nos níveis mais baixos; como estes procedimentos se 
deslocam, se expandem, se modificam; mas sobretudo como são investidos e 
anexados por fenômenos mais globais (FOUCAULT, 2001:104).  

 

Ou seja, os fenômenos ao quais ele se refere são acionados através dos 

dispositivos de poder que são utilizados para disciplinar os indivíduos de forma que esses 

reproduzam o caráter normativo da sociedade, as noções de verdade que compõem o mundo 

moderno.  

Partindo das premissas apresentadas podemos dizer que, tanto as instituições que 

garantem assistência diferenciada aos povos indígenas como a própria ciência através do 

discurso normativo, produziram mecanismos de controle para ajustar esses indivíduos a regras 

institucionalizadas desde o período de contato. Inicialmente, com os aldeamentos e reduções, 

sendo esses sujeitos submetidos à catequese, posteriormente com o enquadramento desses 

grupos étnicos a uma identidade imaginária nacional, e por fim, com a exigência de um 

comportamento normativo onde os índios assumem uma forma institucionalizada de conduta 

para reconhecimento de uma identidade étnica.  

Um exemplo expresso da formulação de mecanismos de controle pelo Estado 

pode-se ver na análise de Ferreira (2002) onde o autor observa a prática arqueológica 

vinculada ao projeto político Imperial em prol do fortalecimento de uma identidade nacional.  

Para ele, os conflitos entre grupos sociais, e o embate em torno da construção de identidades 

são circunscritos pelas dimensões geopolíticas do Estado, mesmo que não seja o ponto central 

donde derivam todas as formas de poder. Este, assim, age de forma subjetiva através desses 

mecanismos, os quais podem ser representados por meio da produção acadêmica no que tange 

à construção de identidades geopolíticas dos Estados nascentes, principalmente na era 

nacionalista.   
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No próximo item há um aprofundamento sobre a construção da identidade étnica 

vinculada ao projeto proposto pelo Estado Brasileiro ao longo do processo de incorporação do 

sujeito indígena à política nacional vigente.  

 

1.2 Etnologia Brasileira: a categoria índios do Nordeste 

 

Dentro da etnologia brasileira, destacamos a categoria índios do Nordeste, tendo 

em comum o processo de visibilidade instaurado desde em meados do século XX. Os Xucuru-

Kariri se enquadram dentro desse contexto, porquanto atravessou junto a outros grupos 

étnicos da região o movimento de visibilidade e construção de sua identidade frente ao 

cenário nacional. Oliveira J. (1993, 2004, 2011) classificou essa categoria partindo da análise 

dos diferentes modelos de colonização instaurados no Brasil.  

O conjunto índios do Nordeste, quando visto de forma geral, apresenta 

particularidades que o diferenciam dos demais grupos indígenas brasileiros. Podemos destacar 

entre elas: o processo colonial, no Brasil, iniciado no Nordeste, trazendo como consequência 

o extermínio de diversas etnias e o silenciamento de outras; o histórico de ressurgimento 

ocorrido a partir da década de 1970, com a articulação política de grupos indígenas com 

entidades não governamentais, antropólogos e párocos para legitimação da condição étnica de 

diversos grupos que viviam à margem da sociedade (OLIVEIRA J., 2011).  

Com a chegada dos colonizadores ao Brasil, a conquista de um território já 

habitado por povos nativos exigia estratégias para assegurar os marcos divisórios das áreas da 

Colônia. A expansão no interior do Nordeste deu-se mediante a penetração das bandeiras pelo 

Rio São Francisco. Tal movimento histórico desencadeou, em linhas gerais, o resultado da 

incorporação do indígena nordestino às necessidades políticas impetradas pelo novo regime.  

Três estratégias foram utilizadas para incorporar esses povos à unidade colonial: guerra, 

conversão e mistura. Como dado histórico da fase inicial de contato, o evento conhecido 

como Guerra dos Bárbaros – ou Confederação dos Cariris –, descrita nos documentos da 

época, demonstra a resistência indígena à assimilação. Como consequência desse fato 

histórico, povoados se estabeleceram ao longo das sesmarias, exterminando diversas etnias e 

incorporando os índios pacificados a convivência com os novos colonos. A segunda estratégia 

foi a implantação das missões. A política missioneira encarava o gentio como mão-de-obra 
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livre administrada por missionários, tendo territórios cedidos pelo governo colonial 

(ARRUTI, 1995).  

Inúmeras terras indígenas declaradas e homologadas atualmente no país provêm 

da política das missões. Em Alagoas, podemos citar os Xucuru-Kariri em Palmeira dos Índios 

e os Kariri-Xocó de Porto Real do Colégio. Os aldeamentos implantados no interior 

nordestino contribuíram enormemente para a imposição desses índios à cultura dominante, 

leis foram administradas obrigando indígenas a incorporarem costumes, crenças, língua, e 

assim por diante, de acordo com as necessidades exigidas pelo novo regime.  

O terceiro golpe ministrado pelo governo colonial foi a estratégia da mistura. Esse 

momento coincidiu com o início da política implantada por Marquês de Pombal e o 

enfraquecimento do poder missionário. A mestiçagem teve a seu favor as consequências 

geradas pelo período das missões. O índio pacificado passou a sofrer o processo de “mistura”, 

introduzido através de políticas geradas pelo sistema governamental com o objetivo de fixar 

as fronteiras nacionais e promover o avanço econômico na região (ARRUTI, 1995).  

Nesse contexto, foi decretada em 1850 a Lei de Terras, que disciplinava a 

propriedade fundiária no Brasil. A Lei discriminava o domínio público do particular, 

consolidando a propriedade territorial através do estabelecimento de normas para a aquisição 

de terras públicas, que eram classificadas como terras devolutas. Esses territórios foram 

liberados, e os poucos indígenas que restavam foram incorporados a aldeias maiores 

(ARRUTI, 1995).  

Após a extinção da maioria dos aldeamentos do Nordeste, a visibilidade desses 

povos só veio ocorrer em meados do século XX, a partir da articulação de entidades não 

governamentais, párocos, antropólogos e comunidades indígenas. Um dado importante desse 

período foi à visita do antropólogo Carlos Estevão de Oliveira no interior nordestino que 

constatou a presença desses grupos em diversos Estados. A apresentação de sua pesquisa 

etnográfica, no Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco e Museu Nacional no Rio de 

Janeiro alavancaram o processo de visibilidade desses povos trazendo como consequência à 

aquisição de diversas áreas por parte do governo e a assistência diferenciada a esses povos 

(ARRUTI, 1995).  

Como consequência da política de invisibilidade imposta pelo governo colonial, a 

maioria das etnias indígenas do Nordeste perderam sinais diacríticos visíveis e aceitos pelo 

ideário normativo do que se configura ser indígena. Oliveira J. (1993) destaca que os 
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habituais sinais diacríticos como língua, homogeneidade biológica, modos indicativos de 

vestimentas e adornos, diferenças tecnológicas e rituais não podem ser aplicados no contexto 

nordestino para estabelecer diferenças culturais.  

Entretanto, no processo de reconstrução étnica, outros sinais diacríticos são 

configurados em prol de uma identidade diferenciada. No caso nordestino, para se estabelecer 

a diferença e se legitimarem como indígenas, os povos passaram a ter uma organização social 

e política preenchendo necessidades exigidas pelo órgão Federal. O fruto dessas inter-relações 

acarretou um modo de ser para essas populações, descrito por alguns antropólogos como 

indianidade, correspondente a um evento de natureza política, produzido por uma relação de 

interesses entre grupo e Estado (LIMA, apud MARTINS S., 1994).  

Nos estudos em relação aos indígenas do Nordeste, particularmente no tocante aos 

processos reestruturação étnica, reelaboração cultural e atividade política de reivindicação de 

uma identidade indígena, (ou seja, processos de etnogênese) podemos destacar as pesquisas 

de Oliveira J. (1993). Para este autor, as comunidades são observadas a partir dos 

pressupostos teóricos de Barth (1998), através dos quais compreende que os grupos não 

podem ser definidos pelo seu “estofo cultural”, mas por meio de critérios analíticos que 

valorizem as demarcações de fronteiras definidas pelos próprios sujeitos pertencentes a estas 

comunidades (atributos de pertencimento e exclusão). A homogeneidade cultural desses 

povos deve ser pensada sob o signo da invenção de cultura Hobsbawm (1984), denominado 

como um movimento de criação coletiva. Tal processo é consequência dos movimentos 

históricos definidos como territorialização, ocorridos em dois momentos: o primeiro com o 

advento das missões, que através dos aldeamentos agregam povos de diversas etnias em um 

mesmo ambiente. O segundo, em meados do século XX, com a retomada de grupos que se 

auto-reconhecem como indígenas e se organizam politicamente reivindicando sua condição 

étnica. (OLIVEIRA J., 2004).  

É importante deixar claro que os conceitos de indianidade (LIMA, apud 

MARTINS S., 1994), e os de territorialização (OLIVEIRA J., 2004) são postos nessa 

dissertação para situar os grupos do Nordeste dentro da categoria que são estudados na 

Antropologia e Arqueologia. O que prevalece para este trabalho são as configurações 

sociopolíticas advindas da colonização, entendendo também que essas categorizações, apesar 

de gerais, trazem em sua epistemologia explicações acerca do processo sócio-político a que 

passaram essas populações.   
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1.3 Arqueologia: do nativo ao remanescente, do remanescente ao índio 

 

Seguindo as orientações da Arqueologia contemporânea, na perspectiva pós-

processual, a construção do pensamento arqueológico como as demais ciências humanas, está 

ligada aos interesses sociais e políticos que acompanham o seu tempo, entretanto essas 

construções são premiadas pelas historicidades e conflitos contemporâneos do período 

(TRIGGER, 2004; FERREIRA, 2002). Nessa perspectiva, remontam-se aqui resumidamente 

algumas direções tomadas pela Arqueologia no Brasil, principalmente no cenário nordestino 

e alagoano, no que refere ao estudo de populações indígenas.  

O Nordeste viveu sobre o crivo da extinção de grupos autóctones durante boa 

parte do século XX, e os grupos étnicos que permaneceram eram vistos como aculturados, 

remanescentes, integrados à sociedade nacional. No que tange ao conhecimento 

arqueológico, podemos observar que os estudos foram direcionados para se montar o cenário 

de povos extintos. Segundo Martin (1996), enquanto a Arqueologia dava os primeiros passos 

como disciplina científica no Brasil nas décadas de 1930 e 1940 (nas regiões Sul, Sudeste e 

Amazônica) no Nordeste só se fundamentou a partir da década de 1960.   

Contudo, em um primeiro momento, antes de se estabelecerem trabalhos na 

região de cunho científico, com emprego de uma metodologia propriamente arqueológica, 

foram realizadas diversas pesquisas exploratórias – em sua maioria amadoras –, com o intuito 

de descobrir jazidas arqueológicas. Exemplo desse período pode ser visto nas publicações de 

revistas científicas de alguns Estados, bem como em expedições pontuais de alguns 

pesquisadores.  

Um trabalho importante que alavancou as discussões sobre grupos étnicos 

apresentando dados antropológicos e arqueológicos foi o de Carlos Estevão de Oliveira, o 

qual esteve no Nordeste entre 1935 e 1937 realizando uma coletânea etnográfica. Os dados 

obtidos apontaram o que viriam a ser os “remanescentes” indígenas da região. Além dos 

relatos etnográficos, o investigador escavou dois sítios arqueológicos, um no Ossuário da 

Gruta dos Padres em Pernambuco e outro em Palmeira dos Índios, Alagoas, na Serra do 

Goiti, na busca de subsídios (OLIVEIRA C., 1943)6.  

Em Alagoas, especificamente, as primeiras referências sobre Arqueologia vão 

aparecer com a criação da Revista do Instituto Archeologico e Geographico Alagoano, 

                                                           
6
 Essas escavações serão mais bem detalhadas no capítulo 3. 
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fundado em 1872, onde alguns pesquisadores da época descreviam achados arqueológicos 

em cidades alagoanas. Exemplos podem se encontrar esporadicamente em alguns números. 

Em 1931, a revista passou a se chamar Revista do Instituto Histórico e Geográfico de 

Alagoas, também com algumas publicações de pesquisas realizadas no Estado7.  

Entretanto, no que pertine à “Arqueologia” podemos apontar essas produções 

como uma fase especulativa, o que Martin (1993) vai chamar de Arqueologia Pré-Científica. 

Essa fase vai perdurar por um bom tempo no Estado de Alagoas, vindo a passar para uma 

fase de transição a partir das escavações amadoras de Oliveira C. (1943) e Antunes (1973), 

onde não há a aplicabilidade de uma metodologia especificamente arqueológica, mas o 

material encontrado nas escavações recebe primeiras pontuações tentando situá-lo dentro de 

padrões culturais específicos8.  

Em relação à produção cientifica e documentação oficial do Estado de Alagoas, 

do século XIX, Almeida (1999) realiza uma revisão crítica nos discursos produzidos sobre os 

indígenas pela historiografia oficial.  

Na análise de alguns documentos tal como o questionário enviado à corte, escrito 

pelo Bacharel Manoel Lourenço da Silveira, membro do Instituto Archeologico e 

Geographico Alagoano, o antropólogo observa que a figura do índio não compunha mais 

parte do cenário político alagoano. Era visto apenas como personagem do passado, inclusive 

no atinente à “Arqueologia” aplicada no período.  Nos trabalhos de estudiosos sobre o 

material arqueológico, o que vai prevalecer é a busca de achados, desconectando qualquer 

discurso sobre indígenas na região. O autor aponta que a partir da atuação de Clovis Antunes, 

na década de 1960, é que o índio é recolocado como um sujeito político no Estado. Essa 

invisibilidade do indígena alagoano está diretamente ligada à questão da distribuição de 

terras. Sua imagem é apagada através do discurso “branco”, por trás do que há o interesse 

fundiário (ALMEIDA, 1999). Atualmente podemos ver essas questões grafadas no histórico 

de distribuição de terras no Estado, em que ainda há uma grande contingência de latifúndios.  

No entanto, mesmo havendo a inserção do índio no cenário político alagoano, 

podemos observar que esse vinha trazendo o crivo do processo de aculturação na sua 

composição de sujeito, onde a Arqueologia por um bom tempo entrou como mediadora, 

                                                           
7 Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas. Disponível em: <http://www.ihgal.al.org.br/> Acesso 
em: 18 jan. 2013.   
8 Esses trabalhos serão melhor detalhados no capítulo 3. 
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tentando reconstruir elementos perdidos por consequência do processo de colonização na 

região.  

Em meados do século XX, em 1951 e 1952, o etnoarqueólogo americano Willian 

Dalton Hohenthal Jr. esteve no Brasil. Durante sua estada no país, percorreu o Vale do São 

Francisco, visitando grupos indígenas do Nordeste. O objetivo da expedição era realizar um 

levantamento etnológico dos remanescentes indígenas da região (GRÜNEWALD & 

PALITOT, 2011).  

Hohenthal Jr. foi um dos poucos estudiosos na época a empreender pesquisas com 

os índios do Nordeste do Brasil. Porém, assim como outros, via essas populações como 

“sobrevivências” de grupos nativos. As descrições desses povos vinham sempre impressas 

dos rótulos de remanescentes, misturados e aculturados. Essas caracterizações obscureciam 

processos sociais mais complexos, sendo o objetivo principal o resgate do que havia se 

perdido a partir do contato com o colonizador. É necessário observar que a perspectiva que o 

orientava desenvolveu-se no quadro de discussões teóricas sobre áreas culturais, expressas no 

Handbook of South American Indians,9 orientadas pelo professor Julian Stweard. Na 

proporção em que foi estabelecendo contato com os grupos do Nordeste, realizou uma revisão 

crítica à ideia de “marginalidade cultural”, que para ele era baseada em uma análise 

tipológica, evolucionista e classificatória dessas culturas, sendo universalizante, retirando a 

análise das particularidades locais. Partindo desse principio, as culturas não poderiam ser 

vistas em sua totalidade, mas observadas em seus contextos locais, ou seja, a cultura teria que 

ser compreendida como “totalidade da tradição social”.  Contudo, essa perspectiva trazia em 

si a ideia do resgate da sobrevivência de traços nativos, que poderia ser realizada através do 

que denominou de etnografia de salvamento, feita por meio de levantamento etnográfico, 

análise de documentação e coleta de cultura material autóctone (GRÜNEWALD & 

PALITOT, 2011).  

Hohenthal, apesar de ser classificado como etnoarqueólogo, seu desempenho na 

Arqueologia brasileira é inexpressivo, tendo uma atuação mais intensa no campo da etnologia 

brasileira com estudos no Nordeste e região Amazônica. Podemos deduzir que esse fator 

possa estar atrelado aos vínculos que mantinha com alguns antropólogos na época, como 

Robert Lowie, Alfred Métraux e Hebert Baldus.  

                                                           
9 É uma série volumes publicada pela Instituição americana Smithsonian, entre 1940 e 1947. A série contém seis 
volumes dos quais traz descrições sobre aspectos culturais, físicos, linguísticos, históricos e pré-históricos de 
famílias indígenas sul-americanas. Disponível em:< http://anthropology.si.edu/> Acesso em: 19 nov. 2012.  
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Como foi dito anteriormente, a Arqueologia propriamente dita, com seu 

arcabouço teórico metodológico vai a ser implantada no Nordeste a partir da década de 1960. 

Todavia, apesar de alguns registros pontuais de pesquisas na região vamos ver uma produção 

escassa e pouco significativa. Tendo uma abertura no final da década de 1970, inicio da 

década de 1980 com a emergência de trabalhos no Piauí e também em Pernambuco, na 

Universidade Federal de Pernambuco, ambos com pesquisas direcionadas a pré-história 

brasileira.  

O golpe militar, instaurado em 1964, foi impactante no que tange ao 

desenvolvimento científico no Brasil. O momento trouxe uma letargia nas ciências de forma 

generalizada. A censura, a repressão militar, ditava suas regras sutilmente através da imagem 

de uma nação em “progresso”. No período, o país firmou um acordo entre o Ministério da 

Educação e Cultura do Brasil e a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Inter-

Americano (United States Agency for Inter-American Development), que realizou uma 

reformulação no sistema educacional brasileiro (FUNARI, 2007).  

A época coincide com a criação do Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueológicas – PRONAPA10, cuja atuação não foi significativa no Nordeste brasileiro. 

Tendo apenas trabalhos realizados no Rio Grande do Norte, por Nássaro A. Nasser e na Bahia 

por Valentin Calderón.  

Durante o período do PRONAPA, acerca da produção arqueológica no Brasil, 

prevaleceu uma prática direcionada a corrente teórica histórico-cultural. No Nordeste, as 

sequências criadas se resumiram a dois horizontes culturais: Aratu, em grande parte da Bahia, 

Alagoas e Sergipe. Sendo que em Alagoas e Sergipe não existiram pesquisas sistemáticas; e 

no Rio Grande do Norte a atribuição a subtradição Pintada da tradição Tupiguarani no 

material arqueológico encontrado em alguns trabalhos na região (BROCHADO et al., 1969). 

Essas informações contidas no relatório geral do PRONAPA, realizado em 1968, mostram os 

interesses da Arqueologia praticada naquele período, cujo objetivo era montar um quebra 

cabeça da Pré-História brasileira – sequenciado na lógica difusionista e classificatória das 

práticas histórico-culturais.  

                                                           

10 PRONAPA, criado em 1964 em convênio com algumas universidades e museus brasileiros sob o co-patrocínio 
do Conselho Nacional de Pesquisas e da Smithsonian Instituition com colaboração do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, coordenado por Betty J. Meggers e Clifford Evans (BROCHADO et al., 1969).    
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Dentro dessa ótica, não há espaço para inclusão do discurso do índio como sujeito 

político, principalmente no que se refere a grupos indígenas do Nordeste, pois esses não 

passam de caboclos com pequenos fragmentos do que um dia foi um grupo étnico. Nesse 

momento, sequer houve reflexão a respeito dessa temática, no que alude à produção 

arqueológica. Vamos ver, no que tange à inclusão do índio no discurso arqueológico, 

tentativas de comparação entre material arqueológico e práticas culturais “perpetuadas”, 

principalmente na região amazônica, onde a figura do “nativo” era incluída no discurso numa 

tentativa de análise de vestígios de práticas culturais do passado, no presente.  

Na década de 1980, coincidindo com a abertura política e o processo de 

redemocratização do país, iniciou-se um período de reestruturação nas ciências humanas em 

geral no Brasil. Na Arqueologia, principalmente a praticada no Nordeste, vamos observar um 

interesse mais acentuado aos estudos relacionados à Pré-História. Entretanto, a partir da 

década de 1990, apareceu com mais frequência o interesse por outros expedientes na 

Arqueologia, como a Arqueologia Histórica. Definida como o estudo dos processos de 

formação do mundo moderno a partir do entendimento de categorias gerais, observando os 

efeitos do capitalismo em termos materiais, históricos, culturais e sociais concretos, trazidos 

pelo mundo europeu no final do século XV, que ainda continuam em ação hoje (ORSER, 

1992).   

Essa nova perspectiva traz discussões acerca do impacto colonial para populações 

nativas; reflexões sobre o pós-colonialismo são apresentadas para o campo da Arqueologia 

tentando entender como foram tratadas as populações nativas e como políticas foram 

engendradas para o obscurecimento dessas etnias. Então, a partir de novos expedientes, 

acrescidos das discussões da pós-modernidade, tendo como consequência as vertentes 

arqueológicas Pós-Processuais. O índio é introduzido como sujeito político portador de 

direitos. Percebendo que ele não é mais um elemento aculturado, mas sim parcela integrante 

do mundo contemporâneo. A seguir serão introduzidos alguns conceitos sobre essa mudança 

epistemológica na disciplina.  

.   

1.4 Índios e um novo discurso arqueológico 

 

Através do tempo, existiram diversas discussões sobre a relação entre arqueólogo 

e comunidades locais, assim como uma preocupação pelo uso dos discursos sobre o passado 
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que é construído pelo profissional. No entanto, esta inquietação se transformou em um dos 

eixos fundamentais para repensar a Arqueologia no nível teórico-metodológico a partir das 

críticas e reflexões introduzidas pelas Arqueologias Pós-Processuais (HODDER 1982) ou 

Interpretativas (SHANKS E HODDER 1995). Esses novos expedientes trouxeram a 

incorporação do sujeito contemporâneo dentro do discurso arqueológico, dando um viés 

crítico e transformador à disciplina.  

A Arqueologia Pós-Processual surgiu na década de 1980, na Inglaterra, a partir do 

trabalho pioneiro de Ian Hodder. Influenciado pela teoria social pós-moderna, teceu a 

proposta de uma Arqueologia questionadora, introduzindo a ideia de uma revisão no caráter 

cientificista que postulava alcançar um conhecimento objetivo e verdadeiro do passado 

humano.  

A lógica positivista traçada no pensamento sistêmico e funcional traz em seu 

cerne a composição de modelos prontos e acabados para encaixar processos socioculturais. 

Para os críticos da vertente Processual, essas regras delegam um caráter normativo, ou seja, a 

dicotomia entre cultura e função limita o desenvolvimento da teoria arqueológica, haja vista 

todas as ações ocorrerem dentro de quadros culturais e seu valor funcional ser medido em 

termos de conceitos e avaliações que o cercam (HODDER, 1982).   

Segundo Johnson (2000), a partir da década de 1980, houve um marco teórico na 

Arqueologia, que trouxe uma série de tendências novas que tinham em comum três aspectos: 

uma aproximação da Arqueologia a enfoques cognitivos, a incorporação da tradição 

estruturalista e a influência do pensamento marxista.  

O marxismo chama atenção sobre os conflitos e as contradições, da importância do 
papel da ideologia e afirma o caráter fundamentalmente político do discurso 
acadêmico. O estruturalismo nos remete a um interesse dos conteúdos referentes à 
cultura material, pelos significados de toda expressão cultural (tradução minha). 11 
(JOHNSON, 2000:129).  

 

Partindo desses pressupostos, a Arqueologia começou a rever conceitos que 

implicavam uma transformação de perspectiva teórica no que concerne à interpretação da 

investigação arqueológica. Primeiro, com a influência da antropologia simbólica e do 

estruturalismo, posteriormente com outras posturas teóricas como o neo-marxismo, a 

                                                           
11 El marxismo llama  la  atención  sobre  los  conflictos  y  las  contradicciones,  da  importancia  al papel  de  la  
ideología  y  afirma el carácter fundamentalmente político del discurso académico. El estructuralismo nos 
descubre un interés los contenidos de la  cultura material, por los significados de toda expresión cultural 
(JOHNSON, 2000:129). 
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hermenêutica, o pós-estruturalismo, a teoria critica, a teoria de estruturação, teoria da práxis, 

entre outras ((ZARANKIN & ACUTO, 1999).  

O novo enfoque trouxe uma revisão epistemológica da disciplina, delineando um 

novo olhar.. Os aspectos mais expressivos dessas mudanças foram: Uma aproximação com 

outras disciplinas sociais trazendo uma análise mais interpretativa, partindo da premissa de 

que a análise objetiva tem suas limitações; o posicionamento do arqueólogo, que tomou um 

caráter atuante dentro da Arqueologia reconhecendo que ele é parte integrante da sociedade e 

interage com ela, ou seja, observou que elementos como o contexto social, político e cultural 

em que o pesquisador estava inserido influenciava sua interpretação sobre o passado; a 

importância de uma revisão crítica no caráter normativo, que a ciência tomou em sua análise 

objetiva do passado humano; a revisão dos conceitos de tempo e espaço; o questionamento da 

posição de muitas análises arqueológicas, que se caracterizavam em aspectos como ambiente, 

ecologia, pressão populacional e disponibilidade de recursos, deixando de lado as 

potencialidades humanas e suas possibilidades de ação no meio ((ZARANKIN & ACUTO, 

1999). 

Partindo dos pressupostos apresentados, a Arqueologia incorporou um caráter 

subjetivo ((ZARANKIN & ACUTO, 1999), no lugar de análises funcionais e sistêmicas, em 

que as sociedades pretéritas eram inseridas em uma visão articulada entre meio ambiente e 

grupos humanos, delegando à cultura um caráter extrassomático de adaptação (BINFORD, 

apud TRIGGER, 2004), o pensamento Pós-Processual abriu um campo de análise 

interpretativa do registro arqueológico observando-o como um texto, vale dizer, a 

interpretação nesse contexto passava a ser hermenêutica, percebendo a subjetividade que 

vinha impressa por trás do dado estudado. A visão materialista expressa na paisagem 

(centrada na possibilidade de que o meio é determinante) começou a ser observada como 

idealista – galgada em fatores, como dito antes, dependentes do contexto político, social e 

cultural do pesquisador (JOHNSON, 2000).  

A perspectiva contextual argumenta que a prática arqueológica está diretamente 
ligada a um estudo subjetivo. O arqueólogo liga o passado e o presente e considera 
os artefatos, a prática arqueológica e o texto como discurso. A cultura material é 
considerada ativa na construção de sujeitos e subjetividades, em oposição à ênfase 
processual sobre a cultura material como a adaptação ao ambiente natural e como 
um produto passivo da atividade social (FUNARI et al, 2005)12; (tradução minha). 

                                                           
12

 The contextual perspective argues that archaeological practice is directly linked to a subjective scholar. The 
archaeologist connects the past and the present and considers artifacts, archaeological practice and text as 
discourse. Material culture is considered active in the construction of subjects and subjectivities, in opposition to 
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Dentro desse caráter questionador, o qual a Arqueologia passou a incorporar, 

surgiram outras discussões na vertente Pós-Processual, que fizeram uma revisão do modelo 

empregado em países que sofreram o processo de colonização. Na análise crítica inserida na 

disciplina, alguns arqueólogos começaram a observar a necessidade de uma descolonização 

do discurso arqueológico, quer dizer, a criação de bases às quais pudessem se formular 

pressupostos teóricos a partir de uma perspectiva mais local, em vez de incorporar modelos 

externos. Essa necessidade partiu após reflexões postas pela pós-modernidade sobre o pós-

colonialismo.  

A discussão Pós-Colonial surgiu no final da década de 1970, início da década de 

1980, nas ciências humanas como História, Antropologia, Filosofia. Refere-se aos efeitos 

culturais da colonização, bem como as representações concebidas nas sociedades que foram 

ex-colônias de países europeus (PATTERSON, 2008). Tem como marco inicial o trabalho de 

Edward Said, que analisou, através da perspectiva do discurso de Foucault13, a maneira pela 

qual foi idealizado o conceito sobre “Oriente” pelos ocidentais. Mostrou, entre outras coisas, 

que as representações concebidas no ocidente, para caracterizar a cultura oriental, traziam a 

imagem arquetípica de povos orientais como perigosos, preguiçosos, temidos, sendo alvos de 

pacificação. Essa ideia serviu para legitimar discursos que favoreceram a exploração e 

expropriação de países colonizados, sob a justificativa eurocêntrica de civilizar e pacificar, 

populações orientais inferiores racialmente e culturalmente. O “Orientalismo” de Said 

inspirou a investigação dos discursos coloniais em outros contextos que sofreram o impacto 

da colonização, e também uma revisão crítica na teoria social pós-moderna (LIEBMANN, 

2008).  

No contexto latino americano não foi diferente, várias esferas do pensamento 

científico aderiram a essa corrente de pensamento reavaliando os impactos da civilização para 

populações colonizadas. O binômio colonizador x colonizado insere na Arqueologia um novo 

patamar de investigação trazendo para o pensamento arqueológico reconhecimento de seu 

papel social e político.  

                                                                                                                                                                                     

the processual emphasis on material culture as adaptation to the natural environment and as a passive product of 
social activity (FUNARI et al, 2005).  
13 Para Foucault o sistema capitalista moderno cria "dispositivos de poder", ou seja, estratégias engendradas no 
discurso para produzir indivíduos disciplinados que irão contribuir para sua reprodução (FOUCAULT, 2001).  
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Podemos observar três áreas distintas em que o pós-colonialismo se articula com a 

Arqueologia. Interpretativamente, na investigação de episódios passados de colonização e do 

colonialismo através do registro arqueológico; historicamente, no estudo do papel da 

Arqueologia na construção e desconstrução de discurso colonial; metodologicamente, como 

uma ajuda de descolonização da disciplina e um guia para a prática ética da Arqueologia 

contemporânea (LIEBMANN, 2008).  

Dentro da perspectiva pós-processual, o arqueólogo é questionado no seu modo de 

produzir ciência. Possuidor de um capital simbólico específico, que lhe é socialmente 

atribuído, cria a realidade científica, em alguns casos, baseados em um paradigma específico 

da sua própria formação, sem levar em conta as construções dos outros sujeitos integrantes da 

sociedade (HABER & SCRIBANO, 1993). O pensamento científico tem que ser construído 

na horizontalidade, os indivíduos não podem ser vistos como meros espectadores. Nesse 

contexto, deve se trazer à luz o discurso do outro. A multivocalidade, através da confluência 

do saber local com o trabalho científico, entra no produto final do conhecimento 

arqueológico. Entretanto, faz-se necessária análise crítica na forma em que estão incluindo o 

processo multivocal.   

Gnecco (2009) faz uma revisão epistemológica da disciplina mostrando que a 

Arqueologia transitou por vários caminhos, alguns convergindo na reprodução da violência 

epistêmica contra grupos distintos. Argumenta que, a despeito da inclusão do discurso 

multicultural no mundo contemporâneo, essa violência caracterizada na modernidade, não foi 

superada, apenas tomou novos perfis estimulados por políticas públicas que fazem alusão à 

prática da horizontalidade. Para o arqueólogo, muitos assumem o perfil de uma prática 

igualitária, mas impondo sua visão de mundo. “O multiculturalismo é um palco dinâmico 

porque reconfigura as relações sociais e as formas de identidade. Também lhes impõe limites: 

a diferença pode transcorrer, mas apenas por canais tranquilos e separados” (GNECCO, 

2009:18) (Tradução minha) 14.   

Reconhecer não denota conhecer, apenas aceitar a existência. Partindo dessa ótica, 

o multiculturalismo é visto apenas como uma forma tolerante de organizar a sociedade, sem 

aceitar a diferença. Negando, assim, a possibilidade de criação de pontes interculturais que 

                                                           
14

 “El multiculturalismo  es  un  escenario  dinámico porque reconfigura las relaciones sociales y las formas de 
identidad. También les impone límites: la diferencia puede transcurrir, pero sólo por cauces tranquilos y 
separados” (GNECCO,2009:18). 
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promovam a possibilidade dos diferentes segmentos culturais, conversar, conhecer e 

promover projetos coletivos (GNECO; 2009).   

Endere & Curtoni (2006) observam que a prática arqueológica acarreta 

consequências sociais e políticas para o meio que está sendo produzido. Então o dilema da 

disciplina consiste em reconhecer e dimensionar práticas de conciliar expectativas dos 

pesquisadores e sociedade civil. Para se chegar a esse consenso, é necessário utilização 

conceitual do princípio de multivocalidade, entendido como norteador da eficácia de uma 

Arqueologia Pública que concilie interesses diversos. Todavia, a prática multivocal tem que 

ser avaliada em vários aspectos. Primeiro, problematizando o papel da investigação em 

relação à produção de conhecimento, onde existe uma dicotomia entre conhecimento 

universal, declarado como objetivo e conhecimento local, visto como exotismo antropológico. 

Segundo, reconhecer a intersubjetividade da investigação buscando transcender as visões de 

objetividade e neutralidade (GNECCO, 2009).   

O conceito de Arqueologia Pública apareceu inicialmente nos Estados Unidos na 

década de 1970, tinha como pressuposto a preservação de vestígios arqueológicos da 

destruição de obras decorrentes do desenvolvimento. A ideia inicial era, com apoio do 

público, preservar jazidas arqueológicas. A partir desse ponto de vista, foi amplamente 

divulgada com interesses no gerenciamento e preservação do patrimônio em países de língua 

inglesa. Entretanto, seus expedientes foram modificados e expandidos para além dessas 

fronteiras, de acordo com as demandas exigidas por outras realidades (OKAMURA & 

MATSUDA, 2011).    

Okamura & Matsuda (2011) define a prática arqueológica em um ciclo de dois 

estágios. Primeiro compreendendo a fase de pesquisa; depois, a ação. Esta última deve ser a 

consequência das questões apresentadas durante o trabalho. Então, através da avaliação e 

escolha dessas necessidades é que se produz a ação direcionada para o público, que pode vir 

de diferentes formas, em modelos educacionais estabelecidos pelo pesquisador ou baseado 

numa perspectiva mais crítica, inserindo o discurso multivocal. Em síntese, a discussão não se 

esgota nesses dois padrões, tendo também outras formas de prática da Arqueologia Pública, 

tais como modelos econômicos através da exploração turística, empresarial, entre outras.  

A Arqueologia Pública é a via intermediária entre ciência e público. Entretanto, é 

uma avenida que pode seguir em diversas direções. Pode capitanear interesses econômicos, 

bem como demandas sociais. Todavia, nesta dissertação as discussões direcionar-se-ão para 
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seu caráter sociopolítico, a qual pode ser utilizada como reprodutora de estruturas sociais 

engessadas, ou catalisadora de conhecimento e transformação coletiva.  

Merriman (2004) define dentro da Arqueologia Pública dois modelos: o modelo 

de perspectivas múltiplas e o modelo de déficit. O modelo de déficit, delega ao arqueólogo o 

papel de corrigir os déficits de conhecimento da população, passando-o de maneira correta 

para que este se reproduza. Para o autor, malgrado os méritos desse modelo no que pertine à 

conservação, preservação e conhecimento do patrimônio para gerações futuras, ele deixa 

lacunas. Porquanto a educação é utilizada para incutir fatos, em vez de equipar as pessoas 

com um conjunto de ferramentas com as quais elas possam avaliar de forma diferente suas 

necessidades, permitindo-lhes que cheguem às suas próprias conclusões. O modelo de 

perspectivas múltiplas reconhece a importância da agência, vale dizer, o arqueólogo tem que 

negociar com a população local as necessidades de cada um para que ambos conciliem o fazer 

científico (MERRIMAN, 2004).    

Na América Latina, podemos ver o direcionamento para quatro principais linhas 

de atuação: Educação Patrimonial, Arqueologia Pública, Arqueologia Indisciplinar e 

Arqueologia Relacional.   

A Educação Patrimonial está baseada no trabalho sistemático de produção de 

conhecimento através da experiência do cidadão em contato com o patrimônio cultural 

material e imaterial. Em linhas gerais, está associado a um processo ativo de conhecimento, 

apropriação e valorização desses bens, tendo como consequência sua preservação sustentável 

e o fortalecimento de identidade e cidadania dos grupos (HORTA et al., 1999). Esse modelo – 

difundindo amplamente no Brasil – está associado a políticas orientadas por leis patrimoniais 

de salvaguarda e gestão de bens culturais.  

Os preceitos metodológicos utilizados pelos projetos de Educação Patrimonial 

estão fundamentados na reprodução de conhecimento de forma verticalizada. Segundo Horta 

et al. (1999), os princípios base de uma metodologia devem se basear primeiro na definição 

do ser, objeto ou fenômeno ao qual se aplicarão as seguintes etapas metodológicas: 

observação, registro, exploração e apropriação. Partindo desse princípio, há um contato direto 

e mais dinâmico do cidadão com o bem escolhido como valorativo para o grupo. No entanto, 

essa escolha é realizada a partir de relevâncias determinadas por padrões sociais geralmente 

escolhidos a partir de valores estabelecidos pelo profissional que está efetivando o trabalho.  
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O formato de Arqueologia Pública que vem sendo aplicado e difundido no Brasil 

vem imbuído de um caráter questionador, no qual critica os modelos normativos da produção 

de conhecimento na Arqueologia e suas formas de propagação. Parte do princípio de que 

vivemos num mundo plural e a prática da diversidade cultural é um direito adquirido, 

competindo ao Estado criar estratégias para implantação de políticas públicas que viabilizem 

a proteção e promoção das expressões culturais nos diferentes meios (FUNARI & 

CARVALHO, 2009).  

Fruto de um processo colonial de exploração capitalista ao qual se forjou um 

perfil aristocrático e patriarcal, a desigualdade social foi bem marcada no país. Partindo dessa 

realidade, a Arqueologia por muito tempo se vestiu de um perfil elitista.  

A escravidão e a exploração dos grupos indígenas, entre outros, são temas 
negligenciados por elites locais que preferem considerar a si próprias, desde o 
apogeu da escravidão no século XIX, como capitalistas agentes do progresso. Outra 
conseqüência para a arqueologia é a importação de modelos interpretativos externos, 
adequados para países capitalistas desenvolvidos, mas distantes da realidade 
brasileira (FUNARI & ROBRAHN-GONZÁLES, 2008: 21). 

 

A partir da década de 1970, com a emergência dos movimentos sociais e a 

inclusão do discurso das minorias étnicas, a Arqueologia teve que repensar suas bases, dentro 

da nova demanda, deveria incluir o discurso dos grupos subalternos. A Arqueologia Pública, 

nesse caráter, desenvolve-se num campo interdisciplinar, promovendo a produção de 

conhecimento, envolvendo esses grupos no trabalho de recuperação e preservação de sua 

própria história (FUNARI & CARVALHO, 2009).  

Algumas correntes da Arqueologia Pública trazem questionamentos quanto à 

importação de modelos científicos colonialistas para a realidade latino-americana. A proposta 

desses autores é rever a Arqueologia em suas bases, revertendo os processos de violência 

epistêmica, ao quais os grupos subjugados são expostos, em favor da manutenção e 

reprodução de interesses capitalistas.  

A Arqueologia Indisciplinaria, proposta por Alejandro Haber (2011), traz 

reflexões acerca da estrutura da disciplina, afirmando que suas bases são colonialistas, 

galgadas num processo expansionista de dominação. A ideia linear transposta do pensamento 

ocidental entre passado e presente, cria uma ordem metafísica que determina uma divisão 

entre conhecedor (os arqueólogos) e o reconhecido (o passado que é apreendido). Esse jogo 

resulta em uma relação epistemológica e não ontológica, em que o pesquisador possuidor de 

um aparato metodológico busca um passado objetivo identificando-o através dos vestígios 
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deixados pelos que estiveram antes naquele contexto. Esse entendimento é realizado a partir 

de sua ótica normativa, desconsiderando outras formas de apreensão e visão de mundo.   

A partir dessa perspectiva, impõe-se a visão do conhecedor (colonizador) para o 

reconhecido (colonizado). Desta maneira, essas subjetividades coloniais são objetivadas 

através do marco disciplinário, ou seja, de ciências colonialistas como a História, Arqueologia 

etc. O passado só pode ser reconhecido por meio de restos materiais no mundo concreto, a 

imaterialidade (a descendência e memória) não pode ser apreendida no mundo concreto, então 

não são legítimas frente ao pensamento científico (HABER, 2011).  

A proposta de Haber (2011) para uma Arqueologia Indisciplinar seria primeiro 

destruir o pensamento hegemônico, ao qual a Arqueologia disciplina as relações com o 

passado. E isso só pode ser realizado aprendendo com as relações subalternas sobre o passado 

e seus restos. Nesse aspecto, é necessário rever os conceitos de tempo, materialidade e 

alteridade, em suas bases, haja vista refletirem a visão objetivada do pensamento colonialista. 

Para ele a Arqueologia não tem objeto concreto, é composto de relações intersubjetivas, e 

essas têm que ser apreendidas pelo pesquisador.  

A Arqueologia Relacional, proposta por Gnecco (2010), também faz uma revisão 

na disciplina quanto às suas práticas colonialistas, trazendo como proposta a apreensão das 

relações intersubjetivas existentes entre pesquisador e comunidade. Para o autor a inclusão do 

discurso do “outro” tem que vir acompanhado de um processo de investigação participativa, 

no qual o saber local é incluído não de forma subjugada (a partir da legitimidade do 

pesquisador), mas sim como outra forma de conhecimento e apreensão da realidade.  

A partir de uma ação participativa correta do pesquisador, em que ele deve  

desvincular-se da ideia dicotômica entre conhecimento (legítimo) X saber (construção 

subjetiva), é que pode se construir uma efetiva Arqueologia Pública participativa, dando voz 

aos diferentes segmentos da sociedade (GNECCO, 2010).  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22ºº  

EEnnttrraannddoo  nnaa  aallddeeiiaa::  ccoonntteexxttuuaalliizzaaççããoo  hhiissttóórriiccaa  XXuuccuurruu--KKaarriirrii,,  aapprreesseennttaaççããoo  ddaa  
mmeettooddoollooggiiaa  ddee  ttrraabbaallhhoo..  

 
 
 

 
O índio percebe o tempo como uma imagem mítica. Um 
tempo circular de vai-e-vem. E o que os missionários 
quiseram dar ao índio não foi o tempo circular do vai-
e-vem, que já o tinha. Queriam dar-lhe um tempo não 
circular, um tempo não mítico, ou até antimítico. Mas, 
embora os índios não soubessem, os gregos já haviam 
inventado a História, onde agora os índios se metiam, 
desde o tempo de Heródoto e Tucídides .15  
 

Dirceu Lindoso 
 

 
 
 

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma contextualização histórica do grupo 

Xucuru-Kariri, para posteriormente entrar no universo da pesquisa ao apresentar o referencial 

metodológico que irá nortear o trabalho. O primeiro item, os Xucuru-Kariri, corresponde à 

trajetória do grupo desde o período colonial até os dias atuais. Faz referência aos etnônimos 

utilizados como Xucuru e Kariri, as primeiras citações nas fontes primárias e a explanação 

sobre os processos de aldeamento, expropriação de terras com a política pombalina em 

meados do século XIX e o movimento de visibilidade ocorrido no século XX. O segundo item 

metodologia de pesquisa apresenta a ferramenta metodológica utilizada para a construção 

dessa dissertação. Está subdividido em dois subitens, nos quais há a descrição das técnicas 

utilizadas para alcançar os resultados finais da pesquisa.  

Atendendo as necessidades exigidas pelo trabalho, a metodologia foi elaborada a 

partir da interdisciplinaridade entre a Antropologia e Arqueologia, através do que se classifica 

como base antropológica o estudo de caso aplicado à comunidade Xucuru-Kariri, e a base 

arqueológica à revisão em documentos relacionados aos trabalhos que envolveram a 

disciplina na região e o mapeamento participativo aplicado a este trabalho.  

 

 

 

                                                           
15

 LINDOSO, Dirceu. O grande Sertão. Os Currais de boi e os índios do corso. Brasília: Fundação Astrojildo 
Pereira (FAP), 2011 (p.16). 
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2.1 Os Xucuru-Kariri  

 

O Estado de Alagoas, situado no Nordeste brasileiro, tem atualmente 102 

municípios, sendo alguns deles marcados historicamente por eventos ao longo do período de 

colonização do país. Algumas particularidades são marcantes e fazem parte do imaginário 

coletivo desses lugares. Penedo ao sul e Porto Calvo ao norte, apesar da sua ocupação 

portuguesa dominante, têm grifado em sua história a marca da estada holandesa, que trouxe 

enredos de grandes batalhas e uma ocupação marcante. Já União dos Palmares tem o 

privilégio de entrar para história do país como maior pólo de resistência da escravidão – o 

Quilombo dos Palmares – trouxe representações de força e resistência dos africanos e 

descendentes escravizados em terras brasileiras. Coruripe, conhecida como terra dos Caeté, é 

permeada pelas histórias do mito antropofágico dos navegantes indígenas, tendo o grifo no 

imaginário coletivo do feito dos nativos que devoraram o Bispo Sardinha em 1556.  

Dentro dessa enorme diversidade da composição histórica de Alagoas, Palmeira 

dos Índios carrega em sua etimologia a marca dos povos nativos que ocuparam a região desde 

tempos imemoriais. Porém, os registros documentais referentes ao período de contato são 

escassos, tendo apenas poucas fontes documentais que citam os grupos étnicos formadores da 

etnia Xucuru-Kariri. 

Mapa 01: Mapa do Estado de Alagoas destacando o município de Palmeira dos Índios em 
amarelo. Fonte: IBGE/2010, SEPLANDE/SINC/DGEO.  
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Essa escassez de fontes se dá pelo próprio contexto de formação da região 

Nordeste. Definida historicamente pela antiguidade da ocupação européia, que se deu no 

século XVI, foi um importante pólo da expansão mercantilista portuguesa, tendo grandes 

potências como Pernambuco, principal produtora de cana-de-açúcar do período, e Bahia de 

Todos os Santos, sendo a sede do Governo Geral.   

Posteriormente, no século XVII, o projeto de expansão se alargou para o interior 

da região, com a penetração das bandeiras pelo Rio São Francisco, em que, ao longo do 

caminho, foi introduzida a cultura do pastoreio. Esses fatores foram determinantes para o 

extermínio de diversos grupos étnicos. O que se vê na historiografia oficial são fragmentos de 

grupos isolados, muitas vezes adjetivados como Tapuia pelos Tupi da costa. Os Tupi, 

caracterizados pela grande dispersão territorial e sua grande homogeneidade cultural e 

linguística, foram os mais próximos interlocutores dos cronistas portugueses (DANTAS et. 

al., 1992).  

Segundo Medeiros (2002), os povos falantes da língua Tupi, no momento da 

chegada dos colonizadores, viviam espalhados por quase todo o litoral nordestino. Após 

conflitos iniciais aliaram-se aos portugueses e foram logo integrados à sociedade colonial, 

enquanto no sertão havia uma grande diversidade de etnias que foram extintas pelo projeto 

civilizatório. Os registros desses povos são fragmentados por fatores como mobilidade, 

diversidade de línguas e belicosidade de alguns grupos. Muitos povos foram extintos sem que 

tivesse qualquer registro, e os que foram registrados foi sob o olhar dos interlocutores tupis 

capitaneados pela visão etnocêntrica do colonizador.  

Martins S. (1994) após análise da documentação primária sobre os Xucuru-Kariri, 

relata que na Capitania de Pernambuco e suas anexas (os atuais estados de Alagoas, Paraíba, 

Rio Grande do Norte e Ceara), não encontrou nenhuma menção direta sobre o aldeamento de 

Palmeira dos Índios, somente a referência de alguns etnônimos como “índios tapuias, índios 

da língua geral Kaririz e Shucuru” (MARTINS S., 1994: 19, grifo da autora).   

Continuando a análise de documentação primária feita pela autora, dentre dez 

aldeamentos indígenas que se localizavam em Alagoas e nas proximidades da região de 

Palmeira dos Índios, havia referências dos seguintes etnônimos: Cariri e Aruá (distrito do 

Palmar); Cariri e Porgé, Carapotió  e  Shocó  (em  aldeias  no  distrito  do  R.  S.  Francisco,  

Vila  do  Penedo);  Shucuru (freguesia  do  Ararobá),  Carnijó  (Ribeira  do  Panema,  

freguesia  do  Ararobá),  e  Paraquió  ou  Paratió (na Ribeira do Panema). “Esses etnônimos 

são ainda hoje utilizados por índios do Nordeste, revelando a manutenção de identidades 
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étnicas, porém foram utilizados por diferentes agentes históricos presentes em situações 

diversas” (MARTINS S., 1994: 19).  

Sobre os aldeamentos do Estado de Alagoas, vamos ter os primeiros registros 

oficiais do grupo Xucuru-Kariri no século XIX. Em 1862 foi enviado pelo Bacharel Manoel 

Lourenço da Silveira um estudo sobre os aldeamentos do Estado de Alagoas anexado ao 

Relatório do Governo Provincial que cita a existência de oito aldeamentos em Alagoas sendo 

eles: Jacuípe, em Porto Calvo; Cocal, em Passo de Camaragibe; Urucu, em Imperatriz; 

Limoeiro, Assembleia; Santo Amaro, em Pilar; Atalaia, em Atalaia; Palmeira dos Índios, em 

Palmeira dos Índios; Colégio ou Porto Real, em Penedo (ANTUNES, 1984).  

Alguns municípios citados sofreram alterações quanto ao espaço geográfico no 

decorrer dos anos, tendo suas fronteiras diminuídas e alterações nos nomes. Para dar 

seguramente o nome da localização atual desses aldeamentos, é necessário aprofundamento 

nas documentações referentes a esses locais, principalmente porque a maioria dessas áreas foi 

extinta, tendo apenas alguns dos citados permanecido na mesma localidade, como os Xucuru-

Kariri de Palmeira dos Índios e os Kariri-Xocó de Porto Real do Colégio. 

Mais precisamente sobre o aldeamento de Palmeira dos Índios, foi compilado por 

Antunes (1984) o documento de Manoel Lourenço da Silveira:  

Esta aldeia terá cento e vinte annos de existencia, pouco mais ou menos, pelo que 
colige de uma petição encontrada no archivo da respectiva matriz, apresentada pelos 
índios ao governo provisório no anno de 1822, na qual, requerendo a confirmação de 
suas terras, pedião se lhe mandasse à custa dos cofres publicos demarcar por evitar-
se assim quotidianas contendas e rixas entre si e os heréos, allegando os 
peticionarios em dita petição que por si e seus antepassados possuião e habitavão a 
oitenta e tantos annos as terras, que lhes servião de patrimonio. Foi-lhes defirida a 
pretensão favoravelmente pelo governo provisório e procedeu-se demarcação. 
(ANTUNES, 1984: 19).  

 

Para alguns historiadores em meados do século XVII, os Xucuru, que habitavam 

as margens do Rio Opará (São Francisco), fugindo da penetração das bandeiras, refugiaram-se 

nas serrarias de Palmeira dos Índios. Chegando lá encontraram membros de outra etnia, os 

Cariri, que se estabeleceram na região pelo mesmo motivo. 

Procurando-se aldeiar-se, presumivelmente pelos meados de 1630 a 1660, 
preferiram muitos dos cariris (os chamados xucurús-kariris ou xócós-kariris) as 
plagas do sertão de Cimbres, em Pesqueira, Pernambuco e outros se fixaram na 
Serra da Palmeira, na Cafurna e na Serra da Capela, pertencente a sesmaria de 
Pernambuco, Santo Antonio de Garanhuns (ANTUNES, 1973:25).  
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Mapa 02: Mapa com aos aldeamentos de Alagoas em 1857. Aldeamento de Palmeiras dos Índios nº: 07  
Fonte: ANTUNES (1984). Mapa elaborado pelo autor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Junta das Missões, instaurada através de Carta Régia, em sete de março de 

1681, foi responsável pela transferência dos indígenas de suas terras para aldeamentos 

missionários, sua função era a de catequizar os gentios da colônia portuguesa. (ANTUNES, 

1984). 

Palmeira dos Índios fazia parte de uma sesmaria de trinta léguas concedida pelo 

Governador Geral do Brasil ao Desembargador Cristóvão de Burgos, a qual depois passou a 

pertencer ao Coronel Manoel da Cruz Villela. Em 1770, chegou a Palmeira dos Índios o Frei 

capuchinho Domingos de São José, que recebeu oficialmente no dia 27 de julho de 1773 a 

doação de Maria Pereira Gonçalves da Cruz Villela e seus filhos, de meia quadra em légua 

por título de sesmaria, para a edificação de uma capela dedicada ao Senhor Bom Jesus da Boa 

Morte (ANTUNES, 1973). Esta capela teria sido construída, segundo o historiador Luiz 

Torres, no alto onde hoje o local é chamado Igreja Velha na Serra da Boa Vista (TORRES, 

1984). Atualmente, diz a tradição, que a atual Catedral da Diocese de Palmeira dos Índios, 

Igreja Nossa Senhora do Amparo, foi construída no local da capela levantada por Frei 
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Domingos de São José, porém a catedral localiza-se na parte central da cidade, distante da 

Serra da Boa Vista, local da primeira capela indicado pelos cronistas. 

No ano de 1817, Alagoas foi desmembrada da Província de Pernambuco se 

tornando independente. Após a emancipação, a nova província passou a ser formada por oito 

vilas. Palmeira dos Índios nesse período era um povoado anexado à Vila de Atalaia. Em 1835, 

conseguiu elevar-se à categoria de vila, contudo foi extinta e anexada a Vila de Anadia. Só 

veio ser restaurada em 1853, e tornou-se cidade quase meio século depois: em 1899 

(ANTUNES, 1973).   

Ainda durante o século XIX, em 1846, foi criada por Decreto Imperial a Diretoria 

Geral do Índio, que ficou responsável por todos os aldeamentos existentes na Província de 

Alagoas. Em 1850, foi baixado por decreto, pelo Ministério da Agricultura, Comércio e Obras 

Públicas do Brasil – Colônia, a “Lei de Terras”, que estabelecia que todas as terras fossem 

registradas com seus títulos de posse na “Repartição das Terras Públicas”. Ou seja, foi a 

primeira iniciativa no país para regularizar a propriedade privada. Os índios de Alagoas não 

conseguiram demarcar oficialmente suas terras, malgrado os inúmeros ofícios enviados para o 

Diretor Geral do Governo Imperial e Provincial (ANTUNES, 1984).  

Em Alagoas, antes dos decretos de regulação fundiária, já existiam pedidos para 

delimitação e regulamentação de áreas indígenas.  

Em 1821 dois documentos requisitando a demarcação de terras são enviados à 
Junta Governativa da Província das Alagoas, um destes, assinados por índios 
Capitães e Alferes, descreve conflitos e requer 2.400 braças em quadra pertencentes 
ao Patrimônio Eclesiástico da mesma Matriz, um total de uma légua em quadra. No 
ano seguinte, 1822, o Diretor determina que os índios sejam conservados na posse 
da terra que estavam, com a légua pedida em seu requerimento. Os índios 
encaminharam ainda uma Petição ao Juiz das Sesmarias, em Anadia (AL), 
solicitando a demarcação que deveria ser feita em Judicial (segundo Alvará de 
25.01.1809). Em 1854 o Diretor Geral dos Índios relata a usurpação de terras 
indígenas a na Província de Alagoas e os conflitos então decorrentes e elabora o 
mapa das Sesmarias Indígenas, datado de 1857, (ver mapa 2, p.47) onde constam 
oito áreas naquela Província, e sobre Palmeira cita a existência de título do 
aldeamento cuja extensão era de uma légua em quadra (OLIVEIRA J., 1993: 68). 

 

Em 1971, foi encontrado pelo historiador Luiz Torres o primeiro marco da antiga 

delimitação realizada em 1822, que era composto por três pedras colocadas à distância de 

meia légua em direção sul, partindo da atual Catedral Nossa Senhora do Amparo. Tanto o 

marco como o termo de afincamento estão expostos no atual Museu Xucuru de Palmeira dos 

Índios. Mesmo após a fixação dos limites da área realizada em 1822, a demarcação não foi 
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imediatamente confirmada, só ocorreu 39 anos depois, no dia 17 de abril de 1861 

(ANTUNES, 1973). 

Onze anos após a oficialização das terras indígenas de Palmeira dos Índios, 

decretou-se, em 1872, a extinção de todos os aldeamentos indígenas da Província de Alagoas. 

As terras, antes ocupadas pelos índios, passaram a ser “devolutas” e ficaram incorporadas ao 

domínio público. Um dos mecanismos de espoliação utilizados pelo governo naquele período 

foi a decretação da inexistência de índios na Província de Alagoas. Posteriormente, ocorreram 

várias tentativas para readquirirem as terras através de arrendamentos e aforamentos 

estimulados pelas Leis nº 3348, de 20 de setembro de 1887 e nº 10 de 14 de maio de 1892 

(OLIVEIRA J., 1993). 

Após a declaração da extinção do aldeamento de Palmeira dos Índios, inúmeras 

famílias indígenas tiveram que se deslocar para a periferia da cidade, outras mudaram para 

mais distante, restando apenas poucos índios na Serra do Capela e em outras propriedades 

particulares. Nas primeiras décadas do século XX, apesar de espalhados, alguns Xucuru-

Kariri viviam nos arredores do que foi o antigo aldeamento. Carlos Estevão de Oliveira 

(1943), etnólogo que esteve na região em 1936, registrou a situação dos indígenas no 

município. 

Á semelhança do que acontece com a gente de “Colégio”, é precaríssima a situação 
daqueles caboclos. De acordo com as declarações que me fizeram, até as fontes que 
se abasteciam d‟água, os “brancos” lhes tomaram. E muito maior seriam se lhes 
faltassem a valiosa proteção do Padre Francisco Macedo, vigário de “Palmeira”.  
(OLIVEIRA C., 1943: 174). 

 

Os relatos de viagem de Oliveira C. (1943) foram marcantes para vários grupos 

indígenas do Nordeste, porquanto constataram a presença de outros grupos éticos na região, 

fora os índios Fulni-ô, de Águas Belas – PE, que era o único reconhecido com assistência 

diferenciada do governo. Durante a apresentação de seus dados etnográficos em duas 

palestras, uma para o Instituto Histórico e Geográfico de Pernambuco, outra para o Museu 

Nacional no Rio de Janeiro, iniciou o processo de visibilidade desses povos (ARRUTI, 1995).  

A pesquisa de Oliveira C. (1943), mais à atuação dos padres Alfredo Dâmaso e 

Medeiros Neto junto aos Xucuru-Kariri, contribuiu para o reconhecimento do grupo pelo 

Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Em 1952, foi adquirida a área da Fazenda Canto e 

instalado o Posto Indígena Irineu dos Santos. Na década de 1970, novas mobilizações foram 

realizadas para ampliação de terras indígenas em Palmeira dos Índios (MARTINS S., 1994). 
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Foto 01: Posto Indígena Irineu Santos. Fonte: (ATHIAS, 2002) Coleção Etnográfica Carlos Estevão de 
Oliveira – Museu Virtual do Estado de Pernambuco16.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O processo de retomada dos Xucuru-Kariri partiu para diante após a aquisição da 

Fazenda Canto. A próxima ação viria no final da década de 1970, quando o foco de 

reivindicação foi a aldeia Mata da Cafurna. Essa área era uma reserva ambiental, e teria sido o 

local da primeira Missão indígena estabelecida em 1773. No entanto, o terreno estava sob 

domínio da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios. Para readquirirem, os índios se 

mobilizaram ocupando-a e contando com apoio de alguns agentes não-índio. Em 1980, a 

Prefeitura decidiu doar a área aos Xucuru-Kariri. Entretanto, a aquisição do que compreende 

toda a aldeia demorou alguns anos para ser efetivada, tendo como consequência algumas 

disputas judiciais (MARTINS S., 1994).   

A disputa judicial para aquisição da Mata da Cafurna contou nos autos com uma 

perícia arqueológica, a pedido do Conselho Indigenista Missionário – CIMI, para 

comprovação da imemorialidade do local que na época estava em disputa entre os Xucuru-

Kariri e o não-índio Sr. Everaldo Garrote. O trabalho foi realizado pela arqueóloga Jeannete 

Maria Dias de Lima, vinculada à Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP.  O 

resultado do laudo constatou a imemorialidade através do registro arqueológico, identificando 

a área como terra indígena (LIMA, 1990).  

                                                           
16 Disponível em: <http://www.ufpe.br/carlosestevao/museu-virtual-fotoetno-
busca.php?pg=2&selAlbum=xukuru-kariri&textPalavra=> Acesso em: 05 jan. 2013.  

http://www.ufpe.br/carlosestevao/museu-virtual-fotoetno-busca.php?pg=2&selAlbum=xukuru-kariri&textPalavra
http://www.ufpe.br/carlosestevao/museu-virtual-fotoetno-busca.php?pg=2&selAlbum=xukuru-kariri&textPalavra
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Os Xucuru-Kariri, após a conquista de seu reconhecimento étnico, começou um 

processo de visibilidade e reestruturação que contou com apoio de vários agentes não-índios, 

aliados a outros grupos indígenas que estavam mais adiantados nesse processo.  

Segundo Amorim (1996), os Xucuru-Kariri de Palmeira dos Índios mantiveram, 

sobretudo a partir de 1986, relações interétnicas com grupos vizinhos como os Fulni-ô de 

Águas Belas (PE) e os Kariri-Xocó de Porto Real do Colégio (AL), com a finalidade de se 

fortalecerem política e etnicamente, já que sofreram pressão por parte da Procuradoria Geral 

de Justiça, da FUNAI e dos pressupostos proprietários de terras “invadidas”. Esse contato 

com outros grupos incluíam: relações de parentesco, sociais, econômicas, religiosas e 

políticas.  

Dentro do processo de reconstrução étnica, no que se refere à presença de sinais 

diacríticos do grupo, os quais eles utilizam para afirmação de sua identidade, Amorim (1996) 

ressalta que o ritual do Ouricuri e a dança do toré são elementos chaves. Contudo, tais traços 

foram reavivados e expostos após o movimento de reconstrução étnica, e teve apoio de outros 

grupos indígenas para esse processo. Martins S. (1994) destaca que o campo demarcatório de 

um pertencimento à etnia indígena entre os Xucuru-Kariri está relacionado principalmente à 

religiosidade e ao parentesco.   

O Ouricuri é um espaço sagrado cercado de matas, onde são realizados rituais 

xamânicos com a participação apenas de índios, é proibida a entrada de não-índios. Tal ritual 

é praticado por diversos grupos do agreste de Alagoas, como os Kariri-Xocó, os Tingui-Botó, 

os Aconã e os Karapotó (FERREIRA, BARRETO & MARTINS S., 2009). Já o toré é uma 

dança que expressa a identidade do grupo externamente e pode ser realizada com a 

participação do não-índio (AMORIM, 1996).  

O contato interétnico entre os Xucuru-Kariri e outros grupos indígenas do 

Nordeste pode ser exemplificado no movimento de construção do ritual do Ouricuri na 

Fazenda Canto, que se deu através do contato do grupo com os índios Fulni-ô e na Mata da 

Cafurna com os Kariri-Xocó (AMORIM, 1996). 

No entanto, a despeito do contato com outros grupos no para o processo de 

reconstrução étnica do grupo frente aos órgãos tutores, no depoimento de Maninha Xucuru-

Kariri (liderança do grupo falecida em 2006), a respeito da etnicidade Xucuru-Kariri, relatou 

que malgrado a tomada de todas as terras ficou um ponto de referência na Serra do Capela, 

entre as década de 1920 e 1930.  
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Continuamos ser essa etnia mesmo quando tomaram todas as terras. Continuamos 
sendo o que somos hoje. Nada acabou, no sentido da etnicidade, né? Se você for 
olhar mudou cara, mudou língua, mudou características físicas. Entende que mudou 
hábitos, enfim, teve que se adaptar a novas situações inclusive como condição de 
sobrevivência. E aí se existe a seleção natural, tem que se adaptar. Foi assim com 
os Xucuru-Kariri, tomou-se todas as terras, ficou um ponto de referência que é o 
que nós chamamos Serra do Capela. Um ponto de referência, que era lá que se 
aglutinavam alguns Xucuru-Kariri na década de vinte, de trinta - Entrevista com 
Maninha Xucuru-Kariri em 2005 (PINTO, 2006).  

  

Conquanto os estudos etnográficos apontem um período de inatividade de práticas 

indígenas antes do processo de retomada, percebe-se que nos relatos Carlos Estevão de 

Oliveira C. (1943) e dos indígenas havia um sentimento de unidade étnica entre os Xucuru-

Kariri, que ficava velado por questões políticas e pelo próprio medo de represálias por parte 

de fazendeiros e posseiros do município.   

Atualmente o grupo ocupa em Palmeira dos Índios menos de 1/3 dos 7.073ha 

declarados pela FUNAI como terra tradicional. Essas áreas estão distribuídas em seis aldeias 

indígenas na zona rural da cidade: Fazenda Canto, Mata da Cafurna, Cafurna de Baixo, Coité, 

Capela e Boqueirão. Entretanto, existe a presença dos Xucuru-Kariri aldeados em Caldas, 

Minas Gerais e em Nova Glória da Bahia. 

O histórico do grupo Xucuru-Kariri nos mostra os processos a que os índios do 

Nordeste foram submetidos desde o período colonial. A política engendrada ao longo da 

história do país nos remete à reflexão acerca dos movimentos de invisibilidade e visibilidade 

aos quais os grupos foram expostos.  

Tentando entender o processo histórico do grupo e os mecanismos criados para a 

afirmação de sua identidade étnica é que foram propostos o problema e os objetivos desta 

dissertação. Entendendo o contexto local podemos construir uma metodologia que abarque as 

questões propostas.  

 

2.2 Metodologia de trabalho  

 

A partir dos objetivos gerais e específicos, a metodologia foi criada com desígnio 

de apreender os discursos dos Xucuru-Kariri, referente aos sítios arqueológicos na região, 

bem como os produzidos pelos arqueólogos expressos na documentação referente a esses 
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locais (relatórios e publicações). A construção se baseou a partir de duas abordagens: uma 

Antropológica e outra Arqueológica.  

 

2.2.1 Abordagem Antropológica 

 

Antes de discorrer sobre que técnicas de pesquisa antropológica foram utilizadas 

para essa pesquisa, torna-se necessário esclarecer alguns pontos referentes à 

interdisciplinaridade no processo da construção de uma metodologia assertiva para o trabalho 

na comunidade Xucuru-Kariri.  

As necessidades postas com a prática arqueológica em aproximação com a 

comunidade, estabelecendo novos modos de relação entre pesquisador e grupo, trazem uma 

ênfase maior a sua base que dialoga com a Antropologia Social.   Neste caso, a Antropologia 

não será apenas utilizada como categoria de análise, mas fomentará a metodologia de trabalho 

(SILVA E., 2011). A inclusão de uma abordagem antropológica não invalida o trabalho 

arqueológico; pelo contrário, aproxima o pesquisador da comunidade aonde se vai trabalhar, 

promovendo a prática multivocal.  

Uma aproximação com a antropologia, portanto, além de deixar-nos mais atentos às 
pessoas por trás dos objetos, ainda nos ajudaria na tarefa de repensarmos, 
reestruturarmos nossa disciplina, seus campos de atuação. E isso não implicaria 
perda de sua identidade, enquanto campo de conhecimento, nem em uma mera 
militância, mas deslocaria o foco de uma inclusão que só se pretende no discurso 
para uma, quem sabe, perspectiva menos homogeneizante, com mais vozes 
dissonantes, implicando relações que vão além daquelas do campo da representação.  
Reconhecer esta necessidade não tornaria a arqueologia (um dos universos 
epistemológicos possíveis) menos Arqueologia, enquanto disciplina acadêmica, 
responsável pela produção e validação hegemônica do conhecimento científico 
(SILVA E., 2011: 79). 

.    

Partindo desse aspecto, no atinente à apreensão das representações do grupo, o 

trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa empírica, de cunho qualitativo, com o objetivo 

de apreender os significados e discursos indígenas referentes à materialidade da região. 

Também fez parte do universo de pesquisa a apreensão dos discursos de representantes de 

órgãos institucionais como o IPHAN e a FUNAI, onde, mediante entrevistas de seus agentes, 

foram captadas as práticas fomentadas por esses órgãos no que se refere aos expedientes 

indígenas relacionados a esses processos de identificação e representatividade do grupo. 
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A pesquisa qualitativa é parte do aparato metodológico utilizado pelas Ciências 

Sociais, onde se busca um aprofundamento das temáticas através de técnicas que trazem uma 

gama maior de informações a respeito de um determinado grupo estudado. Martins H. (2004) 

define a metodologia qualitativa, de um modo geral, como focada na análise de 

microprocessos através do estudo de ações individuais e grupais. Os dados podem ser 

analisados intensivamente tanto em “amplitude como em profundidade”, tendo, portanto, o 

pesquisador a possibilidade de apreender e compreender a realidade do fenômeno social de 

maneira mais completa.  

Godoy (1995) assinala que a pesquisa qualitativa, por apresentar maior 

flexibilidade, pode entrar em consonância com diversos quadros de orientação teórica, como a 

fenomenologia, o materialismo dialético, o interacionismo simbólico, dentre outros. Nesse 

tipo de abordagem, as informações podem induzir o pesquisador a um maior aprofundamento 

nos questionamentos propostos. A análise não privilegia dados exatos que precisem ser 

apurados através de medição objetiva e quantificação para encontrar respostas.  

Algumas características são levadas em consideração durante o processo de 

análise qualitativa:  

 A observação do fenômeno social compreendido no contexto em que ocorre e do qual 

faz parte;  

 O aspecto descritivo dos fatos, dos quais se tenta apreender informações relevantes 

para o grupo, ao levar em consideração o fato de “o ambiente e as pessoas deverem ser 

olhados holisticamente: não reduzidos a variáveis, mas observados como um todo” 

(GODOY,1995:62).  Portanto, a preocupação está relacionada com o processo e não 

com os resultados do produto; a pesquisa é realizada de acordo com a perspectiva do 

participante, “o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são a 

preocupação essencial do pesquisador” (GODOY, 1995: 63);  

 O enfoque indutivo da análise, ou seja, a preocupação primordial não é a busca de 

dados que corroborem ou neguem a evidência, parte de questões mais amplas dando 

ao pesquisador uma maior liberdade na investigação. As abstrações são formuladas a 

partir das informações, e o quadro teórico é construído na medida em que se coletam 

os dados e se examinam.  
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2.2.1.1. Estudo de Caso  

 

Para apreender os discursos produzidos pela comunidade a respeito do manancial 

arqueológico da região, escolheu-se o estudo de caso, que difere da pesquisa etnográfica, uma 

vez que não tem a intenção de abarcar fenômenos sociais do grupo em sua totalidade, e sim o 

recorte relacionado aos processos de (re)significação da cultura material e sua 

representatividade.  Realizaram-se entrevistas com os Xucuru-Kariri semiestruturadas durante 

os meses de junho e novembro de 2012, em visitas realizadas nas áreas indígenas. As 

entrevistas foram filmadas e esses registros foram disponibilizados para a comunidade junto 

ao mapa com a localização dos sítios arqueológicos. As perguntas foram estruturadas da 

seguinte maneira:  

 O que significam os sítios arqueológicos para a comunidade; 

 Como são tratados os artefatos encontrados casualmente nas áreas;   

 Esses objetos são reutilizados, ou não;   

 Existe alguma utilização desse material nos rituais religiosos; 

  Há a preocupação da preservação desses locais para gerações futuras.  

A despeito do direcionamento para essas questões, o impacto do discurso local 

trouxe inúmeros questionamentos novos, inclusive mudança de perspectiva ao longo do 

processo de construção dessa dissertação.  

As filmagens realizadas durante a visita aos sítios arqueológicos foram 

disponibilizadas para a comunidade. Nesses lugares, os integrantes mais velhos do grupo 

fizeram uma retrospectiva de seu histórico e assinalaram a importância daqueles locais. 

Posteriormente, poder-se-á utilizar o material nas escolas indígenas da região, assinalando 

para os mais jovens a importância do histórico do grupo, bem como a preservação dos lugares 

considerados pela comunidade como sagrados.  

 

2.2.1.2. Entrevistas com Instituições 

 

Realizaram-se entrevistas com agentes das instituições FUNAI e IPHAN para 

apreender o discurso relacionado às áreas indígenas Xucuru-Kariri. Tendo em vista que esses 
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órgãos são os responsáveis pelo estabelecimento e implementação da política indigenista no 

país, bem como a salvaguarda do patrimônio arqueológico brasileiro.  

As perguntas foram semiestruturadas e visaram perceber como esses agentes 

lidam com essas questões. No caso do IPHAN, se há políticas que incluam a preservação 

desses espaços, e se o patrimônio imaterial da comunidade é levado em consideração em 

trabalhos relacionados a essas áreas. No tocante à FUNAI, as perguntas foram direcionadas 

para saber se o órgão tem conhecimento desses espaços e se eles interferem na política de 

demarcação de terras indígenas em Palmeira dos Índios.  

A estrutura base das perguntas foram: 

 Como é visto o patrimônio arqueológico de Palmeira dos Índios; 

 Se dentro das ações implementadas pelos órgãos houve a incorporação do discurso da 

comunidade;  

 Se houve medidas mitigadoras para a conciliação do discurso arqueológico X discurso 

local.  

Realizaram-se as entrevistas nos meses de junho e novembro de 2012 e foram 

filmadas. Os registros estão guardados e disponibilizar-se-ão após a dissertação para futuros 

pesquisadores que queiram trabalhar com os dados.  

 

2.2.2 Abordagem Arqueológica  

 

Como ferramenta metodológica aplicada ao trabalho foram delineadas três 

técnicas: a análise de documentação, que é parte integrante do processo de pesquisa 

arqueológica em contextos históricos, a análise da cultura material e o mapeamento de sítios 

arqueológicos.  

 

2.2.2.1 Mapeamento Participativo  

 

O mapeamento de sítios arqueológicos geralmente corresponde à primeira etapa 

da pesquisa arqueológica, através do qual há a catalogação desses espaços, que podem ter 

diversos desdobramentos. Desde o aprofundamento dos trabalhos nos lugares identificados 
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como sítios arqueológicos, com escavações sistemáticas, tentando entender as ocupações 

pretéritas da região, como também o registro das jazidas arqueológicas para a preservação.  

No trabalho proposto, o mapeamento de sítios teve uma conotação que abrange a 

perícia técnica do local, no qual se assinalaram os sítios, com a participação ativa da 

comunidade na localização desses espaços e escolha dos aspectos relevantes para os Xucuru-

Kariri. Pensou-se o mapeamento através da proposta de multivocalidade, em que há um 

nivelamento de interesses entre pesquisador e comunidade.  

A partir do contato dos índios com os sítios e os discursos decorrentes sobre os 

locais, foi possível a apreensão das representações do grupo respondendo algumas questões 

postas para a pesquisa. Partindo desse princípio, acredito que o mapeamento dialogou com as 

duas disciplinas, Arqueologia e Antropologia. Primeiro, no concernente a questões de 

aplicabilidade do gerenciamento sustentável desses locais, com a implantação de medidas de 

preservação. Segundo, a partir dos diálogos estabelecidos puderam ser pensadas medidas 

mitigadoras para o aproveitamento do material produzido para conversas dentro das 

comunidades no que tange à educação indígena.   

A ideia de mapear sítios arqueológicos em Alagoas não é recente. Esse tipo de 

procedimento ocorre, devido ao grande patrimônio arqueológico que há no Estado, que ao 

longo dos anos vem sendo destruído com o avanço das cidades. Os primeiros projetos dos 

quais participei, quando ainda era aluna do curso de Ciências Sociais da UFAL, vinculada ao 

NEPA (Núcleo de Ensino e Pesquisa Arqueológico), foram de mapeamento de sítios 

arqueológicos. Primeiro no projeto foi Localização, Mapeamento e Cadastro de Sítios 

Arqueológicos, no período de um ano (11/2003 a 11/2004), em que era bolsista da Pro-

Reitoria de Extensão (PROEX – UFAL). O trabalho teve como objetivo fazer um banco de 

dados dos sítios arqueológicos em diversos municípios alagoanos.  Posteriormente, ainda 

vinculada ao NEPA, participei do projeto Atlas de Terras Indígenas de Alagoas, como 

bolsista de iniciação científica da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Alagoas 

(FAPEAL) em 2005.  O projeto realizou um monitoramento da situação das terras indígenas 

em Alagoas, visando também a um mapeamento de sítios arqueológicos existentes nesses 

locais.  
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No Estado de Alagoas existe registro de onze etnias indígenas, sobre as quais a 

pesquisa de mapeamento arqueológico foi realizada em oito. (ver tabela1, abaixo). Mais o 

acréscimo do grupo Xocó, que fica localizado em Sergipe17.  

 
Quadro 1: Relação dos grupos indígenas de Alagoas/  
Fonte: (PINTO & ALLEN, 2005). 
 

Grupos Indígenas do Estado de Alagoas 
Nº Grupo  Localização/Município  
1 Aconã  Traipú  
2 Geripankó  Pariconha  
3 Kalanko  Água Branca  
4 Karapotó  São Sebastião  
5 Kariri-Xocó  Porto Real do Colégio  
6 Karuazu  Pariconha  
7 Katoquin  Pariconha  
8 Koiupanká  Inhapi  
9 Tingui-Boto Feira Grande  
10 Wassu-Cocal  Joaquim Gomes  
11 Xucuru-Kariri  Palmeira dos Índios  

 

 

Como metodologia para o mapeamento dessas áreas, foram aplicadas entrevistas 

abertas semiestruturadas com o objetivo de verificar locais com incidência de sítios 

arqueológicos (pré-coloniais e históricos), além de pesquisa bibliográfica em fontes primárias 

e secundárias. Como resultado, houve constatação de três áreas com incidências de sítios 

arqueológicos: Xucuru-Kariri, Xocó e Geripankó.  

A pesquisa trouxe como resultado discussões sobre identidade e conservação do 

patrimônio arqueológico. Gerou, além do relatório final, a minha monografia no curso de 

Ciências Sociais/UFAL, intitulada “Sítios Arqueológicos em Terras Imemoriais: Aspectos da 

Identidade Xucuru-Kariri”.  

Para a dissertação, aproveitei a experiência obtida durante os anos em que 

trabalhei no NEPA/UFAL e propus à comunidade um mapeamento de sítios no município de 

Palmeira dos Índios, pois na visita realizada em 2005 não foi possível visitar todos esses 

lugares com a comunidade. A proposta foi direcionada à localização desses sítios, no intuito 

de criar um mapa para a comunidade, em que houvesse a participação de todos na escolha dos 

                                                           
17 Os Xocó foram incorporados ao projeto “Atlas de Terras Indígenas em Alagoas” por só haver uma área 
indígena atualmente no Estado, às margens do Rio São Francisco, divisa com Estado de Alagoas. 

Legenda:        

Grupos visitados para 
registro de sítios 
arqueológicos. 

Grupos não visitados 
para registro de sítios 
arqueológicos.  
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lugares visitados e também efetivar o registro no CNSA/IPHAN (Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).  

Assim, em visita à 17ª Superintendência do IPHAN em Alagoas, constatei que já 

havia publicações com a menção dos sítios de Palmeira dos Índios, porém por falta de 

algumas informações como: imagens dos locais, pontos georeferenciados, e uma descrição 

básica de que tipo de sítio se tratava, não havia sido registrado no CNSA/IPHAN. Então, 

aproveitando a oportunidade da visita desses espaços, foram coletados mais dados para 

preencher o cadastro.   

O mapeamento participativo foi proposto à comunidade em junho de 2012, 

quando participei de uma Assembleia na área de retomada indígena Xucuru-Kariri. Uma 

semana após a reunião fui junto a uma comitiva indígena realizar visita a esses locais, retornei 

em novembro do mesmo ano para finalizar o trabalho de campo. Além dos resultados 

objetivos da pesquisa, a constatação dos sítios e a catalogação de dados cadastrais, o contato 

dos Xucuru-Kariri com esses espaços proporcionou discursos mais aprofundados sobre a 

representatividade da cultura material da região para o grupo.   

O mapeamento participativo não teve o objetivo de delimitar horizontalmente os 

sítios arqueológicos, nem elaborar análises profundas sobre o material existente nesses locais. 

Porquanto, para esse tipo de procedimento, teriam que ser realizadas técnicas intrusivas, como 

poços-testes e sondagens. Os sítios foram apenas indicados e no local foram realizadas 

prospecções visuais da área para detecção de material arqueológico em superfície, e os pontos 

onde foram encontrados vestígios foram marcados com GPS.  

 

2.2.2.2 Análise da documentação  

 

Para análise de documentação referente ao discurso dos pesquisadores sobre a 

Arqueologia realizada no município de Palmeira dos Índios, foram selecionadas publicações 

em livros, artigos e revistas que mencionavam a prática arqueológica no local; também, um 

relatório de pesquisa produzido para uma disputa judicial na aldeia indígena Mata da Cafurna 

na década de 1980.  

A proposta de análise é baseada em uma Arqueologia da práxis social, como 

descreve Jones (2005); neste caso, não para captar apenas representações textuais da 
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etnicidade, mas sim no sentido de uma leitura crítica em que se vislumbra a apreensão de 

discursos hegemônicos, bem como a práxis de relações estabelecidas na dinâmica intergrupos. 

Os questionamentos propostos para a leitura crítica foram direcionados às correlações 

discursivas entre a produção científica e as demandas indígenas da região. Nesse sentido, os 

questionamentos foram encaminhados para entender como as pesquisas especulativas em 

sítios arqueológicos e as Arqueológicas contribuíram para a dinâmica sociopolítica Xucuru-

Kariri. 
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33ºº  CCAAPPÍÍTTUULLOO  
 

AArrqquueeoollooggiiaa  PPaallmmeeiirreennssee::  lleevvaannttaammeennttoo  ddaass  ppeessqquuiissaass  aarrqquueeoollóóggiiccaass  eemm  tteerrrraass  
iimmeemmoorriiaaiiss  

 
“Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E é 
como sujeito e somente enquanto sujeito, que o homem 
pode realmente conhecer”. 18   
 

Paulo Freire 
 

O capítulo tem por objetivo apresentar os trabalhos produzidos em Palmeira dos 

Índios, referentes aos sítios arqueológicos. Iniciados na década de 1930, por pesquisas 

amadoras, foram realizados no intuito de entender a ocupação dos primeiros habitantes do 

Estado de Alagoas. Posteriormente, no final da década de 1980, surgiram as primeiras 

investigações feitas no município por arqueólogos, os quais tiveram como consequência a 

atribuição do material arqueológico à tradição Arqueológica Aratu. Em 2004, houve a análise 

pelo Instituto de Arqueologia Brasileira de pequena amostra de material arqueológico retirado 

de um sítio em Palmeira dos Índios pelo antropólogo Douglas Carrara, que foi atribuída à 

tradição arqueológica Neobrasileira.  Posteriormente, em 2006 e 2012, iniciaram discussões 

mais aprofundadas sobre a importância dos sítios arqueológicos para os atuais Xucuru-Kariri.  

 

3.1 Pesquisas em Palmeira dos Índios  

 

O grande acervo arqueológico do município de Palmeira dos Índios, desde a 

década de 1930, produziu documentações sobre a existência desses espaços; porém, há muitas 

lacunas no que tange a um aprofundamento do entendimento da ocupação pretérita na região. 

As evidências criaram discursos por parte de diversos pesquisadores, os quais contribuíram 

positivamente para o reconhecimento do grupo étnico Xucuru-Kariri. Todavia, tais discursos 

foram baseados em uma visão colonialista, a qual determinou fronteiras sutis entre grupos 

atuais e acervo arqueológico da região.  

A visita do folclorista e advogado Carlos Estevão de Oliveira, na época diretor do 

Museu Paraense Emílio Göeldi, ao Nordeste do Brasil, nos anos de 1935 e 1937, teve o 

intuito de recolher informações acerca da presença de remanescentes indígenas na região. A 

                                                           
18

 FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979 (p.27). 
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pesquisa alavancou discussões sobre grupos étnicos que viviam à margem da sociedade 

nacional, sem reconhecimento por parte das autoridades e apoio institucional. O pesquisador 

formou uma importante coleção etnográfica que ficou registrada em seu relatório de viagem 

intitulado “O ossuário da „Gruta-do-Padre‟, em Itaparica, e algumas notícias sobre 

remanescentes indígenas do Nordeste” (OLIVEIRA C., 1943). Os resultados desse trabalho 

foram apresentados em duas palestras, uma para o Museu Nacional no Rio de Janeiro e outra 

para o Intituto Histórico e Geográfico de Pernambuco. A partir da investigação, houve a 

constatação da existência de vários grupos étnicos no Nordeste, além dos Fulni-ô, que era o 

único reconhecido no período.  

No registro há relatos importantes sobre como viviam esses “remanescentes”. Em 

Brejo dos Padres, localizado entre Itaparica e Tacaratu, onde viviam os Pankararu, o autor 

assinalou algumas particularidades dos grupos do sertão, como a preparação da festa do 

Umbu, a festa do Menino do Rancho, entre outras. Nessa ocasião, fez uma descoberta, como 

bem disse “filha do acaso”. A partir do contanto com os Pankararu, soube da existência do 

Ossuário da Gruta do Padre em Itaparica, um importante sítio arqueológico pré-colonial, que 

ele escavou de forma amadora e apresentou os resultados em seu relatório de viagem.  

O pesquisador esteve em Palmeira dos Índios em 1937 e trouxe algumas notas 

importantes de como viviam os Xucuru-Kariri naquele período. A fabricação de cerâmica, de 

redes de algodão e a agricultura em pequena escala mostraram o cotidiano da comunidade no 

final daquela década. Durante sua estada, soube através do Xucuru-Kariri José Francelino, da 

existência de enterramentos no município. Com auxílio de quatro índios, realizou uma 

escavação amadora na Serra do Goiti, retirando uma urna funerária contendo ossos humanos. 

Ao final da escavação, as reflexões apresentadas por Oliveira C. (1943) o levaram a refutar a 

ideia de que os Cariris eram antropófagos, levantada pelo cronista neerlandês Elias Herckman 

em 1638 (SOBRINHO, 1934), uma vez que o registro arqueológico mostrou que naquela 

gruta os enterramentos eram feitos em potes, semelhante aos Tupi.  

Além dos Pankararu e Xucuru-Kariri, a visita se estendeu aos seguintes grupos: os 

Kariri-Xoxó, de Porto Real do Colégio – AL; os Fulni-ô, de Águas Belas – PE. Nessas áreas 

não ocorreram escavações, pois não havia evidências arqueológicas.  

As pesquisas empreendidas por Oliveira C. (1943) trouxeram contribuições 

valiosas no tocante aos grupos indígenas do Nordeste.  A escavação amadora na Gruta dos 

Padres, com seu caráter investigativo e descritivo, abriu um portal para a vinda de outros 

estudiosos à região. No discurso sobre a intervenção, o autor deixou claro que sua 
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contribuição era para dar luz à necessidade de se implementar trabalhos mais aprofundados 

por outros cientistas.  

Que cousas interessantes para a “Ciência da Pá” não estão escondidas naquela gruta? 
E como é digna de acurado estudo a região de Itaparica! Bem sei que esta minha 
palestra, como ensinamento, vale muito pouco. Creio, entretanto, que as notícias que 
através dela estou divulgando, falam bem alto sobre a necessidade de se atirar aos 
sertões do Nordeste em criteriosas pesquisas os estudiosos do nosso passado 
(OLIVEIRA C., 1943:17).  

 

É importante lembrar que a expedição de Carlos de Oliveira descrevendo o 

cotidiano dos “remanescentes” indígenas e o resultado da escavação dos dois sítios, Gruta do 

Padre e Serra do Goiti, contribuiu de forma positiva para o reconhecimento desses grupos.  

Depois da expedição, a academia abriu os olhos para o Nordeste do país. 

Entretanto, durante os anos seguintes, havia uma necessidade de encontrar um elo entre o 

passado e o presente, em que se perpetuava a visão dos “remanescentes”, dos índios 

aculturados, caboclos, misturados.   

É interessante observar o significado da palavra remanescente, que quer dizer o 

que sobrou; ou seja, no caso dos grupos étnicos do Nordeste, a incessante busca dos resíduos 

culturais que restaram. Mesmo com o reconhecimento do índio como sujeito político, 

portador de identidade étnica diferenciada, ainda havia a necessidade de encontrar uma 

história linear de continuidade desses grupos desde um passado distante.   

A Arqueologia – em algumas abordagens teóricas no seu formato normativo – 

refletiu, e, em alguns casos, reflete essa necessidade, caçam-se vestígios e artefatos como 

respostas para entender o que ficou. E ainda caímos na velha classificação posta. É Cariri, é 

Xucuru, é Tupi? Sim, nas tipologias que governam o mundo, como dizem Gnecco & 

Langebaek (2006), a lente através da qual categorizamos emoções, congêneres e plantas. À 

vista disso, o pensamento tipológico limita, universalizando e apagando histórias locais. E só 

podemos escapar à sua tirania se nos dispusermos a reinventar o mundo todos os dias, abrindo 

espaço para pensar novas categorias, novas formas de interpretar, novas avenidas analíticas.  

Em 1973, o Antropólogo Clovis Antunes publicou um estudo junto aos Xucuru-

Kariri, no livro “Wakna-Xucuru-Kariri”. O trabalho reuniu, além da etnografia realizada com 

o grupo, a compilação de documentos referentes ao aldeamento em Palmeira dos Índios no 

século XIX. Os resultados trouxeram considerações a respeito da religião e de como viviam 

na atualidade, também dados de uma escavação arqueológica, realizada por ele e alguns 

Xucuru-Kariri, na Serra do Goiti.  
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A pesquisa, no que referente aos achados arqueológicos, foi realizada de forma 

amadora19, retrato da época no país, em que não se dispunha de muitos profissionais da área. 

Não houve controle vertical nem horizontal na escavação resultando na retirada de seis urnas 

funerárias. A justificativa apresentada era “encontrar melhores subsídios para estudos 

socioantropológico dos kariris palmeirenses” (ANTUNES; 1973:117). Em 10 de junho de 

1969, o antropólogo foi para o local ao qual chamavam Serrote do Goiti, acompanhado de 

Alfredo Celestino (Pajé Xucuru-Kariri), Miguel Celestino da Silva (Cacique Xucuru-Kariri), e 

os dois filhos do cacique, Benedito Celestino da Silva e Manuel Celestino da Silva, além do 

fotógrafo profissional palmeirense Antônio Neves.  

Na descrição dos achados catalogou: material cerâmico e ósseo, contas de colar de 

diversos tamanhos e ossos de animais identificados como roedores. A seguir alguns 

apontamentos do autor sobre o material retirado do sítio. 

As igaçabas de argila cozida são de dois tipos: forma ovóide e de formato cônico. 
Sem alguma pintura, talvez façam parte da cerâmica Kariri-Xucuru, embora a 
ausência de cerâmica decorada caracteriza os grupos de tradição Tupi-Guarani. São 
típicamente primitivas. São potes afunilados e arredondados nas extremidades do 
fuso, ou arredondados na boca. São típicamente lisos. Foram sempre encontrados 
abertos, sem alguma tampa, que talvez tenham sido quebradas, devido a pressão das 
camadas superiores do solo. São potes idênticos aos chamados “porrões”, muito 
encontrados nas zonas rurais sertanejas, utilizados para aparar água da chuva e 
servindo também como utensílio doméstico (ANTUNES;1973:119).  

  

  Antunes (1973) levantou algumas hipóteses acerca do material arqueológico 

encontrado nas igaçabas20 de Palmeira dos Índios. Primeiro, que havia enterramentos 

primários e secundários, e que os antepassados Xucuru-Kariri eram enterrados com objetos de 

estimação como colares de ossos, animais de caça. Segundo, que eles não poderiam ser 

antropófagos nem necrófagos, porquanto o registro apresentava sepultamentos ordenados 

representando uma preparação para a morte. Terceiro, tentou conectar os achados a cultos dos 

indígenas contemporâneos.  Abaixo a reprodução das conclusões do autor referente às urnas 

da Serra do Goiti.  

Diante dos fatos, conclui-se que os Kariri-chukurus palmeirenses, não eram 
antropófagos e muito menos necrófagos. Cultuavam os mortos e lhes prestavam 
culto religioso. Hoje em dia os veneram com o mito dos Indios Encantados na 
fumada (tradição recebida talvez dos Pankararús de Petrolândia-Pernambuco) com a 
dança do praiá, do ouricuri ou no terreiro da casa e pedem-lhes inspirações para as 

                                                           
19

 Sem metodologia propriamente arqueológica com controle horizontal e vertical do sítio escavado. Apenas 
houve a retirada de artefatos dos sítios. É importante ressaltar que o termo “amador” para essa dissertação é 
colocado para contextualizar esse tipo de procedimento. Entendendo que a disciplina no Brasil, contou em 
grande parte, com o trabalho pioneiro desses pesquisadores.  
20 Igaçaba é o nome dado às urnas funerárias de argila em formato ovóide pelos Xucuru-Kariri.   
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suas necessidades. Em sua honra dançam ainda o toré, cantan-lhes toadas e lhes 
oferecem a “garapa”, (o aluá ou gulijó), do qual todos participam quando estão em 
“reunião sagrada”. Acreditam que os “índios encantados” como a dizer que os seus 
antepassados ainda vivem e podem lhes falar em sonho ou lhes dar alguma 
inspiração (ANTUNES; 1973: 119).   

 

  Antunes (1973) levou apenas o material ósseo para análise em laboratório, 

doou as urnas de cerâmica para o Museu Histórico da cidade, pertencente à Prefeitura 

Municipal. No entanto, segundo o pesquisador, as igaçabas foram levadas por “mãos 

invisíveis” para um destino oficialmente ignorado, supondo ter ido para a sede da FUNAI.   

Além das seis igaçabas retiradas na Serra do Goiti descreveu em seu livro que, no 

mesmo ano antes de chegar à cidade, Alfredo Celestino encontrou uma contendo ossos e um 

crânio em perfeito estado. Também relatou outras localidades do município onde foram 

achadas urnas funerárias: Paraíso, Gavião, sítio Coité, Coité das Pinhas, Serra Verde, Serra do 

Mocó, Serra do Kariri e Alto Vermelho. Cita a escavação de sete urnas por Luiz Torres em 

1971 e 1972, expostas no “Museu Xucurus de História e Arte e Costumes” de Palmeira dos 

Índios.  

Apesar da constatação dos diversos achados arqueológicos em Palmeira dos 

Índios, por Antunes e outros pesquisadores, atualmente o que se vê é a exposição de uma 

pequena quantidade desse material no Museu Xucurus. Na coleta de dados para essa 

dissertação, constatei através dos relatos dos Xucuru-Kariri, de pesquisadores e moradores da 

cidade que muitos foram expropriados por curiosos e outros estão em instituições fora do 

Estado como a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Católica de 

Pernambuco (UNICAP), entre outros lugares que não se sabe ao certo quais são.  

A escavação de Clovis Antunes na Serra do Goiti e o levantamento das 

localidades onde havia material arqueológico trouxeram dados novos para a região sobre a 

existência de grupos nativos. Junto a Carlos Estevão, a visão de remanescente e da busca do 

passado cultural nos fragmentos do presente permaneceu. O trabalho tentou remontar, através 

de diversos elementos, o que foi a história dos grupos que habitaram Palmeira dos Índios 

antes do contato. Na conclusão do livro, o autor refere-se aos atuais Xucuru-Kariri como 

sendo consequência de um completo processo de aculturação (e transculturação) de hábitos 

alimentares, habitacionais, higiênicos e costumes religiosos em relação à população branca. É 

importante ressaltar que essa visão faz parte do período em questão, os trabalhos pioneiros 

desses pesquisadores trouxeram grandes contribuições para a Antropologia e Arqueologia no 

Nordeste.  
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Apesar de os primeiros questionamentos sobre a pós-modernidade serem forjados 

na década de 1960, influenciando várias disciplinas das Ciências Humanas, na Arqueologia só 

começou a se consolidar na década de 1980, com o surgimento das correntes teóricas Pós-

Processuais a partir de Ian Hodder (HODDER, 1982; JOHNSON, 2000), trazendo uma 

revisão crítica no caráter normativo da disciplina sobre o passado objetivo e o questionamento 

de abordagens arqueológicas que privilegiavam aspectos tangíveis, deixando de lado as 

potencialidades humanas e suas possibilidades de ação no meio (ZARANKIN & ACUTO, 

1999). Além também, das discussões instrumentalistas sobre etnicidade e etnogênese que vão 

se consolidar nas Ciências Sociais, principalmente no Nordeste brasileiro sobre grupos 

indígenas da região na década de 1990 com os trabalhos de João Pacheco de Oliveira 

(OLIVEIRA J., 1993).   

Além desse trabalho, Antunes lançou em 1984 o livro “Índios de Alagoas: 

Documentário”, com informações sobre outras etnias alagoanas. O estudo traz a compilação 

de fontes primárias das primeiras sesmarias indígenas do Estado, documentos oficiais 

referentes aos aldeamentos e relatos de grupos existentes na época em que foi lançado. É um 

acervo valioso, que apresenta informações sobre o início do processo de visibilidade desses 

grupos21 (ANTUNES, 1984).  

Luiz Torres, nascido em Quebrangulo – Alagoas, viveu boa parte de sua vida em 

Palmeira dos Índios, onde teve uma importante trajetória na vida pública como historiador e 

comerciante. Engajado em promover o progresso da cidade, esteve vinculado a diversas 

atividades ligadas a arte e cultura, também teve participação na fundação da diocese, onde 

pôde contar com o apoio dos párocos para a fundação do “Museu Xucurus de História Artes e 

Costumes”.  Seu objetivo era projetar Palmeira dos Índios no cenário alagoano, e teve êxito, 

haja vista receber inúmeras condecorações no Estado e uma “Medalha ao Mérito” pela 

Fundação Joaquim Nabuco de Pernambuco pelos serviços prestados à cultura nordestina e 

brasileira22. 

Nesse intenso propósito de promover a cultura palmeirense, a partir da década de 

1970 começou a ter contato com os Xucuru-Kariri, resultando no livro “Os índios Xucuru-

Kariri de Palmeira dos Índios”, tendo sua última edição lançada em 1984. Na obra, constam 

                                                           
21

 É importante esclarecer que em Alagoas, a partir de meados do século XIX, todos os aldeamentos foram 
extintos, através do vigor da Lei de Terras. O movimento de reconstrução étnica foi auxiliado por trabalhos 
como esse de Clovis Antunes, também de outros pesquisadores agregados e agentes envolvidos com os 
respectivos grupos.  
22 História do Patrono Perpétuo Luiz de Barros Torres pela Academia Palmeirense de Letras, Ciências e Artes.  
Disponível em: http:<//apalca.com.br/luiz-de-barros-torres/> Acesso em: 7 jan. 2013.  

http://apalca.com.br/luiz-de-barros-torres/
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relatos de escavações nos sítios arqueológicos do município donde foram retiradas mais de 30 

igaçabas. Essas igaçabas, segundo o autor, foram levadas para o Museu Xucurus. As 

escavações foram amadoras, e serviram apenas para demonstrar a cultura material dos 

primeiros habitantes da região (TORRES, 1984).  

Como dito anteriormente, o nome de Palmeira dos Índios está ligado diretamente 

ao aldeamento missionário do século XVIII. Partindo desse princípio, como membro 

benemérito do município, escreveu sobre o mito de criação da cidade de Palmeira dos Índios 

(TORRES, 1984).  

O mito de criação da cidade – escrito por Luiz Torres– fala da história de um casal 

de índios Tixiliá e Tilixi. Membros da tribo Chucurus, viviam emigrando na busca de caça e 

vegetais para sua subsistência. Um dia armaram suas palhoças na Serra da Boa Vista, ponto 

de fundação do município. Tixiliá, única filha de Taci, foi destinada a casar com o cacique, 

porém estava enamorada de Tilixi, seu primo. A paixão dos dois logo foi percebida pela tribo 

causando ciúmes no cacique. Um dia, durante uma celebração em que havia índios e 

missionários, (como Domingos de São José nome do fundador da missão de Palmeira), Tixiliá 

ofereceu água para o primo em sinal de carinho, e ele em agradecimento beijou-lhe a testa. O 

beijo assinou a sentença de morte de Tilixi, que foi condenado a morrer de inanição. A índia, 

não aguentando ver o sofrimento de seu amor, foi ao seu calvário, onde o encontrou amarrado 

esperando o fim. Chegando lá, fincou uma cruz no chão pedindo ao Deus branco que dali 

brotasse uma Palmeira para dar sombra a seu amado. O cacique enciumado seguiu a índia e 

num arrebatado gesto de ciúmes, atirou uma flecha, matando-a. No dia seguinte, Frei 

Domingos encontrou ao lado dos corpos uma frondosa Palmeira. A partir desse dia aquele 

povoado passou a chamar Palmeira dos Índios (ANTUNES, 1973; TEIXEIRA, 2012).  

A alegoria criada por Luiz Torres é descrita por Antunes em seu livro Wacona-

Xucuru-Kariri, o autor faz uma ressalva e diz que os Xucuru-Kariri desconhecem essa 

história. Tendo outro mito de origem, contato por Miguel Celestino, a história do Pissorê. Nas 

matas, existia uma entidade que reunia todos os índios em um só corpo, ao qual chamavam de 

Pissorê.  Todas as plantas e bichos no mundo foram criados por ele, à medida que caminhava 

ia deixando para trás elementos novos, que resultou em toda a natureza que temos hoje em dia 

(ANTUNES, 1973).  

Segundo Teixeira (2012), a lenda de origem de Palmeira dos Índios foi escrita por 

Luiz Torres tentando associar os Xucuru-Kariri à criação do aldeamento no século XVIII, o 
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objetivo era a concepção de uma história local, aos quais todos os cidadãos palmeirenses 

pudessem se associar. Podemos ver em vários monumentos da cidade essa representação. 

 

Luiz Torres, apesar de não ter nenhuma ligação com a Arqueologia, seus trabalhos 

tiveram grande impacto na região, prova disso está expressa nas publicações amplamente 

difundidas no Estado sobre os achados de Palmeira e na própria representatividade do mito de 

origem da cidade. O historiador, além das escavações amadoras de sítios pré-coloniais, 

encontrou os marcos demarcatórios do aldeamento indígena do século XVIII. Esses marcos 

estão hoje expostos no museu Xucurus (ver foto 09, p.85).  

No final de década de 1980, Palmeira dos Índios teve a visita da Arqueóloga 

Jeannette Lima. Em setembro de 1989 e setembro de 1990, a pedido do Conselho Indigenista 

Missionário – CIMI, a equipe de Arqueologia da Universidade Católica de Pernambuco – 

UNICAP realizou um trabalho que teve por objetivo investigar, mediante prospecções e 

escavações, a presença de material arqueológico indígena numa área que estava em litígio, 

entre os Xucuru-Kariri e o não-índio Everaldo Garrote.  

A área que estava em disputa judicial fazia parte da atual aldeia Mata da Cafurna, 

que, Segundo Martins S. (1994), foi ocupada em diferentes momentos pela comunidade. O 

lugar foi sendo povoado aos poucos por famílias indígenas. Em 1986, uma fazenda de 170ha 

foi ocupada pelo segmento que tinha migrado da Fazenda Canto e de outras localidades. Essa 

                                                           
23 Disponível em: <http://tvteresina.wordpress.com/2011/11/18/palmeira-dos-indios-tao-cheia-de-pudor-que-
anda-nua/> Acesso: 5 fev.2013.  
24 Disponível em: <http://www.panoramio.com/photo/18262873> Acesso: 5 de fev. 2013. 

Foto 02: Estátua de Tixiliá na Praça do 
Açude em Palmeira dos Índios. (Imagem 
de domínio público s/a).23 

 

Foto 03: Estátuas de Tilixi e Tixiliá  próximos a 
Palmeira.  Monumento da Avenida  Alagoas  em 
Palmeira dos Índios. (Imagem de domínio público 
s/a).24   

 
 

http://www.panoramio.com/photo/18262873
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mobilização política do grupo foi decidida num ritual do Ouricuri, com o apoio e 

solidariedade dos índios Kariri-Xocó. Entretanto, foram expulsos daquela fazenda pela Polícia 

Militar, ocupando uma área ao lado de 22ha, que pertencia ao pequeno proprietário Pedro 

Benone. Reconhecendo que se tratava de uma área indígena, teve o interesse em negociá-la 

com a FUNAI. A ocupação dessa gleba de terra pelos índios contou com a cumplicidade do 

próprio "dono", e a sua aquisição pelo órgão tutor ocorreu em 1988.  

Após essa conquista partiram para a aquisição da área de 170ha da qual tinham 

sido expulsos anteriormente, movendo uma ação judicial, resultante na sua aquisição. A Mata 

da Cafurna, além de ser a primeira área de ocupação dos Xucuru-Kariri, também é uma 

reserva ambiental em que os índios - desde a conquista da Fazenda Canto - praticavam o ritual 

de Ouricuri dentro da Mata (MARTINS S., 1994).   

A perícia respondeu aos autos do processo de reintegração de posse nº. 15.626/87, 

e foi o ponto fundamental para o ganho de causa a favor dos Xucuru-Kariri, porquanto através 

da prova material expressa na constatação de sítios arqueológicos a área foi considerada terra 

indígena tradicional.  

A área em litígio, segundo a arqueóloga, estava no centro da figura de um 

triângulo cujos vértices correspondem às Serras do Goiti, Candará e Leitões, todas contendo 

importantes evidências pré-históricas. “(...) Nesses locais, a perícia arqueológica reconheceu, 

documentou e resgatou testemunhos arqueológicos durante os trabalhos de campo realizados 

em setembro de 1989 e setembro de 1990” (LIMA, 1990: 12).   

Parte do material recolhido nessa perícia não se sabe ao certo onde está. Em visita 

ao laboratório da UNICAP em 2009, verifiquei que havia uma vasilha utilitária exposta em 

uma das prateleiras, no entanto o artefato só tinha uma descrição indicando que era de 

Palmeira dos Índios. Inclusive, no laboratório não constava cópia da pesquisa realizada na 

região. Perguntei à coordenadora do laboratório Dra. Maria do Carmo Costa se havia cadernos 

de campo, ou alguma anotação sobre esse trabalho, ela me informou que após o falecimento 

de Jeannette Lima, a família não disponibilizou o material das pesquisas realizadas por ela.  

Jeannette Lima (1990) atribui a cultura material de Palmeira dos Índios à tradição 

arqueológica Aratu, ao qual indicou que no Estado esses foram os primeiros achados. 

Também fez referência à localidade Igreja Velha, justificando que para encontrar a evidências 

do período histórico de ocupação, e localizar a primeira capela que originou o aldeamento, 
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precisaria de uma escavação ampla, devido ao fato de o material das construções antigas 

serem perecíveis como palha e madeira.  

Nos anais do I Seminário de Pré-História do Nordeste Brasileiro, realizado em 

1987 em Recife – PE, ocorreu uma mesa onde foram abordados temas relacionados à 

Arqueologia e Salvamento coordenado pelo Professor Igor Chmyz. Um dos trabalhos 

apresentados foi de Marcos Galindo Lima, arqueólogo contratado pela FUNAI, para realizar 

pesquisas arqueológicas em áreas indígenas. Em sua palestra, apresentou dados de uma visita 

realizada por ele a Palmeira dos Índios em 1986, onde havia já o litígio sobre a terra indígena 

Mata da Cafurna. “A questão estava muito confusa, exatamente pela falta de registro da área, 

e sugerimos usar a Arqueologia para comprovação da ocupação antiga nessas áreas” 

(GALINDO, 1991: 163). 

Galindo realizou prospecções na Mata da Cafurna e Serra do Goiti, onde retirou 

duas urnas funerárias que foram restauradas no Núcleo de Estudos Arqueológicos da 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. (MARTIN, 1996).  

Os resultados obtidos apontaram evidências da tradição Aratu.  

As urnas de forma ovóide-piriforme correspondem a enterramentos primários, 
medem 70 e 75 cm de altura, e uma delas levava tampa em forma de opérculo 
côncavo invertido sobre a boca. As paredes são grossas e a superfície alisada sem 
nenhuma decoração plástica. O tipo de enterramento com duas urnas associadas e a 
forma dos vasilhames inclinam a se classificar o achado dentro da área de 
influência Aratu entre o litoral e a zona da mata de Alagoas (MARTIN, 1996: 189).    

 

A Tradição Arqueológica Aratu foi criada por Valentin Calderón durante um 

trabalho de salvamento para a construção da barragem do rio Guipe, no Estado da Bahia na 

década de 1960. Foram encontrados artefatos de uma cultura material de agricultores 

ceramistas que Calderón resolveu designar Aratu, porque o achado foi encontrado no sítio 

Guipe, localizado centro industrial Aratu. Além do litoral baiano, há referências de achados 

arqueológicos com características da tradição Aratu em outros Estados do Brasil. Esta 

tradição teria se difundido em parte do Nordeste brasileiro e em alguns Estados da região 

Centro-Oeste e Sudeste (MARTIN, 1996).  

 As características para a designação da cultura material Aratu são: 

a) a cerâmica roletada, sem decoração, com as superfícies alisadas ou engobo de 
grafite; em alguns tipos aparece decoração corrugada-ondulada na borda 
(Hanhaém, BA e Haúnas, ES);  

b) urnas funerárias piriformes, com e sem tampa, de 70 – 75 cm de altura; tigelas 
menores empregadas como opérculo para cobrir os vasilhames funerários;  

c) panelas semi-esféricas de bordas onduladas;  
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d) enterramento primários em urna, fora das aldeias; 
e) aldeias circulares com as ocas em torno de uma praça central, situadas em 

lugares elevados suaves;  
f) subsistência não baseada no uso exclusivo da mandioca. A ausência de 

assadores e de vasilhames planos assim parece indicá-lo. Em todo caso, 
utilizaram a mandioca de forma diferente aos Tupinambá e apoiaram também 
sua subsistência no milho, no feijão e no amendoim; o rodízio nas plantações 
teria permitido assentamentos durante períodos mais longos; 

g) lâminas alongadas de machado, picotadas e polidas e machados pesados de 
granito também polidos; machados simples de pequeno tamanho (8 a 10 cm de 
comprimento); 

h) grandes rodelas de fuso de pedra e de cerâmica que indicam fiação de redes ou 
tecidos grossos; uma rodela de 8 cm de diâmetro é a maior coletada;  

i) cachimbos tubulares ou na forma de funil;  
j) fragmentos de rochas polidas, com depressões artificiais, utilizadas para 

esmagar grãos  (MARTIN, 1996: 187).  

 

Os trabalhos realizados na área foram anteriores ao de Jeannete Lima, e o laudo 

final do material recolhido na escavação foi produzido provavelmente após o seminário 

ocorrido em 1987, pois não há menção de atribuição à tradição Aratu. Contudo, o debate 

gerado nesse encontro está exposto nos Anais do I Encontro de Arqueologia Pré-Histórica do 

Nordeste. O discurso referente aos achados de Palmeira dos Índios acarretou discussões sobre 

a utilização da Arqueologia para complementação de laudos Antropológicos em áreas 

indígenas a favor de demarcação de terras. A seguir estão descritos alguns trechos das falas 

proferidas por alguns arqueólogos.  

Na fala, o Arqueólogo Ondemar Dias (1991)25 diz que está fazendo o papel do 

advogado do diabo, colocando alguns problemas na pauta sobre a questão política do trabalho 

do arqueólogo.  

Discuti isso, algum tempo atrás, com o ex-diretor do Museu do Índio, Prof. Carlos 
Moreira, que tem dedicado praticamente a sua vida inteira a esse trabalho de 
justificar a delimitação e a posse das reservas. Parece-me que a Arqueologia pode 
funcionar nesse sentido, mas temos que tomar cuidado para não sermos utilizados. A 
nossa dificuldade é justificar que o sítio arqueológico no qual nós trabalhamos 
pertence realmente, é propriedade de uma comunidade quando não sabemos se foi 
ela que produziu o sítio arqueológico. É a velha dificuldade que nós temos 
encontrado sempre, ou seja, acoplar o ocupante histórico atual com o ocupante que 
deixou o sítio arqueológico. Por isso parece-me que é muito importante que esses 
trabalhos sejam feitos muito bem apoiados pela documentação histórica que é 
fundamental (DIAS, 1991: 164)26.   

 

                                                           
25

 Anais do I Simpósio de Pré-História do Nordeste do Brasileiro. Recife, Revista Clio Arqueológica, n.4 - 
UFPE, 1991. 
26

 Anais do I Simpósio de Pré-História do Nordeste do Brasileiro. Recife, Revista Clio Arqueológica, n.4 - 
UFPE, 1991. 
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     A Arqueóloga Jeannete Lima também participou do seminário e fez referências à 

importância do trabalho arqueológico nessas áreas, para ela as reservas indígenas já tinham 

certo controle pela FUNAI e não deveriam ser tocadas, achava que precisaria ter um 

especialista na instituição, mas este não deveria se dispersar procurando Arqueologia nas 

reservas indígenas, deveria apenas salvaguardar o patrimônio. Nesse período, ainda não havia 

sido realizado o trabalho em Palmeira dos Índios, que só veio ocorrer em 1989. É importante 

perceber que manteve o discurso durante a perícia que realizou junto aos Xucuru-Kariri. Pelo 

que constatei, o trabalho não gerou uma grande retirada de material, apenas alguns para 

análise da cultura material.  

Em relação à fala do Arqueólogo Ondemar Dias, observamos que a prática 

arqueológica nessas áreas teria que vir atrelada a uma comprovação da ligação hereditária do 

grupo à cultura material existente. O arqueólogo esteve vinculado aos trabalhos do 

PRONAPA, e a orientação teórica que seguia certamente estava direcionada aos preceitos de 

uma Arqueologia Histórico-Cultural. Essa reflexão não implica uma crítica a sua orientação 

acadêmica, apenas reflete as discussões do período, em que era necessária a aplicabilidade de 

métodos rígidos de controle de dados para legitimar grupos étnicos.    

Os sítios arqueológicos de Palmeira dos Índios foram pauta também do Relatório 

Preliminar e Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Xucuru-

Kariri/AL, coordenado pelo Antropólogo Douglas Carrara através de um GT criado pela 

portaria nº178, de 19/03/2003 da FUNAI. Além de Carrara, a equipe se compunha da 

ambientalista Zélia Peres de Souza, e do engenheiro agrimensor Marcelo Maschietto Elias de 

Almeida. Houve participação na confecção de laudo arqueológico, a análise de algumas peças 

recolhidas no campo realizada pelo Instituto de Arqueologia Brasileira, assinado pelos 

arqueólogos Ondemar Ferreira Dias Junior e Paulo Roberto G. Seda.  

O relatório de Carrara contém informações referentes à existência de diversos 

sítios arqueológicos e a importância de preservá-los, porque estavam sendo depredados por 

curiosos. Também cita a exploração desses sítios por escavações amadoras na área. No Rio de 

Janeiro, o antropólogo procurou o Arqueólogo Ondemar Dias o qual se mostrou interessado 

em promover pesquisas em Palmeira dos Índios.  

No Rio de Janeiro, procuramos o Instituto de Arqueologia Brasileira, através do 
Prof. Ondemar Dias que se interessou em fazer uma escavação científica na área. 
Eles nos forneceram um laudo sobre o material recolhido, mas evidentemente os 
resultados não são conclusivos. Diante da importância histórica de Palmeira dos 
Índios, que talvez possua o maior acervo arqueológico indígena do nordeste, e, 
como as escavações efetuadas no passado, o foram quase sempre por amadores, que 
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além de adulterar inúmeros sítios da região, não conseguiram retirar dados 
conclusivos da escavação, por não utilizarem uma metodologia científica e também 
não possuírem um objetivo concreto para realizar o estudo, a não ser a curiosidade. 
(CARRARA, 2003: s/n).  

 

No relatório consta a menção de oito sítios arqueológicos, sendo eles 

denominados pelo antropólogo como sítios cemitérios27.  

 Cemitério do Coité com a localização: -09 23‟07,86261” -36 36‟46,25303” 

 Cemitério Estrada de Ferro com a localização: -09 24‟36,44584” -36 37‟42,8879” 

 Cemitério Indígena do Goiti com a localização: -09 23‟56,06492” -36 38‟12,0976” 

 Cemitério Serra do Cariri (Leitão) com a localização: -09 21‟25,95439 -36 38‟ 

10,20135” 

 Cemitério Igreja Velha com a localização: -09 22‟35,57335” -36 37‟39,86251” 

 Cemitério Macacos a localização: -09 23‟10,72072” -36 36‟ 10,87388” 

 Cemitério Baixa da Aldeia localização: -09 21‟55,38546” -36 36‟33,41078” 

 Cemitério Serra do Capela com a localização: -023‟07,41848” -36 37‟31,38461” 

 Em ofício enviado à Coordenadora da Coordenação Geral de Identificação e 

Delimitação – CGID/FUNAI, o antropólogo solicitava que para encaminhassem para o 

IPHAN o pedido de salvaguarda dos sítios contra as violações dos cemitérios. O antropólogo 

ainda cita que “violar e profanar sepultura ou urna funerária é crime previsto no Código Penal 

(Art. 235)” (CARRARA, 2003: s/n).   

Algumas peças recolhidas durante o trabalho do Antropólogo Douglas Carrara 

foram enviadas para análise arqueológica, que indicou pertencerem os artefatos do conjunto 1 

e 3 à tradição Neobrasileira. Enquanto o conjunto 2 pertencia a uma origem indígena, não 

identificada no laudo (ver ilustração 1, p. 74). 

 

 

 

 

 

                                                           

27 Para essa pesquisa visitamos 6 sítios mencionados por Carrara, sendo que os sítios “Cemitério do Coite” e 
“Cemitério Baixa da Aldeia” não foram visitados por nós.  

 



75 

 

Ilustração 1: Anexo XIV do relatório de Carrara (2003) com parecer arqueológico de algumas peças encontradas 
em sítios da região de Palmeira dos Índios.  
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A tradição Neobrasileira foi classificada por Ondemar Dias, no final da década de 

1960, corresponde a uma tradição ceramista do século XVI, oriunda do período de contato. As 

características descritas combinam técnicas indígenas de manufatura e decoração com 

elementos europeus e foi difundida em boa parte do litoral brasileiro (BROCHADO et al., 

1969).  

 Por razões desconhecidas, o relatório de Carrara, malgrado ser entregue em 

05/12/2004 não foi publicado pela FUNAI. Com base na pesquisa etnográfica e outros 

subsídios que incluíam também a localização dos sítios, a delimitação da terra indígena foi de 

15.635 ha.; no entanto, o processo foi abandonado.  Os índios dizem que não foi aceito porque 

a percentagem da delimitação da terra proposta pelo antropólogo foi maior que a apresentada 

por laudos anteriores realizados pela FUNAI. 

Como dito anteriormente, em 2006 fiz minha monografia do Curso de Ciências 

Sociais na UFAL, relacionada aos Xucuru-Kariri e os sítios Arqueológicos da região. Após o 

contato com os índios, através das entrevistas realizadas na área Xucuru-Kariri, bem com as 

conversas com o Arqueólogo Scott Allen, percebi que os sítios arqueológicos se 

configuravam em mais um sinal diacrítico para a comunidade, além dos apresentados 

comumente pelos antropólogos como o toré, o Ouricuri e as linhas de parentesco. O resultado 

dessas reflexões acarretou no meu trabalho de conclusão de curso Sítios Arqueológicos em 

Terras Imemoriais: aspectos da Identidade Xucuru-Kariri. 

 A ideia surgiu inicialmente em 2004, quando participei do projeto de 

Mapeamentos de Sítios Arqueológicos no Estado de Alagoas, também coordenado por Scott 

Allen. Durante as viagens íamos percebendo que em cada município, cada sítio vinha imbuído 

de representações. No sertão de Alagoas, em Pão de Açúcar, por exemplo, muitas histórias 

eram contadas sobre os sítios de pinturas rupestres, inclusive havia atribuições da autoria das 

pinturas como sendo realizadas pelos personagens do cangaço. Aliado à experiência empírica, 

na época, li o artigo “Arte rupestre, etno-história e identidade indígena no Vale do Rio Doce” 

(BAETA & MATOS, 1994). O artigo apresentava uma descrição das pinturas rupestres do 

Vale do Rio Doce e as interpretações feitas pelo grupo indígena Krenak. Esse artigo me 

mostrou um leque de possibilidades que envolviam o universo da Antropologia e Arqueologia 

e a importância da atribuição de valor a esses espaços pelas comunidades circundantes.  

O trabalho no período era mais concatenado aos preceitos da Antropologia e 

apontou inicialmente as possibilidades de repensar alguns questionamentos dentro da prática 
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arqueológica, que mais tarde foi articulado às ideias apresentadas nesta dissertação. Através 

do diálogo com o Arqueólogo Andres Zarankin, tive contato com os preceitos da Arqueologia 

Pública, bem como com os discursos sobre as novas vertentes da Arqueologia Interpretativa, 

em que há a mudança de perspectiva quanto aos estudos arqueológicos.   

Luana Teixeira (2012), seguindo o mesmo raciocínio da importância da percepção 

do acervo arqueológico e suas múltiplas representações, apresentou sua dissertação de 

mestrado ao Programa de Especialização do Patrimônio do IPHAN, intitulada “Para além da 

“pedra e caco”: o patrimônio arqueológico e as igaçabas de Palmeira dos Índios, Alagoas”. 

Participou junto à instituição, de um projeto de gestão do Patrimônio Arqueológico no Estado 

de Alagoas. Sua dissertação teve o objetivo de criar instrumentos de informação que 

contribuíssem com a gestão e salvaguarda desse acervo. Seu estudo foi direcionado às urnas 

funerárias de Palmeira dos Índios, pois nas inúmeras pesquisas realizadas na região elas 

tinham destaque. O foco foi contar a trajetória de escavações dessas igaçabas e a atribuição de 

valor dada a elas. O trabalho discutiu a importância da preservação do patrimônio cultural 

observando a dicotomia entre material e imaterial. A autora observou os diferentes discursos, 

e propôs um amadurecimento de pesquisas na região para implementação de trabalhos 

direcionados de inclusão da Arqueologia nas escolas do município.  

Em linhas gerais, as pesquisas realizadas em Palmeira dos Índios, no que se refere 

ao acervo arqueológico da região, demonstram que sempre existiu a necessidade de procurar 

uma relação direta entre as populações autóctones do passado com o atual grupo étnico 

Xucuru-Kariri. Não havia reflexões acerca dos processos de etnogênese ou (re)significação da 

cultura material. Também, constata-se que os arqueólogos criaram suas próprias culturas 

arqueológicas de maneira arbitrária a partir de visões histórico-culturais. As classificações 

postas excluíram o diálogo entre comunidades locais e esses espaços, deixando uma lacuna 

entre o passado e presente.  

 

3.2 Visões institucionais: IPHAN e FUNAI  

 

As entrevistas realizadas com as instituições tiveram o intuito de observar a base 

política em que estão galgadas as discussões referentes aos grupos indígenas e como essas 

instituições se posicionam frente a expedientes de proteção dos sítios arqueológicos atribuídos 

por esses grupos como espaço sagrado e significativo para a comunidade. Foram entrevistados 
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o Coordenador Regional da FUNAI Frederico Vieira e o Arqueólogo Henrique Pozzi da 17ª 

Superintendência do IPHAN – Alagoas. 

   Os Xucuru-Kariri têm sua narrativa grifada no histórico do Estado de Alagoas 

desde o período colonial. Essa trajetória está claramente marcada na documentação produzida 

ao longo do período de ocupação da região. Os discursos obtidos nas entrevistas realizadas 

com representantes do IPHAN, e da FUNAI, reconhecem a posse de direito desses povos às 

terras indígenas no município de Palmeira dos Índios. Porém, há uma ressalva que foi 

apreendida nas duas falas. Essa posse é legitimada principalmente pelo registro documental 

desses povos. A maioria do processo de demarcação da área, segundo Frederico Vieira da 

FUNAI, foi baseado na documentação histórica referente ao município. Henrique Pozzi, do 

IPHAN, também mencionou que o caso Xucuru-Kariri, no que se refere à legitimidade da 

terra tradicional indígena, vem embasado na documentação histórica.  

A FUNAI não se pronunciou claramente sobre a questão dos sítios arqueológicos, 

o posicionamento que tive durante a conversa foi mais de curiosidade da apresentação desses 

sítios do que efetivamente o reconhecimento dos processos de atribuição de valor a esses 

espaços pela comunidade na atualidade. Referente ao IPHAN, Henrique Pozzi fez uma 

reflexão acerca dos processos de (re)significação em sítios pré-coloniais por populações 

indígenas atuais. Disse que esse tipo de questão leva a vários desdobramentos e que os casos 

tem que ser vistos com cautela. Mencionou uma experiência que teve no Ceará, onde índios 

atuais (re)significavam sítios históricos e pré-coloniais em favor de processos de aquisição de 

terra. Na sua colocação deixou claro que alguns desses sítios eram estritamente históricos, 

contento faiança, grés e visivelmente não pertenciam à etnia.  

Em relação aos sítios arqueológicos de Palmeira dos Índios significativos para o 

povo Xucuru-Kariri, existe uma publicação do IPHAN “Patrimônio Arqueológico e 

Paleontológico de Alagoas” lançado em 2012, onde estão registrados a existência desses 

lugares, junto a um levantamento dos sítios arqueológicos e paleontológicos do Estado 

(TEIXEIRA & POZZI, 2012). O trabalho de mapeamento participativo realizado para essa 

dissertação respeitou a nomenclatura existente nesse documento.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44ºº  

VViissiittaa  aaooss  XXuuccuurruu--KKaarriirrii  
 
 
 

“Aqui nessa tribo 
Ninguém quer a sua catequização 

Falamos a sua língua, 
Mas não entendemos o seu sermão”.28  

 
Arnaldo Antunes 

 
  
  
  

O capítulo tem por objetivo apresentar os dados do mapeamento participativo de 

sítios arqueológicos realizado em Palmeira dos Índios, junto aos Xucuru-Kariri. Durante os 

meses de junho e novembro de 2012, estive em contato com a comunidade para realização da 

etapa de campo. A visita se deu em três momentos: primeiro, com a minha ida a uma 

assembleia para a apresentação do projeto e deliberação da pesquisa. Segundo, com a ida ao 

Museu Xucurus, onde observamos como a cultura material está exposta e como é tratada e 

vista pelo mundo não-índio. Terceiro, junto a uma comissão indígena, mapeamos seis sítios 

arqueológicos. 

O trabalho promoveu diálogos sobre a importância dos espaços para comunidade, 

salvaguarda e gestão do patrimônio local, além de gerar uma base de dados com informações 

atualizadas dos sítios arqueológicos. É importante esclarecer que em todas as etapas se tentou 

quebrar o processo dicotômico conhecimento universal X saber local, através da 

aplicabilidade de uma Arqueologia Pública, com base em preceitos teóricos da Arqueologia 

Relacional (GNECCO, 2009).  

 

4.1 Apresentação do projeto à comunidade.  

 

Em abril de 2012, fui até o museu Theo Brandão na cidade de Maceió, assistir a 

um seminário promovido pela UFAL intitulado Abril Indígena, no dia foram travadas 

discussões sobre etnias locais com a participação de pesquisadores e comunidades indígenas. 

                                                           
28 Trecho da letra da música Volte para o seu lar do músico e compositor Arnaldo Antunes. 
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Chegando lá, tive contato com algumas lideranças Xucuru-Kariri, momento em que apresentei 

minha proposta de pesquisa. Durante a conversa, expus a minha vontade em visitar os sítios 

arqueológicos e criar um mapa para a comunidade, visto que durante muito tempo esses 

lugares foram relegados ao esquecimento e muitos estavam expostos a destruição.  

Após esse evento, fui convidada para participar de uma reunião com os Xucuru-

Kariri na área de Retomada29, que ocorreu no dia 6 de junho de 2012. Durante a assembleia, 

aconteceram várias deliberações do grupo, referentes a assuntos diversos quais sejam: 

organização do comitê gestor, planejamento da ida de alguns membros a Brasília para tratar 

assuntos sobre a demarcação de terras, e os últimos acertos da comitiva que foi representando 

os Xucuru-Kariri na Rio+2030. Após a discussão desses temas, apresentei a pauta de minha 

pesquisa de mestrado, daí lancei a proposta de mapeamento participativo, que incluía a visita 

aos sítios arqueológicos escolhidos pela comunidade com o acompanhamento de uma 

comitiva indígena.  Durante a reunião, várias lideranças, membros da comunidade e o 

Missionário Sebastião (representante regional do CIMI em Alagoas) se pronunciaram sobre a 

temática. Ao final das discussões, aceitaram a proposta e foi escolhida uma comitiva indígena 

com representantes de diversas aldeias31.  

O mapeamento de sítios arqueológicos foi pensado como uma iniciativa de 

aproximação dos Xucuru-Kariri com os espaços representativos para o grupo. Desde o início 

do processo de visibilidade, há menção desses lugares feita pelos indígenas, como marcas 

deixadas pelos antepassados (OLIVEIRA C., 1943; ANTUNES, 1973; PINTO, 2006; 

TEIXEIRA, 2012). As visitas realizadas na região por pesquisadores e demais entidades, que 

auxiliaram no processo de retomada das terras indígenas, sempre se depararam com a grande 

riqueza do patrimônio arqueológico existente no município. No entanto, o que se observa nos 

depoimentos dos Xucuru-Kariri é que pela sociedade civil em geral nunca houve uma 

preocupação em preservá-los. Muitos sítios foram destruídos em favor do progresso. Na 

reunião, vários relatos foram marcantes denunciando essa prática.  

                                                           
29Área que no momento estava em processo de aquisição e foi denominada pelos Xucuru-Kariri como área de 
Retomada em Palmeira dos Índios.  
30 Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), realizada entre os dias 13 e 22 
de junho de 2012 na cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de discutir a renovação do compromisso político 
com o desenvolvimento sustentável.  
Disponível em: <www.http://www.rio20.gov.br/sobre_a_rio_mais_20.html>. Acesso em: 25 nov. 2012.  
31 Aldeias Fazenda Canto, Coité, Cafurna de baixo, Mata da Cafurna.  
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“Em Palmeira mesmo, na construção daquele São Bernardo Hotel32, quando 

estavam construindo aquilo ali, cavando e fazendo terraplanagem, esbagaçaram muitas 

igaçabas completas de osso”. (Entrevista na Reunião para deliberação da pesquisa: fala de 

Gecivaldo Ferreira de Queiroz – Junho, 2012). O depoimento de Gecivaldo Queiroz expôs a 

depredação de sítios arqueológicos no município e a falta de cuidado por parte do poder 

público para conservar esses lugares.  

Antônio Celestino, um dos membros mais velhos da comunidade, também 

denunciou a falta de respeito da sociedade civil quanto à história ancestral de seu povo. 

“Porque na cidade eu tenho conhecimento, a máquina passa e explora.” (Reunião para 

deliberação da pesquisa: fala de Antonio Celestino – junho, 2012). A passagem das máquinas 

de construção civil não é novidade na cidade, é uma prática naturalizada em prol do 

desenvolvimento do município. Raquel Xucuru-Kariri, em sua fala, deixou expresso que esse 

procedimento é comum. “(...) e hoje é comum arrancar em Palmeira dos Índios. Até mesmo 

quando tão calçando uma rua, arrancam e passam por cima, né?” (Reunião para deliberação 

da pesquisa: fala de Raquel sobre a arrancada de urnas funerárias – junho, 2012). 

Celso Celestino, durante a reunião, lembrou um episódio conhecido, a construção 

do Cristo do Goiti, uma imagem de Cristo semelhante ao Corcovado construída na Serra do 

mesmo nome na década de 1970. Durante as obras da via de acesso ao Cristo, foram retiradas 

várias urnas pela construção civil sem a participação de especialistas, nem de membros da 

comunidade indígena. 

“(...) que a realidade hoje é acabaram os cemitérios indígenas dos nossos 
antepassados, né? Como foi colocado ali, subindo ali o Cristo, teve uma época que 
foi arrancada várias ali né? Na construção daquele calçamento que sobre o Cristo, 
quebrou várias. Ali subindo no Candará, também foi tirada na construção daquela 
estrada. Então isso era bom que se tivesse também leis encima disso, pra que não 
acabasse mais.”  (Reunião para deliberação da pesquisa: fala de Celso Celestino – 
junho, 2012).  

 

Os depoimentos referentes à falta de cuidado com o patrimônio arqueológico local 

não são de agora. Muitas vezes, durante visitas anteriores a Palmeira dos Índios e em 

conversas com pessoas que trabalharam na região, haviam denunciam  que os sítios 

arqueológicos eram destruídos para construção de estradas, prédios, residências.  

Mediante os relatos, percebemos que ao longo dos anos os signos representativos 

do grupo foram expropriados pelo universo não-índio. Nessas práticas legitimadas em várias 

                                                           
32 São Bernardo Hotel está localizado no centro da cidade de Palmeira dos Índios.  
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esferas da sociedade, fica clara a imposição do discurso colonialista e o processo de violência 

epistêmica ao qual a comunidade foi exposta (GNECCO, 2009; HABER, 2011). No campo 

científico, com a apropriação do material arqueológico para procura de respostas sobre 

antigos povoamentos; e na esfera social e econômica, com a construção de casas, do Hotel 

São Bernardo, e da via de acesso ao Cristo do Goiti.  

 

Foto 04: Reunião na área de retomada Xucuru-Kariri. Foto 05: Reunião na área de retomada Xucuru-Kariri. 

  

 

4.2. Museu Xucurus em Palmeira dos Índios  

 

Uma semana depois da reunião, ainda no mês de junho de 2012, fomos até o 

museu Xucurus, localizado em Palmeira dos Índios. A visita, proposta pelos índios, fez parte 

do itinerário do mapeamento participativo. Foi uma idéia sugerida pela comunidade, durante a 

assembleia em que votamos a implementação da pesquisa. Durante os diálogos referentes aos 

sítios arqueológicos um ponto bastante tocado foi a forma com que o passado material da 

comunidade é tratado no Museu Xucurus. Seu Antônio Celestino, em uma das suas falas, 

disse que a história retratada naquele lugar era uma história falsificada, haja vista muito do 

material exposto desapareceu e os que restaram não eram apresentados à população de forma 

digna.  

O museu Xucurus foi fundado em 1971, pelo historiador Luiz Torres no prédio 

que antes era a igreja do Rosário, datada de 1805. O espaço abriga o material indígena 

retirado pelo pesquisador e uma grande variedade de cultura material não índia. A coleção é 

variada e misturada cronologicamente, louças finas do século XIX estão expostas ao lado de 
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garrafas de grés, moedas de vários períodos históricos, vestimentas de sacerdotes, imagens de 

santos, instrumentos de tortura (usados contra escravos negros rebeldes), entre outras coisas, 

que não dá para apreender visualmente por conta da variedade. Quando entramos no 

ambiente, a sensação que dá é a de que penetramos numa cápsula do tempo, ao remetermo-

nos ao período dos grandes colecionadores do século XIX.  

A cultura material que representa os Xucuru-Kariri fica alojada no segundo andar, 

a maioria está descontextualizada e misturada a objetos indígenas de outros municípios 

alagoanos.  No que tange ao histórico do grupo, há uma falta de ordenamento cronológico, 

artefatos que ainda são reconhecidos pelos índios do seu uso habitual, estão junto a urnas pré-

coloniais retiradas em escavações amadoras realizadas na região. Em relação ao contexto de 

apresentação da materialidade indígena naquele espaço, Selma Silva (2005), realizando uma 

pesquisa no ambiente, constatou que a maneira como os artefatos foram distribuídos no 

espaço físico demonstra a relação de desigualdade entre os índios e a sociedade “branca”. Ou 

seja, o Brasil, malgrado apresentar um discurso pautado na ideologia de uma democracia 

étnica, nas relações cotidianas os campos de desigualdade são bem marcados refletindo de 

forma sutil a subjugação de grupos subalternos (FUNARI, 2007).  Trazendo essas questões a 

um olhar à luz da Arqueologia Interpretativa, podemos dizer que a distribuição da 

materialidade nesse espaço pode ser vista como a representação de uma tecnologia de poder, 

usada para disciplinar indivíduos a uma ideia normativa (ZARANKIN; 2005), em que se 

prevalece o discurso de coesão de uma identidade unificada, baseada num discurso 

colonialista nacional (HABES, 2011; GNECCO, 2009).   

Além da insatisfação com a desorganização do material, existem outras 

reclamações por parte dos Xucuru-Kariri referentes ao acervo do museu. Luiz Torres (1984) 

retirou da região aproximadamente trinta urnas funerárias, contudo o que se vê exposto 

atualmente no local é menos da metade. Seu Antônio Celestino, em uma das falas, expressou 

a indignação com o sumiço do material indígena, dizendo que esse fato é um ato de 

discriminação com a comunidade.  

Aqui tá a história falsificada, a história aqui tá uma discriminação. Tá faltando o 
que eles exploraram. Como uma pessoa vem visitar aqui?Assim, acabou-se 
qualquer história. Porque das 30 urnas, não tá aqui não. E eles têm que mostrar, 
que estava aqui [sic.] (Fala de Antônio Celestino na visita do Museu Xucurus em 
Palmeira dos Índios – 7 de junho de 2012).  

 

Para os índios, as urnas sumiram de forma proposital, por conta dos processos de 

reivindicação de terras. Para eles, a destruição da cultura material exposta no museu é uma 
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forma de apagar a história indígena da região. Gecivaldo Ferreira de Queiroz disse que, nas 

visitas que fez ao local, observou o descaso com os artefatos, relatou que muitas igaçabas 

sumiram e as placas que sinalizavam de onde foram retiradas desapareceram.  

E uma outra coisa é a história do que foi tirado e colocado no museu de Palmeira 
dos Índios, então, naquele museu Xucurus lá em Palmeira dos Índios, foi colocado 
muitas igaçabas lá que há muito tempo eu andava lá tinha o nome Xucuru-Kariri e 
aí com a nossa luta pela demarcação da terra eles tiraram. Tiraram a 
plaquetazinha, deram fim aquele material que tava lá, e alguns que tem lá você vai 
ver que não tem o nosso Xucuru-Kariri mais. Foi arrancada numa cidade que tem 
aqui embaixo, em Maribondo, na região lá de Maribondo. Eles tiraram a 
plaquetazinha e despistaram a história dos Xucuru-Kariri daquele museu [sic.] 
(Fala de Gecivaldo F. Queiroz, entrevista junho de 2012).  
 

Entrar no museu Xucurus acompanhada dos Xucuru-Kariri é uma rica 

experiência, o que aprendemos naquele dia nunca foi contado durante as visitas anteriores 

àquele lugar. Eu e João Carlos (os “não-índios” da equipe) tivemos a oportunidade de 

aprender, através de outra perspectiva, um pouco mais sobre a materialidade indígena que 

estava em exposição.  

Ao lado das urnas, havia outros artefatos, muitos ainda lembrados como de uso 

habitual da comunidade.  Como o jereré, uma rede de pesca antes fabricada pelas mulheres 

nas aldeias. Seu Antonio Celestino disse que sua avó fabricava o jereré na época em que 

corriam as piabas nos rios. Também reclamou que hoje em dia as “índias não fazem mais”. 

Antônio Ricardo (Cacique da Fazenda Canto) também se lembrou de outra ferramenta de 

pesca, que não estava exposta no museu, o jiriqui.  

A gente fazia também uma peça que chamava jiriqui, ainda fiz o jiriqui. (É o que, 
uma pesca? – Karina Pinto) É uma peça de pegar peixe. Vai tecendo as varas, 
depois vai botando aqueles anel e vai como daqui a um canto desse baú. É a boca 
assim e lá vem fechado e quando amanhecia vinha cheio de peixe. Entrou não sai. 
(Deixava dentro do rio? – Karina Pinto) Deixava dentro do rio numa cachoeira, 
deixava numa pedra. Isso era uma peça que a gente fazia [sic.] (Diálogo entre 
Antônio Ricardo e a pesquisadora Karina Pinto na visita do Museu Xucurus em 
Palmeira dos Índios – 7 de junho de 2012). 
 

Outro objeto representativo da comunidade foi uma jarra, que estava misturada 

junto às urnas funerárias. Uma peça histórica, que era do período de José Francelino (o 

Xucuru-Kariri citado no trabalho de Oliveira C. em 1943), sendo o recipiente de preparo do 

vinho de mandioca utilizado nos festejos religiosos.  

Francelino era quem zelava dessa jarra. Era de Francelino, mas ao mesmo tempo 
não era de Francelino. Ela era aonde se fazia o vinho para os seus festejos. Os 
vinhos de mandioca. Depois de Francelino passou para minha vó, que era a mestre 
do ponto, que conhecia o ponto do vinho, passou. E hoje tem ela, isso tem grande 
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importância pra nós [sic.] (Fala de Antônio Celestino na visita do Museu Xucurus 
em Palmeira dos Índios – 7 de junho de 2012).  

 

Como mencionado no capítulo 3, no museu também há exposto o marco colonial 

do início do aldeamento Xucuru-Kariri, retirado por Luiz Torres (1984) em uma de suas 

pesquisas. O Cacique Antônio Ricardo nos mostrou durante a visita (ver foto 09, p.85).  

O museu Xucurus, a despeito de abrigar algumas peças representativas que fazem 

parte do universo Xucuru-Kariri, está longe de contar a trajetória dos povos indígenas do 

Nordeste, principalmente do grupo de Palmeira dos Índios. A cultura material traz imagens 

importantes para a construção da identidade do grupo, porém o modo como está disposta no 

espaço mostra claramente que o que acontece ali é apenas uma justificativa de eles formam 

uma pequena parcela da sociedade civil palmeirense. O nome nos faz lembrar que a existência 

da cidade se deve ao antigo aldeamento, entretanto o espaço restrito e bagunçado nos remete a 

pensar que existe uma divisão bem clara onde o que prevalece é o não-índio. O não-índio fez 

apenas uma homenagem aos primeiros habitantes de sua casa. Os Xucuru-Kariri não têm o 

direito de ver sua história contada a partir de sua própria perspectiva. A materialidade de seu 

cotidiano, junto à materialidade dos grupos que viviam na região em tempos imemoriais, 

forma um conjunto representativo de seu universo cosmológico. Todavia, o que se vê ali não 

há espaço para florescer qualquer diálogo que represente o passado Xucuru-Kariri, apenas há 

lugar para menção da sua existência.  

 

      Foto 6: Visita ao Museu Xucurus. 

 

Foto 7: Índios vendo outras coleções do museu. 
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Foto 8: Fachada do Museu. 

Foto 9: Cacique Antônio Ricardo 
mostrando marco colonial do primeiro 
aldeamento indígena. 

 

 

4.3 Cultura Material para os Xucuru-Kariri 

 

Antes de apresentar o resultado da pesquisa de campo no que se refere ao 

significado do passado material para os Xucuru-Kariri, é importante esclarecer alguns pontos. 

A definição de cultura material pode seguir por diferentes rotas, no entanto para esta 

dissertação, é vista como objetos utilizados pelos grupos humanos que carregam componentes 

ativos e dinâmicos, com significados gerados pelos sujeitos que os manipulam. Então, para se 

apreender o discurso que vem impresso por trás desses elementos é necessário compreendê-

los em três termos: primeiro, como sistemas de significação; segundo, que se modificam com 

o tempo; e terceiro, compreendendo as subjetividades que carregam (ZARANKIN, 2005). 

Partindo do entendimento desses pressupostos é que foi construído o discurso a seguir sobre a 

materialidade Xucuru-Kariri.  

Desde o contato de Oliveira C. (1943) com José Francelino na década de 1930, foi 

observada a importância dos sítios arqueológicos de enterramento pré-colonial para a 

comunidade Xucuru-Kariri. Para nós, os arqueólogos, esses objetos são classificados como 

restos materiais pré-coloniais “(re)significados” pelo grupo, podendo ser utilizados pela 

comunidade de diversas maneiras como, por exemplo: para o fortalecimento de sua identidade 
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frente ao mundo não-índio, ou para criação de um sentimento coletivo de pertencimento ao 

local. Contudo, dentro do universo cosmológico da comunidade, os expedientes são outros, a 

cultura material está ativa e representa história viva do grupo na região. Os discursos captados 

durante a visita trazem alguns fragmentos da representatividade da materialidade existente no 

local para os Xucuru-Kariri. Materialidade que é manipulada pelo grupo para fortalecimento 

da identidade étnica, bem como dentro do seu universo representativo.  

Em 1936, José Francelino disse a Estevão de Oliveira “Antigamente, 'quando os 

'Chucurus' eram bravios e moravam no mato, botavam seus mortos dentro de grandes potes e 

enterravam estes nas grutas das serras” (OLIVEIRA C., 1943: 175). Em 2012, quando 

subimos a Serra do Goiti (ver item 4.4.2, p. 93) Seu Antônio Celestino disse para os mais 

novos:  

Essa aqui é a nossa primeira casa. E hoje nós estamos aqui, nós não temos ainda 
constatado quando foi plantado a primeira base dessa casa. Como se diz? Alicerce. 
Né? Porque a casa está feita como aí este alpendre que nós estamos debaixo, e que 
no momento que os nossos antepassados pensaram de vim para aqui, foi para eles 
zelar este forte que é da natureza, que eles nos deu. E esse povo foram muito sabido, 
a sabedoria deles é uma coisa admirável pra quem sabe o que é sabedoria. (...) esse 
povo foram sabido que vieram se plantar aqui a sua semente que hoje renasceu nos 
nossos corações, na nossa volta, na nossa caminhada [sic]. (Fala de Antonio 
Celestino na Serra do Goiti, 07/06/2012). 

 

Para o mundo não-índio é assim que é representada a materialidade Xucuru-

Kariri, entretanto as representações não se esgotam no jogo identitário, existem outras 

demandas do grupo no trato com os vestígios arqueológicos.  Existe uma relação dinâmica 

entre os índios e a cultura material “ancestral”. Uma relação que não é revelada ao universo 

não-índio, mas que ficou expressa em alguns fragmentos dos discursos da comunidade.  

Durante a pesquisa de campo, perguntei várias vezes para diferentes membros das 

aldeias espalhadas pelo município o que significavam os sítios para eles. Muitos disseram que 

ali era a marca deixada pelos antigos índios Xucuru-Kariri, porém no começo eu não 

conseguia alcançar a real dimensão desses lugares e objetos dentro da comunidade.  

Quando tive a primeira vez em Palmeira dos Índios em 2005, em contato com o 

grupo, seguia um roteiro comumente usado por arqueólogos para localizar sítios. Na maioria 

das entrevistas eram mencionados como cultura material encontrada ao acaso: urnas 

funerárias (igaçabas), panelas de barro e cachimbos. Todavia, na medida em que minha 

curiosidade se aprofundava, percebia que quando falava nos cachimbos o diálogo terminava.  
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Com o tempo, descobri, mediante as entrevistas, que alguns artefatos encontrados 

no campo durante o roçado, “os cachimbos”, eram guardados pelos mais velhos e reutilizados 

nos rituais de Ouricuri. Perguntava como, mas não obtinha uma resposta, haja vista que a 

prática religiosa é velada para os não-índios. Em 2005, em conversa com na época o Cacique 

da Mata da Cafurna Heleno, ele falou dessa prática.  

Mas em outros terreiros antigos já foi encontrado. Coisas que eram dos 
antepassados. (...) até mesmo, às vezes, a gente encontra na roça. A gente cata 
aquilo, chama os mais velhos, se reúne, vê o que vai fazer e quem vai ficar com ele, 
e aí é guardado. Aquilo é renovado e é reutilizado de novo. Nós não sabemos nem o 
costume como era de antes, mas tentamos botar um costume pra eles. Todos os que 
fazem parte, eles tem. Só alguma coisa que o índio utiliza pra o público é o toré. E 
então, as peças que eles faz, que são pra vender. Mas outras coisas eles tem com 
eles e não é mostrado, que são coisas deles. Cada um quando se vai tem que passar 
adiante [sic.] (Entrevista com Cacique Heleno; PINTO; 2006:44).  

 

A fala do Xucuru-Kariri Heleno mostra que alguns artefatos encontrados 

(provavelmente os cachimbos) são levados para os mais velhos que reutilizam em seu 

universo cosmológico, atribuindo, assim, outro significado. Partindo desse princípio, podemos 

ver que os sistemas de significação de determinados objetos vão se modificando com o tempo, 

então é necessário que o arqueólogo compreenda que existem outras formas de cognição que 

vai para além do seu paradigma de formação, e que a realidade criada por ele, de um mundo 

concreto atestado em sua base científica, faz parte apenas de uma parcela do todo que não 

pode ser decodificado em sua totalidade (ZARANKIN, 2005; HABER & SCRIBANO, 1993). 

Durante a reunião de que participei para o trabalho de mapeamento, mencionei a 

questão dos objetos que eles achavam na lida. Perguntei o que eles encontravam e se eu 

poderia fotografar. Falei especificamente dos cachimbos e tive a resposta afirmativa de que às 

vezes encontravam alguns. Em relação ao registro de imagens, Seu Antônio Celestino foi 

enfático na resposta. “Os cachimbos que estão na atividade, eu não concordo colocar” (Fala 

de Antônio Celestino na Reunião da Assembleia Indígena, 3 de junho de 2012).     

Durante o levantamento bibliográfico para essa pesquisa, encontrei disponível na 

internet um trabalho realizado pelos Xucuru-Kariri para a disciplina de Metodologia 

Científica do curso de Pedagogia da FACESTA. Na apresentação do histórico alguns 

elementos do universo cosmológico da comunidade foram apresentados, como as principais 

entidades espirituais. Na descrição, os cachimbos tinham um significado importante dentro do 

seu universo espiritual. A seguir as entidades espirituais do povo Xucuru-Kariri.   
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 Guaraci – que é representado pelo sol, divindade que dá vida e alimenta a 
existência.  

 Dejacanã – que é representada pela lua, mulher que vive a noite afugenta as 
trevas e complementa a energia que alimenta a criação.  

 Quaquis – que representam os guias espirituais que acompanham cada índio. 
Entre eles existem: Ü-Ca-e-có, curandeiro e protetor; Ü Louvador do mundo, 
maior de todos os guias expressa na natureza a glória de EI-U-KA; Ü Embaré, 
segunda pessoa do Louvador do mundo; Ü Mãe D‟água, peixe que faz contato 
com as águas protege rios e fontes e livra o índio de elementos líquidos 
(QUEIROZ; 2004: s/n).  

 

Os cachimbos, segundo a cosmologia apresentada neste trabalho, é a 

representação materializada dos Quaquis. Nos rituais de Ouricuri são utilizados para 

purificação. Os Xucuru-Kariri ainda fabricam cachimbos, e em várias casas indígenas existem 

esses objetos produzidos pelos índios atuais (QUEIROZ, 2004). Dos encontrados nos 

vestígios arqueológicos não se sabe ao certo o destino, só que são importantes para a 

comunidade. É necessário deixar claro que o objetivo da pesquisa não é decodificar as 

relações particulares entre os Xucuru-Kariri e a cultura material ancestral, mas constatar que 

existe uma (re)utilização dentro de seu universo cosmológico. E essa relação tem que ser 

respeitada pelo pesquisador. Existe uma fronteira entre a objetividade que tentamos apreender 

e as necessidades dos agentes que então manipulando a cultura material. E esse limite é uma 

questão ética que precisa ser colocada na pauta da investigação.  

As falas a respeito dos sítios durante a reunião foram muitas, e ficou claro que 

existe uma preocupação da comunidade em cuidar desses lugares. No entanto, por uma 

questão política, e pelas próprias circunstâncias que se apresentam não há um trabalho 

direcionado para esses locais. O próprio expediente de constantes lutas a favor da demarcação 

das terras tradicionais, e uma melhoria na qualidade de vida das aldeias Xucuru-Kariri já 

tomam todo o tempo dos índios. As retomadas e todo o histórico das disputas contra o 

preconceito da sociedade não índia trouxeram expedientes mais urgentes para serem 

resolvidos.  

Durante a visita ao Museu Xucurus, algumas questões interessantes surgiram para 

se refletir como se dão os processos frente à materialidade da região. Apesar da consciência 

da comunidade do marco divisor do pré-colonial e pós-colonial, existe uma dinâmica própria 

de se lidar com a cultura material. Artefatos históricos se misturam aos pré-coloniais. Existem 

de um lado, os dos antepassados e os que fazem parte da história viva da comunidade a partir 

da memória. Como por exemplo a jarra de José Francelino onde se fabricava o vinho de 

mandioca exposto, ou o jereré fabricado pelas índias para pescar piabas nos rios de Palmeira 
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dos Índios. Do outro lado, estão as urnas pré-coloniais, o rastro dos mais antigos, que 

comprovam a identidade do grupo.  

Porém, apesar do material arqueológico que é utilizado para comprovação da 

identidade do grupo, existe a (re)utilização de artefatos no Ouricuri, os artefatos “que estão 

na atividade”. Não interessa saber o que realmente acontece, como foi dito antes, mas é 

importante perceber que a noção sobre a materialidade na temporalidade é diferente. Existe 

um museu, e existe um interesse em divulgar para gerações futuras o passado Xucuru-Kariri. 

Mas o museu, como muitos disseram “Não representa a história Xucuru-Kariri”, mas serve 

como ferramenta de legitimação de sua identidade indígena. Ali, mesmo dentro da exposição 

caótica e subjugada, se pode provar que são índios e que se constituem como parte daquela 

terra. Num contexto, onde os sinais diacríticos não são bem demarcados (OLIVEIRA J., 

1993). Há de se agregar mais elementos que ajudem a constituir oposições identitárias.   

Os próximos itens correspondem à descrição dos sítios arqueológicos visitados 

com os resultados obtidos por nós in loco. Os sítios não foram dimensionados, uma vez que 

precisaria de um trabalho mais sistemático na área com maior apoio logístico, também em 

alguns casos, precisaríamos empregar uma metodologia intrusiva com a realização de 

sondagens e poços-teste, que não faz parte do objetivo desse trabalho, levando em conta que 

esses espaços para a comunidade são considerados sagrados, em que estão enterrados seus 

antepassados.  

Então, a descrição que se segue é sucinta, partindo do princípio colocado por 

todos, que a meta mais importante para esse momento era o reconhecimento desses sítios por 

parte de todos, porque as novas gerações só conheciam por meio das histórias contadas pelos 

membros mais velhos. Também, uma maneira de compreender como se dá a dinâmica das 

representações entre a comunidade e os sítios arqueológicos.  

 

4.4 Mapeamento Participativo: resultados  

 

Nesse item, apresento os resultados do mapeamento dos sítios arqueológicos em 

Palmeira dos Índios. Os dados descritos apresentam dois pontos de vista: o meu como 

profissional da arqueologia, na identificação dos sítios arqueológicos e dos Xucuru-Kariri 

quanto à representatividade do passado material na região. Nos meses de junho e novembro 

de 2012, foram catalogados seis sítios no município, sendo eles: Lagoa dos Caboclos, Serra 
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do Goiti, Igreja Velha, Serra da Palmeira, Serra dos Leitões e Macacos. A nomenclatura dada 

aos locais respeitou a dois critérios: o nome que tem atualmente no registro no IPHAN 

(coletado pelas pesquisas anteriores)33, e a denominação dada pelos índios Xucuru-Kariri.  

No dia 7 de junho de 2012, começamos a pesquisa, o plano de trabalho foi visitar 

os espaços com alguns membros da comunidade e registrar o processo através de filmagens 

para serem doadas a comunidade ao termino da pesquisa. Nesse dia, fomos a quatro sítios 

arqueológicos, nos quais foi catalogado o material que estava em superfície, pontos 

georreferenciados e a descrição para complementar as informações para o CNSA/IPHAN.  

Os representantes Xucuru-Kariri que participaram do mapeamento foram: 

Antonio Celestino da Silva – Conselheiro Distrital Indígena, (liderou as visitas, nos levando 

nos lugares e ministrando palestras); Gecivaldo Ferreira de Queiroz – Conselheiro Local de 

Saúde Indígena; Antônio Ricardo da Silva – Cacique da Fazenda Canto; José Ailton Cardoso 

da Silva – Conselheiro Indígena; Andersom da Silva Santana – membro da comunidade; 

Celso Celestino da Silva – Pajé da Fazenda Canto; Dicássio Ferreira da Silva – membro da 

comunidade; Sebastião Soares da Silva – membro da comunidade; Carlos Xucuru-Kariri – 

membro da comunidade. Também participaram me auxiliando os alunos de História da 

UFAL, João Carlos Lima de Morais e  Luany de Fátima Oliveira vinculados ao NEPA/UFAL. 

A segunda etapa de mapeamento foi realizada no dia 13 de novembro de 2012, 

quando foram registrados dois sítios.  

 

Foto 10: Equipe que efetivou o mapeamento 
participativo em junho/2012.  

 

Foto 11: Equipe que efetivou o mapeamento 
participativo em novembro/2012. 

                                                           
33 Apesar de existir a menção desses sítios em publicações da 17ª Superintendência do IPHAN em Alagoas 
(TEIXEIRA, POZZI & SILVA, 2012), ainda não há o registro no CNSA/IPHAN. Conversando com arqueólogos 
que fazem parte da instituição, para o cadastro nacional é necessário acrescentar mais dados complementares.  
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Inicialmente estava prevista a visita a seis sítios arqueológicos no mês de junho. 

Entretanto, quando fomos ao sítio Macacos, o qual fica numa área ocupada por posseiros, foi 

proibida a nossa entrada pelo Senhor José Wilson Monteiro, dizendo que ali era propriedade 

dele e que não queria nenhuma pesquisa. Achou que iríamos demarcar a terra e disse que a 

FUNAI não indeniza direito os moradores da área. Houve uma discussão entre ele e o pessoal 

da equipe, e, para evitar problemas, decidimos deixar para outro momento tal visita ao local. 

Os Xucuru-Kariri cogitaram a idéia de fazer uma queixa ao Ministério Público, porém não foi 

necessário, visto que conseguimos realizar a visita em novembro. 

Em junho, mapeamos os sítios Lagoa do Caboclo, Igreja Velha, Serra do Goiti e 

Serra da Palmeira. Retomamos a visita em novembro de 2012, quando conseguimos terminar 

o trabalho; porém, tivemos novamente problemas com o sítio Macacos. Um posseiro nos 

abordou novamente pedindo explicações, no entanto, mesmo diante da discussão causada pela 

nossa entrada conseguimos finalizar a pesquisa.  

Ao final do trabalho, o resultado foi positivo. Uma das deliberações da reunião era 

que membros mais novos do grupo tivessem conhecimento desses lugares para proteger e 

passar para as futuras gerações. Antônio Celestino, Cacique Antônio Ricardo, Gecivaldo 

Ferreira de Queiroz e Sebastião Soares da Silva deram depoimentos importantes para a 

comunidade sobre os sítios. Antônio Celestino ministrou uma aula quando chegamos à Serra 

do Goiti, relatando a trajetória dos Xucuru-Kariri na luta pela demarcação de suas terras, 

também pela sobrevivência ao longo dos anos no município. As falas foram gravadas em 

vídeo, transformando num registro fílmico para o povo Xucuru-Kariri, que poderá ser 

utilizado para apresentações em escolas indígenas, e comunidade em geral.  

 

4.4.1 Sítio Lagoa dos Caboclos  

 

O primeiro lugar que visitamos foi no centro da cidade de Palmeira dos Índios, no 

local chamado pelos Xucuru-Kariri como Lagoa dos Caboclos. Antônio Celestino disse que 

ali morou o seu bisavô Martins Gomes, provavelmente entre final do século XIX, início do 

XX.  O sítio arqueológico indicado fica em frente ao Aero Clube, na área urbana no Centro da 

cidade. No local existe atualmente uma linha férrea desativada. Pelos registros, a estação 

ferroviária de Palmeira dos Índios foi inaugurada em 1933, fazia parte do Ramal Colégio, que 
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era uma anexa da Estação Lourenço de Albuquerque na linha Recife-Maceió da Great 

Western34.  

Douglas Carrara (2003), na lista de sítios arqueológicos indicados de Palmeira dos 

índios, citou o local como cemitério da Estrada de Ferro, onde foram encontradas inúmeras 

igaçabas. Não há maiores referências sobre o sítio, apenas a menção dos índios e o indicativo 

de Carrara.   

No quadro a seguir, são mostrados os dados de forma resumida com as 

informações obtidas durante nossa visita.   

Quadro 02: Dados resumidos do sítio Lagoa dos Caboclos.  
 

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Nome do Sítio  Lagoa dos Caboclos 
Ponto georreferenciado 24L 0760407/8959026 
Informante Xucuru-Kariri Antonio Celestino. 
Atribuição da comunidade Cemitério indígena dos antepassados. Moradia do bisavô de Antônio 

Celestino.  
Tipo de sítio  Multicomponencial: com ocupações pré-colonial e histórica. No local 

passa uma antiga linha férrea e foi mencionada a existência de urnas 
funerárias. Está localizada no centro da cidade, numa área ao lado de 
uma avenida movimentada e várias residências.  

Estado de preservação  Área de espaço público no centro da cidade. Completamente 
modificada pela ação antrópica.  

Material em superfície  Nenhum  
Menção por pesquisadores  Nenhuma 
 
 
 
Foto 12: Sítio Lagoa dos Caboclos em frente ao 
Aeroclube de Palmeira dos Índios.  

Foto 13: Cacique Antonio Ricardo, Gecivaldo e 
Antonio Celestino apontando com a borduna a 
localização do sítio.  

                                                           
34 As informações contidas sobre a linha ferroviária do Estado de Alagoas estão disponíveis em: 
<http://www.estacoesferroviarias.com.br/alagoas/palmeira.htm> Acesso em: 20 dez. 2012.  

http://www.estacoesferroviarias.com.br/alagoas/palmeira.htm
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Foto 14: Linha Férrea desativada de Palmeira dos Índios. 

 

4.4.2 Sítio Serra do Goiti  

 

Como vimos anteriormente na revisão bibliográfica sobre as pesquisas na região, 

o sítio arqueológico Serra do Goiti localiza-se em uma serra do mesmo nome e foi um lugar 

bastante visitado por pesquisadores. Está ao lado da área urbana da cidade, próximo ao Cristo 

do Goiti, ponto turístico local.  

Quando subimos a serra, marcamos dois pontos do sítio. O primeiro (Serra do 

Goiti 1) a 346m acima do nível do mar. De acordo com o relato dos índios, nesse ponto foram 

retiradas algumas urnas. Entretanto, não havia evidência em superfície. O segundo ponto 

(Serra do Goiti 2), um pouco acima do primeiro com grande concentração de material 

arqueológico em superfície como, cerâmica e alguns fragmentos de ossos. O sítio corresponde 

a um abrigo sob rocha e pelo histórico das pesquisas e relato dos Xucuru-Kariri havia muitas 

urnas funerárias no local. Antônio Celestino disse que dali saíram várias igaçabas, retiradas 

principalmente pelo pesquisador Luiz Torres. O material arqueológico retirado segundo os 

Xucuru-Kariri foi para o Museu Xucurus; no entanto, atualmente não há quase nenhum desses 

artefatos expostos.  

Como dito anteriormente, a Serra do Goiti foi um lugar muito explorado por 

pesquisadores e curiosos. Foi mencionado nos trabalhos de Oliveira C. (1943), Antunes 

(1973), Torres (1984), Lima (1990), Carrara (2003) e Galindo (citado por Martin; 1996). 

Desde meados do século XX, há retirada de material arqueológico, sendo realizada, em sua 
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maioria, por amadores, geralmente historiadores e antropólogos. Nos trabalhos onde há o 

relato das urnas retiradas não existe um aprofundamento dos estudos referente a esse sítio.  

Entretanto, Marcos Galindo levou duas urnas para serem analisadas na UFPE, 

onde o achado foi atribuído à tradição arqueológica Aratu (MARTIN, 1996). E, também, 

Douglas Carrara enviou ao Instituto de Arqueologia Brasileira, fragmentos de cerâmica, que 

foram atribuídos por Ondemar Dias à tradição arqueológica Neobrasileira. 

 Na perícia, feita por Jeannette Lima (1990) a pesquisadora diz que realizou 

sondagens no sítio, onde resgatou fragmentos de cerâmica de urnas e panelas. Disse que o 

local sofreu ação predatória de curiosos que estiveram na região desde o final da década de 

1930.  

Neste cemitério, a perícia realizou algumas sondagens que possibilitaram a coleta de 
grande quantidade de cacos e panelas (tampas e urnas), resultantes da ação 
predatória de curiosos que visitaram o sítio. Nenhuma urna foi encontrada intacta, 
pela perícia, neste local. Entretanto há registros do resgate de urnas do cemitério do 
Goiti e algumas fazem parte do acervo do Museu Xucurus (LIMA; 1990: 12).  

 

É importante perceber que apesar da grande exploração do sítio, pouco se 

produziu de informações sobre a cultura arqueológica existente. Tampouco, houve realização 

de projetos de preservação do local, que fica exposto para quem quiser ir. 

A destruição de parte do patrimônio arqueológico na construção da estrada de 

acesso do Cristo do Goiti (relatado pelos índios na reunião) foi mencionada no relatório de 

Carrara (2003).   

Foto 15: Escavação na década de 1970 para 
construção do Cristo do Goiti. Foto cedida por 
Sergio Brito.  

 
Foto 16: Cristo do Goiti 35 

 

                                                           
35 Foto de Edson Silva do Cristo do Goiti. Disponível em: 
<http://edsonsilvafotojornalista.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html>. Acesso em: 18 jan. 2013.  

http://edsonsilvafotojornalista.blogspot.com.br/2010_05_01_archive.html
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O mapeamento participativo do sítio Serra do Goiti foi fundamental para recolher 

dados referentes à representatividade do local para a comunidade Xucuru-Kariri. Quando 

subimos a Serra e chegamos ao sítio, gravamos inúmeros testemunhos com a importância 

daquele espaço para a comunidade. A relevância do discurso produzido pelos agentes 

diretamente afetados com todo o repertório de pesquisas foi relatado, sendo possível 

apreender um lado da história que não se ouviu quando ocorreram as pesquisas.  

Antônio Celestino ministrou uma aula para os mais novos trazendo a história 

Xucuru-Kariri através da ótica da comunidade. A seguir alguns trechos das falas proferidas a 

respeito dos sítios pelos Xucuru-Kariri Antônio Celestino, Antônio Ricardo, Gecivaldo 

Queiroz e alguns integrantes mais novos.  

Antônio Celestino, quando chegou à Serra do Goiti, perguntou aos membros do 

grupo se eles sabiam onde “estavam pisados”. E pediu que cada um falasse sobre aquele 

lugar.  

Vejam, eu gosto de entrevistar eles mode ver como eles estão voltando. É que há 
muitos, há muitos tempos pela perseguição fomos vencidos e chegamos a ponto de 
perder as nossas culturas, por uma perseguição tirana. Mas hoje, nós sabemos, o 
tempo vai, o tempo vem, o tempo volta, e hoje o tempo está voltando para o nosso 
povo. Os Xucuru-Kariri hoje estão voltando, numa estrada, numa caminhada para 
chegar na sua casa, pra tá em sua terra, e viver em paz. Aqui eu pergunto aos meus 
parentes. Onde é que vocês estão? Cada cá faça a sua resposta no modo que vê 
como é que são [sic.] (Fala de Antônio Celestino na Serra do Goiti, 7 de junho de 
2012).  
 

Após as primeiras palavras, Seu Antônio pediu que cada um falasse o que aquele 

lugar representava. Antes de começar a filmar, disseram que seria importante aquele relato, já 

que ficaria gravado o retorno deles àquele lugar, que marca o início da retomada dos povos 

indígenas na região de Palmeira dos Índios. A seguir algumas falas dos Xucuru-Kariri em 

resposta à pergunta de Seu Antônio.  

Nós tamo pisado encima do nosso espaço dos nossos antepassados, que deixaram. 
Eles deixaram pra nós e se não fosse eles, nós não existia hoje aqui, e nós agradece! 
Agradecemos a Deus, e a nossos antepassados de nós poder hoje tá aqui com esse 
trabalho [sic.] (Fala do Cacique Antônio Ricardo da Fazenda Canto na Serra do 
Goiti, 7 de junho de 2012). 
 
 

“Nós estamos hoje é voltando ao passado, né? Hoje estamos aqui na área onde 

foi enterrado. Onde é as antigas aldeias, e onde foi enterrado os restos mortais dos nossos 

parentes, dos antepassados [sic.]” (Fala de Gecivaldo Queiroz na Serra do Goiti, 7 de junho 

de 2012). 
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“Aqui eu não tenho muita coisa a dizer, porque eu to começando a conhecer aqui. 

Eu sei que aqui onde nós estamos agora é a ultima casa onde ficou nossos antepassados 

[sic.]” (Fala de Anderson Santana na Serra do Goiti, 7 de junho de 2012).  

 

Como ele falou, eu também sou da turma jovem, a gente tá acompanhando o Seu 
Antônio que é um dos mais velhos aqui do nosso povo. Esse local aqui é um local 
sagrado, né? Onde foi plantado os nossos ancestrais e daí então, trouxe a nossa 
resistência do povo Xucuru-Kariri e nos reativou, né? Então assim, a gente tá aqui. 
Eu sou um jovem, né? To aqui pra conhecer o local e repassar pra meus filhos pra 
meus netos e tentar segurar mesmo a resistência do nosso povo Xucuru-Kariri. 
Certo? Então é só isso que eu tenho a dizer do local [sic.] (Fala de Carlos Xucuru-
Kariri na Serra do Goiti, 7 de junho de 2012).  
 
Meu nome é Celso, eu hoje assumo a responsabilidade como pajé, né? E muitas 
vezes eu ouvi dentro de meus familiares, de meu pai, de outros que se passaram, dos 
irmãos, que tinha esses cemitérios arqueológicos onde tava as famílias deles que 
estavam enterrados. E muitas vezes eles vinham, né? Ver. E eu, como jovem, to aqui 
vendo a realidade do que era antes, onde se enterrava nossos familiares, nossos 
antepassados. E pra mim é um orgulho de hoje ainda ter, meu parente, primo, 
Antônio Celestino repassando essa riqueza pra nós, porque isso será uma vitória lá 
no futuro pra gente. Porque isso é a nossa resistência de que nós hoje estar aqui 
mostrando, vendo isso e conhecendo todas essas riquezas nessa área de Xucuru-
Kariri [sic.] (Fala do Pajé Celso Celestino, na Serra do Goiti, dia 7 de junho de 
2012).  
 

Ao final, Seu Antônio refletiu sobre a fala de todos que deram seu depoimento, 

dizendo que aquela era a primeira vez que tinham tido a oportunidade de realizar uma palestra 

e ensinar a importância do local para os Xucuru-Kariri.  

 
Aqui nós chegamos, quer dizer, pela primeira vez pra fazer uma palestra, aprender 
e ensinar. Isso aqui é uma aula, o momento mais importante de nossa vida. Foi por 
isso que cada um pronunciou o seu ponto de vista. Uns falaram, estamos numa 
caminhada, outros falaram, estamos na última casa. Outros falaram a forma de que, 
mas tudo se dá em um objetivo, não pensamos e não podemos dizer que é a última 
casa. Essa aqui é a nossa primeira casa! E que se hoje nós estamos aqui, nós não 
temos ainda constatado quando foi plantado a primeira base dessa casa. Como se 
diz alicerce, né? Porque a casa está feita como aí, este alpendre que nós estamos 
debaixo, e que no momento que os nossos antepassados pensaram de vim para aqui, 
foi para eles zelar este forte que é da natureza, que eles nos deu. E esse povo foram 
muito sabido, a sabedoria deles é uma coisa admirável, pra quem sabe o que é 
sabedoria. Admiradíssimo!Esse povo foram sabido que vieram se plantar aqui a sua 
semente que hoje renasceu nos nossos corações, na nossa volta, na nossa 
caminhada, como fala o Antônio. Nós estamos caminhando encima, para esta casa e 
nós devemos ter orgulho por isso, e não só orgulho, como ação para nós defender e 
devemos zelar a nossa casa, essa casa, casa nossa, do nosso antepassado oferecido 
pelo nosso pai que é o criador, e foi quem fez ela. E saímos daqui orgulhoso por 
Karina, vem fazendo um trabalho através de outros que já vinheram, que como 
explorador alguns fizeram alguns exemplares que nos favoreceu, né? Mesmo que 
algum foi encima de vantagem, mas ainda deixou. Vocês sabem qual foi o primeiro, 
antropólogo que veio fazer o estudo aqui? (Fala de Antônio Celestino na Serra do 
Goiti, 7 de junho de 2012).  
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  Antônio Celestino relatou as visitas realizadas pelos diversos pesquisadores ao 

longo dos anos, afirmando que alguns exemplares doados por eles favoreceram a comunidade 

no processo de reconhecimento da identidade étnica do grupo.  

 
Primeiro aqui foi Carlos Estevão de Oliveira, foi daqui que voltou os Xucurus-
Kariri a ser reconhecido em 36, viu? Então bom, não devemos esquecer. E daí, 
segundo, teve uma visita de um auxiliar do sertão que era Ciço Cavalcante da 
época do SPI. E em 45, em 45 por esses trabalhos, fomos reconhecido... Nos 
momentos de conflito, de briga, e de morte, né? No tempo do SPI, pelo um diretor 
chamado Raimundo Carneiro e que fez umas visitas e aí reconhecido que nós era os 
Xucuru-Kariri. Mas, pela a perseguição e o golpes, o golpe do europeu deu em nós 
foi mortal. Que já se dizia, não existe mais índio, e ainda hoje continua essa 
discriminação, essa política. E por isso eu tenho como testemunha os restos 
mortais. Teve índio, ainda tem índio e vai aumentar índio. E Palmeira dos índios é 
Palmeira dos Índios. Obrigado! (Fala de Antônio Celestino na Serra do Goiti, 7 de 
junho de 2012).  
 

O relato dos Xucuru-Kariri e de Antônio Celestino é um importante documento 

etnográfico, o qual relata a importância dos sítios arqueológicos para o processo de 

reconhecimento étnico do grupo, que teve inúmeras lutas para conquista das terras na região. 

O início do processo de retomada ocorreu a partir dos dados gerados pela visita de Carlos 

Estevão de Oliveira em 1936, quando foram recolhidos dados etnográficos e materiais 

(oriundo da escavação amadora realizada no sítio). Em 1952, foi adquirida a primeira área 

indígena, a Fazenda Canto, a partir daí até hoje os Xucuru-Kariri estão lutando para a 

demarcação total das terras declaradas como indígenas do município de Palmeira dos Índios.  

Abaixo os dados resumidos da visita ao sítio Serra do Goiti.  

 

Quadro 3: Dados resumidos do sítio Serra do Goiti. 

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Nome do Sítio  Serra do Goiti  
Ponto georreferenciado Serra do Goiti 1 – 24L 0759591/8960165 

Serra do Goiti 2 – 24L 0759532/8960177 
Informante Xucuru-Kariri Antonio Celestino, Antonio Ricardo, Gecivaldo.  
Atribuição da comunidade Cemitério indígena dos antepassados. Marco inicial das pesquisas sobre 

o passado indígena na região, ao qual auxiliou no processo de 
emergência étnica.  

Tipo de sítio  Pré-colonial: abrigo sob rocha com enterramentos  
Estado de preservação  Local preservado, porém explorado por alguns pesquisadores desde a 

década de 1940.  
Material em superfície  Cerâmica simples e com decoração (grafitada), ósseo.  
Menção por pesquisadores  Carlos Estevão (1943) / Clovis Antunes (1973) 

Luiz Torres (1984)/ Jeannette Lima (1990)/Marcos Galindo (1991; 
citado por Martin 1996).  
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Foto 17: Ponto mapeado no sítio Serra do Goiti 
(Serra do Goiti 1). 

Foto 18: Ponto mapeado Serra do Goiti (Serra do 
Goiti 1) – área coberta por vegetação densa.  

 
 
Foto 19: Ponto mapeado no sítio Serra do Goiti  
(Serra do Goiti 2) – abrigo sob rocha. 

 
 
Foto 20: Ponto Serra do Goiti 2 – equipe 
verificando material em superfície.  

 

Foto 21: Pajé Celso Celestino mostrando artefatos 
encontrados em superfície no sítio Serra do Goiti 
(ponto Serra do Goiti 2). 

 

Foto 22: Material arqueológico em superfície 
(ponto Serra do Goiti 2).  
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Foto 23: Cerâmica simples em superfície (ponto 
Serra do Goiti 2).  

Foto 24: Material ósseo em superfície (Ponto Serra 
do Goiti 2).  

 

Foto 25: Cerâmica em superfície decorada (ponto 
Serra do Goiti 2).  

 

Foto 26: Cerâmica decorada em superfície (ponto 
Serra do Goiti 2).  

 

4.4.3 Sítio Igreja Velha  

 

O sítio arqueológico Igreja Velha está localizado no alto da Serra da Boa Vista, na 

aldeia indígena Mata da Cafurna. É um sítio importante para a comunidade por diversos 

motivos. Através dele começaram as pesquisas da arqueóloga Jeannette Lima (1990) para a 

aquisição da atual área Mata da Cafurna. Anteriormente, segundo relatos de indígenas, foi o 

lugar onde iniciou o processo de aldeamento dos Xucuru-Kariri, com a construção da primeira 

capela dedicada a Nossa Senhora do Amparo.  

 A história contada pelos índios Xucuru-Kariri é que no início do aldeamento, 

logo quando chegaram os primeiros missionários à região, foi erguida no local uma capela 

dedicada a Nossa Senhora do Amparo. Durante algum tempo, até que conseguissem 

catequizar os silvícolas, a capela tinha a imagem de Nossa Senhora do Amparo no alto da 
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serra. Entretanto, após a pacificação, procurando um lugar mais adequado para a edificação da 

cidade, os missionários resolveram induzir os índios a descer da serra.  

A partir da veneração da Santa, os padres levaram a imagem para baixo, sem que 

os índios soubessem, dizendo que por milagre Nossa Senhora do Amparo tinha apontado o 

lugar onde queria que fosse erguida a nova igreja. Todavia, os índios, querendo permanecer 

no alto da serra, insatisfeitos com a história da Santa, quando chegava a noite, traziam-na de 

volta para a serra. Quando os padres percebiam isso, iam escondidos novamente até a serra e 

traziam de volta para a cidade dizendo que por milagre o lugar escolhido era aquele. Até que 

um dia, vencidos pelo cansaço, os índios desceram e ajudaram na construção do que hoje a 

catedral da cidade de Palmeira dos Índios. 

 

Foto 27: Área Mata da Cafurna, ao fundo Serra da 
Boa Vista, onde está localizado o sítio Igreja 
Velha. 

Foto 28: Catedral de Palmeira dos Índios, Nossa 
Senhora do Amparo, nos dias atuais.  

 

O sítio Igreja Velha foi mencionado por Clovis Antunes (1973), referindo-se à 

história da primeira capela, também por Jeannette Lima (1990), que empreendeu escavações 

para a perícia arqueológica, onde registrou dois pontos com material arqueológico pré-

colonial (Igreja Velha e Lagoa dos Pagãos), também em seu trabalho fez referência à antiga 

capela dizendo que a igreja velha só poderia ser localizada mediante uma escavação ampla, 

porquanto provavelmente o material construtivo seriam estacas de madeira e palha, deixando 

no registro arqueológico apenas marcas.  

O sítio arqueológico Igreja Velha na aldeia Mata da Cafurna, além de representar 

o marco zero do aldeamento colonial Xucuru-Kariri e da cidade de Palmeira dos Índios, é 

considerado um local sagrado e de resistência política para comunidade. Em 2006, no 

cemitério indígena pré-colonial localizado na serra, foi enterrada Maninha Xucuru-Kariri. 
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Etelvina Santana da Silva, mais conhecida como Maninha Xucuru-Kariri nasceu 

em 1966, foi uma importante liderança indígena do Nordeste, sendo a primeira mulher a fazer 

parte da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo 

(APOIME). Membro da família Celestino, compostas de várias lideranças do grupo. Foi 

defensora dos direitos dos povos indígenas, ajudando diversos grupos étnicos nos processos 

de reconhecimento de sua identidade indígena. Após seu falecimento em 2006, vítima de 

infarto, foi enterrada no alto da Serra da Boa Vista, no sítio arqueológico Igreja Velha. 

Segundo relato de alguns índios, um dos desejos de Maninha era ser enterrada dentro de uma 

igaçaba como seus antepassados, porém, não foi possível, já que não havia uma urna em que 

pudesse ser enterrada. A cerimônia foi divulgada em jornais locais (ver ilustração 2, p. 102).  

Visitamos o sítio arqueológico na área onde foi sepultada Maninha, lá havia uma 

estaca de madeira, que antes fora uma placa com o indicativo da sepultura. Antônio Celestino, 

pai de Maninha, quando chegou ao local em homenagem à filha plantou uma muda de planta 

conhecida como arco de jereré. Segundo ele, o arbusto iria se transformar numa capela para 

guardar o lugar onde a filha estava enterrada.  

Eu não tinha nada mais a oferecer a ela, a minha filha, então ofereci aqui, e hoje eu 
to voltando e encontrando. Tá pegado, oie! Tá pegado e aqui ele vai ser a capela 
dela original. Porque quando ele cresce forma aquela capela, né? (Fala de Antônio 
Celestino no Sítio Igreja Velha - 7 de junho de 2012).  

 

  Antônio Celestino também demonstrou a vontade de ser enterrado no local, na 

terra onde diz que foram “plantados seus antepassados”. Falou que Maninha foi enterrada no 

caixão, porque foram pegos de surpresa e não deu tempo para preparar uma igaçaba para 

colocar seu corpo, mas a dele ele estava providenciando. Na sua morte, seu desejo é seguir os 

costumes de seus antepassados, pois aquela terra foi conquista dele e de seu povo.  

Mas o filho mais velho, eu já tinha feito a proposta, se eu me enterrasse, quando eu 
morresse, era mode me trazer pra aqui. O meu caixão original. Não queria caixão 
de branco, não queria, né? Aí, e eu mesmo ia cuidar mode fazer, então. (...) tinha 
outro companheiro que eu deixei com ele isso, o Jorge do CIMI foi que eu pedi. (...) 
Porque aqui foi uma terra que foi conquista minha, com meu povo que lutamos, que 
não era mais nossa essa terra e eu lutei, lutamos e ganhamos. Com muito sacrifício, 
com muita perseguição, mas a justiça nos deu o direito e nós ganhamos e por isso 
que eu aqui, eu venho com muita satisfação. Porque vem para viver com minha 
mãe, da onde eu recebi, quero viver com ela aqui. Pensava que eu era o primeiro, 
não fui por... Não sei! Se foi por sorte ou desaventura, ou glória divina, eu não sei 
dizer, quem veio foi minha filha Maninha. Está aqui! Aqui tenho os meus planos, 
não sei se vai ser realizado. Vai haver um novo, suportamente, né? Vai haver isso, 
ela vai ser arrancada, retornado enterrar no... Na sua parte original, que é a minha, 
que é aquelas que nós vimos no museu, as de barro, mas isso é volta que eu tenho 
para voltar. O meu povo que quiser que siga, e não querendo, pode se enterrar da 
forma que quiser, no seu sistema de branco. Eu não sou contra, não posso obrigar 
hoje a natureza. E hoje eu não quero. Eu não quero! Depois de morrer, eu não 



103 

 

quero uma caridade de governo, nem da FUNASA, nem da FUNAI, nem de 
ninguém. Eu não quero uma caridade pra meus restos mortais, comprarem um 
caixão pra mim, eu não quero. Esse dinheiro eu não quero! Pronto! Porque eu sei o 
cuidar do meu e vou fazer, como ele já tá feito (Fala de Antônio Celestino no Sítio 
Igreja Velha - 7 de junho de 2012).  

. 

Ilustração 2: Reportagem do Jornal Gazeta de Alagoas, veiculada no dia 14 de outubro de 2006 com 
informações do enterro de Maninha Xucuru-Kariri no sítio arqueológico Igreja Velha. 

 

No lugar onde havia o sepultamento de Maninha, havia vários fragmentos de 

cerâmica na superfície, no entanto, por respeito a Seu Antônio Celestino e os demais Xucuru-

Kariri que estavam ali no momento, não tirei fotos com escala do material evidenciado em 

superfície. Apenas de um fragmento que estava encima da sepultura e foi apontado pelo 

próprio Antônio Celestino com a borduna (ver foto 34, p. 104). 

No sítio Igreja Velha, mapeamos três pontos com incidência de material 

arqueológico em superfície. O primeiro na subida da serra onde havia uma pequena área de 

cultivo de mandioca. Na superfície havia fragmentos de artefatos cerâmicos simples, sem 

decoração (ponto Igreja Velha 1). O segundo no local, o do sepultamento de Maninha, (ponto 

Igreja Velha 2). O terceiro, onde Antonio Celestino apontou um sítio pré-colonial com urnas 

funerárias, e um sítio histórico com as casas dos antigos moradores, inclusive da época do 

litígio (ponto Igreja Velha 3).  
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Quadro 4: Dados resumidos do sítio Igreja Velha. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Foto 29: Equipe subindo para mapeamento do sítio 
Igreja Velha.  

Foto 30: Área de cultivo de mandioca (Ponto 
Igreja Velha 1).  

 
Foto 31: Antonio Celestino mostrando fragmentos 
de cerâmica simples encontrados na área de cultivo 
(ponto Igreja Velha 1).  

 
Foto 32: Fragmentos de cerâmica simples em 
superfície na área de cultivo (ponto Igreja Velha 
1). 

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Nome do Sítio  Igreja Velha    
Ponto georreferenciado Igreja Velha 1 – 24L 0760459/8962451 

Igreja Velha 2 – 24L 0760410/8962626 
Igreja Velha 3 – 24L 0760430/8962722 

Informante Xucuru-Kariri Antonio Celestino 
Atribuição da comunidade Espaço que representa área de resistência política do grupo;  

Área sagrada da comunidade onde estão enterrados os antepassados;  
Espaço sagrado com enterramento atuais, representado as esferas 
política e religiosa do grupo.  

Tipo de sítio  Multicomponencial: com ocupações pré-colonial e histórica.  
Estado de preservação  Área de pouca ação antrópica.    
Material em superfície  Cerâmica simples sem decoração.  
Menção por pesquisadores  Jeannette Lima (1980) 

Luiz Torres (1984) 
Douglas Carrara (2003) 
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Foto 33: Antonio Celestino ao lado da sepultura da 
filha Maninha Xucuru-Kariri no sítio arqueológico 
Igreja Velha (ponto Igreja Velha 2).  

Foto 34: Antonio Celestino apontando com a 
borduna fragmentos de cerâmica (dentro do 
círculo) ao lado da sepultura de Maninha Xucuru-
Kariri.  

 
Foto 35: Cacique Antonio Ricardo mostrando onde 
estáva localizada a área de ocupação recente. Atrás 
da cerca de madeira e arame farpado (Ponto Igreja 
Velha 3).  

 
Foto 36: Fragmentos de cerâmica simples na 
superficie do terceiro ponto marcado no sítio Igreja 
Velha (ponto Igreja Velha 3).  

 

4.4.4 Sítio Serra da Palmeira  

 

O sítio Serra da Palmeira está localizado no lugar conhecido pelos Xucuru-Kariri 

como Serra do Capela. Nos registros existentes sobre o sítio, o identificam como Serra da 

Palmeira, porém quando perguntei aos Xucuru-Kariri por que eles chamavam Serra do Capela 

eles disseram que Serra da Palmeira é toda a extensão da serra enquanto Serra do Capela é 

aquela localidade. A área tem poucas casas e também uma torre de telefonia celular, chamada 

pela comunidade de Torre Microondas. No local, foram identificados três pontos com 

material arqueológico em superfície. O primeiro estrada de barro ao qual denominamos Serra 

da Palmeira 1; outro ao lado da torre Microondas denominado Serra da Palmeira 2 e o terceiro 
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no quintal de uma residência denominado Serra da Palmeira 3. A área se configura de grande 

atividade antrópica.  

Durante a pesquisa, entrevistamos duas pessoas: Edmilson Francisco da Silva, 

morador da aldeia Capela, e Carlos Roberto Gomes, morador da aldeia Mata da Cafurna. 

Ambos relataram que se lembravam da presença de pesquisadores como o antropólogo 

Douglas Carrara em 2003, e a arqueóloga Jeannette Lima no final da década de 1980.  

A arqueóloga Jeannette Lima (1990), em seu relatório, disse que no quintal de 

uma casa havia algumas urnas funerárias aflorando na superfície, e que durante a pesquisa 

retirou uma urna. Estivemos na casa mencionada pela pesquisadora e constatamos alguns 

fragmentos de cerâmica simples, junto a material recente como telhas e tijolos.  

Na área da Torre Microondas, também verificamos que na superfície havia 

presença de fragmentos de cerâmica simples, junto a material recente. Na estrada também 

pudemos identificar cerâmica simples visível em superfície.  

Abaixo trecho do relatório de Jeannette Lima (1990), em que ela relata o material 

encontrado na área.  

No local denominado Capela, no quintal de uma casa situada ao lado da torre de 
micro-ondas, a perícia arqueológica resgatou uma urna funerária e observou a 
presença de outras urnas semelhantes aflorando na superfície do solo. Este local fica 
aproximadamente 200m da área de litígio e apresenta características de cemitério 
dentro de um sítio de habitação pré-histórico (LIMA, 1990: 15).   

 

Douglas Carrara (2003) constatou a presença de uma urna funerária próxima a 

torre Microondas. O antropólogo teve o cuidado de não mexer no registro arqueológico, 

pedindo à comunidade que o cobrisse para não ser destruído pela ação predatória de curiosos. 

O pesquisador registrou a imagem da urna anexando a seu relatório para a FUNAI (ver foto 

43, p.107).  

Quadro 5: Dados resumidos do sítio Serra da Palmeira. 

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Nome do Sítio  Serra da Palmeira   
Ponto georreferenciado Serra da Palmeira 1 – 24L 0760767/896155 

Serra da Palmeira 2 – 24L 076079/8961657 
Serra da Palmeira 3 – 24L 0760805/8961729 

Informante Xucuru-Kariri Carlos Roberto Gomes, Edmilson Francisco da Silva, Antônio Celestino. 
Atribuição da comunidade  Cemitério indígena de seus antepassados.  
Tipo de sítio  Multicomponencial: com ocupações pré-colonial e histórica.  
Estado de preservação  Área de grande ação antrópica, próximo a torre e na estrada. No quintal 

da casa, área mais preservada.  
Material em superfície  Cerâmica simples e material recente (construtivo).  
Menção por pesquisadores  Jeannette Lima (1980) / Douglas Carrara (2003) 



107 

 

 

Foto 37: Xucuru-Kariri Carlos Roberto Gomes 
entrevistado na estrada de barro (Ponto Serra da 
Palmeira 1). 

Foto 38: Torre de telefonia celular (Torre 
Microondas) e estrada de barro ao lado direito.  

 
Foto 39: Fragmentos de cerâmica simples ao lado 
da Torre Microondas (Ponto Serra da Palmeira 2).  

 
Foto 40: Edmilson Francisco da Silva (à esquerda) 
e Antônio Celestino (à direita) no quintal da casa 
onde encontramos fragmentos de cerâmica 
simples (Ponto Serra da Palmeira 2).  

 
Foto 41: Lugar indicado pelos Xucuru-Kariri onde 
Jeannette Lima mapeou uma urna funerária (Ponto 
Serra da Palmeira 3).  

Foto 42: Fragmentos de cerâmica no quintal da 
casa. (Ponto Serra da Palmeira 3).  
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4.4.5 Sítio Serra dos Leitões  

 

A Serra dos Leitões fica dentro da aldeia Xucuru-Kariri Mata da Cafurna, ao lado 

da Serra da Boa Vista onde está localizado o sítio arqueológico Igreja Velha. Sebastião Soares 

da Silva – um dos integrantes da equipe de mapeamento – nos disse que nasceu e foi criado 

ali. Segundo ele, o nome dado ao local Serra dos Leitões vem de seu bisavô, que se chamava 

Antônio Leitão.  

A história que Sebastião nos contou foi que Antônio Leitão era um não-índio 

casado que tinha dois filhos. No entanto, se envolveu com uma índia Fulni-ô, que engravidou 

desse romance. Com medo da represaria dos índios Fulni-ô, Antônio Leitão fugiu para 

Palmeira dos Índios trazendo a índia e a mãe dela. Num primeiro momento, abrigaram-se na 

cidade de Correntes em Pernambuco, depois foram para Palmeira dos Índios, em que se 

fixaram. Ele não sabe ao certo como a terra foi adquirida, acredita que tenha sido comprada, 

pois Antônio Leitão, segundo ele, veio de uma família com posses tendo ainda hoje parentes 

ricos dos Leitões morando na Serra da Espingarda em Pernambuco.  

Foto 43: Urna Funerária encontrada 
na Serra da Palmeira em 2003 pelo 
antropólogo Douglas Carrara. Foto 
de Douglas Carrara em 17/04/2003.  
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Sebastião disse que viveu isolado por muito tempo com sua família na serra, haja 

vista as disputas pela posse da terra no local. Porém, malgrado o isolamento, tinham contato 

com os Xucuru-Kariri da Fazenda Canto. Sua avó, como ele nos disse “tinha conhecimento 

com os outros parentes, os troncos mais velhos”. Pelos seus cálculos, saíram do local há trinta 

anos. O relato de Sebastião foi importante para entendermos o processo de disputa de terras 

na região. Eles viviam isolados e andavam armados com medo de represálias de fazendeiros, 

visto que as ameaças eram constantes.   

Durante seu relato, mostrou-nos onde estava localizada a casa de sua avó e de seus 

parentes que viviam ali desde a época de seu bisavô. O lugar atualmente não tem ocupação, é 

de difícil acesso e fica aproximadamente a 700m acima do nível do mar. A vegetação cobre os 

chãos das antigas casas, havendo alguns fragmentos de telhas e tijolos. O local também 

corresponde a um sítio arqueológico pré-colonial, algumas urnas funerárias e vasilhas foram 

encontradas próximas à antiga casa de seus avós. Segundo os Xucuru-Kariri a área é um 

antigo cemitério de seus antepassados.  

Sebastião fez uma observação interessante a respeito de um lugar o qual ele 

acredita ser um terreiro de Ouricuri desativado. Disse que próximo ao topo da serra existia 

muita terra preta, parecendo com resto de fuligem em um formato de cruz. Pela descrição de 

Sebastião, o lugar de maior concentração dessa terra preta estava nos quatro cantos do que ele 

acredita ser o antigo terreiro. Pelo que entendi, nos terreiros atuais de Ouricuri, durante os 

rituais, existem quatro fogueiras acesas nas extremidades, formando uma cruz imaginária.  

No sítio Serra dos Leitões, foram marcados três pontos indicados pelos índios 

Xucuru-Kariri. O primeiro, onde estava localizada a casa da avó de Sebastião, ao qual 

denominamos de ponto Serra dos Leitões 1; o outro, onde foram retiradas duas vasilhas, 

segundo relato dos índios, por Douglas Carrara em 2003, nomeado Serra dos Leitões 2 e o 

terceiro um pouco mais afastado, onde também mencionaram o aparecimento de uma urna 

funerária, ponto Serra dos Leitões 3.  

Referente às vasilhas retiradas por Carrara (2003), no seu relatório para a FUNAI, 

não contra o envio de duas vasilhas inteiras para ser analisada pelo Instituto de Arqueologia 

Brasileira.  

A visita ao sítio arqueológico Serra dos Leitões ocorreu em novembro de 2012. 

Para termos acesso ao local, tivemos que dar a volta pelas serras e entrar pela Fazenda Monte 

Alegre, lugar atualmente ocupado pelo grupo autodenominado Xucuru Palmeira. O grupo 
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reivindica a identidade étnica Xucuru-Kariri, contudo as oito aldeias Xucuru-Kariri não os 

reconhecem como integrantes da etnia. O assentamento está na fazenda desde 2008, num 

movimento que chamaram de processo de retomada.  

Desde o início da ocupação, ocorrem conflitos na área, com a alegação por parte 

dos Xucuru-Kariri de que Francisco José Lourenço da Silva – conhecido como Cacique 

Chiquinho – não tem descendência Xucuru-Kariri, também alegam que ocorreu cooptação de 

famílias menos favorecidas sem ascendência indígena para fortalecimento do grupo Xucuru 

Palmeira. Em novembro de 2011, foi expedido um documento pelo Ministério Público 

Federal com recomendações à FUNAI e ao Distrito Sanitário Especial Indígena em Alagoas e 

Sergipe (Dsei/AL-SE) para que se identificassem as reais famílias indígenas Xucuru-Kariri, 

ocupantes da Fazenda Monte Alegre, tendo como base para essa recomendação o laudo 

técnico do antropólogo do Ministério Público Federal, Ivan Soares Farias.36  

Quando realizamos a visita ao sítio Serra dos Leitões, fomos abordados pelo 

Cacique Chiquinho que nos trouxe cachimbos dizendo que encontraram durante a escavação 

para a fundação de uma casa no assentamento Monte Alegre. A escavação da casa deixou à 

mostra o perfil estratigráfico da área onde foi encontrado o cachimbo. O perfil visivelmente 

mostrou um terreno estéril, sendo uma espessa camada de barro avermelhado sem nenhum 

vestígio aparente de ação antrópica no local. No entanto, no lugar onde Chiquinho afirmou ter 

encontrado o cachimbo, há uma cavidade indicando que o material pode ter sido introduzido 

ali por bioturbação. Tendo em vista a complexidade do local para afirmar se a área 

corresponde a um sítio ou não, terão que ser aprofundadas pesquisas na área.   

Quadro 6: Dados resumidos do sítio Serra dos Leitões. 

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Nome do Sítio   Serra dos Leitões  
Ponto georreferenciado Serra dos Leitões 1 – 24L 759721/89644696 

Serra dos Leitões 2 – 24L 759687/8964702 
Serra dos Leitões 3 – 24L 759623/8964872 
Fazenda Monte Alegre (cachimbos) – 24L 761067/8964778 

Informante Xucuru-Kariri Sebastião Soares da Silva 
Atribuição da comunidade Cemitério indígena dos antepassados;  

Lugar de ocupação histórica do grupo.  
Tipo de sítio  Multicomponencial: com ocupações pré-colonial e histórica.  
Estado de preservação  Área bem preservada.  
Material em superfície  Cerâmica simples e material recente (construtivo).  
Menção por pesquisadores  Jeannette Lima (1980)/ Douglas Carrara (2003)/ Luiz Torres (1984) 

                                                           
36 BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República do Município de Arapiraca.  Conflitos entre 
o grupo "Xucuru-Palmeira" e os índios Xucuru-Kariri. Procedimento Administrativo n. 1.11.001.000126/2008-
09. Rel. José Godoy Bezerra de Souza. Disponível em: <http://6ccr.pgr.mpf.gov.br/atuacao-do-
mpf/recomendacao-docs/docs_recomendacoes/recomendacao-no-10-gabprm2-jgbs-2o-oficio-arapiraca-al>. 
Acesso em: 30 dez. 2012.  

http://6ccr.pgr.mpf.gov.br/atuacao-do-mpf/recomendacao-docs/docs_recomendacoes/recomendacao-no-10-gabprm2-jgbs-2o-oficio-arapiraca-al
http://6ccr.pgr.mpf.gov.br/atuacao-do-mpf/recomendacao-docs/docs_recomendacoes/recomendacao-no-10-gabprm2-jgbs-2o-oficio-arapiraca-al
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Foto 44: Entrevistado Sebastião Soares da Silva.  Foto 45: Cerâmica sem decoração em superfície. 

Foto 46: Cerâmica sem decoração em superfície. Foto 47: Cerâmica sem decoração em superfície.  

Foto 48: Cachimbos encontrados em Monte Alegre.  Foto 49: Local onde foram encontrados cachimbos.  

Foto 50: Lugar escavado para construção de uma 
casa, lugar onde foram encontrados cachimbos.  

Foto 51: Cachimbos sendo mostrado pelos 
moradores de Monte Alegre.  
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4.4.6 Sítio Macacos 

 

O sítio Macacos foi o último sítio a ser visitado para pesquisa. Em junho de 2012, 

tentamos chegar até o local, mas fomos impedidos pelo posseiro Wilson Monteiro. Para evitar 

o confronto dos integrantes da equipe e Wilson, deixamos para outro momento o mapeamento 

do sítio, que ocorreu em novembro de 2012.  

Na visita realizada em novembro, conseguimos ir até o sítio arqueológico que fica 

numa área de difícil acesso. Quando chegamos ao local, fomos abordados novamente por um 

Senhor que perguntou o que nós estávamos fazendo ali, e que não queria pesquisa, pois a terra 

era dele. Achou que estávamos ali para demarcação da terra, depois de esclarecermos o 

propósito de nossa visita, ele concordou que terminássemos o trabalho.  

Devido à tensão, marcamos o sítio e nos retiramos logo do local. O sítio, uma 

formação rochosa que podemos definir como um pequeno abrigo, tem uma grande abundância 

de cerâmica em superfície e entre as frestas dos blocos de pedra. A cerâmica encontrada tem 

características pré-coloniais e não possui decoração. Foi mencionado no trabalho de Jeannette 

Lima (1990). A área é aparentemente preservada. Uma pesquisa mais aprofundada pode 

revelar mais informações sobre o local.  

Foi marcado apenas um ponto no sítio Macacos, onde havia maior concentração 

de material arqueológico, embaixo da formação rochosa.  

Quadro 7: Dados resumidos do sítio Macacos. 

MAPEAMENTO PARTICIPATIVO – PALMEIRA DOS ÍNDIOS 
Nome do Sítio  Macacos   
Ponto georreferenciado 24L 763182/8960962 
Informante Xucuru-Kariri Antonio Celestino, Gecivaldo Ferreira de Queiroz 
Atribuição da comunidade  Cemitério indígena dos antepassados.  
Tipo de sítio  Pré-colonial   
Estado de preservação  Área preservada, apenas com cultivo de banana nos arredores.     
Material em superfície  Cerâmica pré-colonial em superfície, várias bordas.    
Menção por pesquisadores  Jeannette Lima (1980) 

Douglas Carrara (2003) 
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Foto 52: Formação rochosa do sítio Macacos, vista 
de longe.  

Foto 53: Sítio Macacos Palmeira dos Índios.  

Foto 54: Xucuru-Kariri vendo cerâmica nas frestas 
entre as rochas do sítio Macacos.  

Foto 55: Material em superfície, sítio Macacos.  

Foto 56: Material em superfície no sítio Macacos, 
cerâmica sem decoração.  

Foto 57: Material em superfície sítio Macacos, 
borda.  

Foto 58: Borda de cerâmica sem decoração. Foto 59: Material em superfície no sítio Macacos.  

NM 
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4.4.7.  Mapa 

O mapeamento participativo catalogou seis sítios arqueológicos na cidade de 

Palmeira dos Índios. Com a plotagem dos pontos, obtivemos um registro imagético da 

localização desses espaços. Os sítios estão dispostos dentro da área declarada pela FUNAI de 

7.073ha no último estudo realizado em 2010, publicado na Portaria Declaratória Nº 4033, de 

14 de Dezembro de 2010.  

Todos os sítios estão dentro do contorno da área declarada no estudo como terra 

indígena, menos o sítio Lagoa dos Caboclos, que fica no perímetro urbano da cidade de 

Palmeira dos Índios. Segundo os dados de trabalhos anteriores, em 1988, da FUNAI, 

realizado pela antropóloga Maria de Fátima Brito, a terra tradicionalmente ocupada indígena 

compreende uma área de 13.020ha. A delimitação foi feita a partir do ponto central da igreja 

matriz (ver foto 28, p.100), onde foram indicados por membros Xucuru-Kariri 12 pontos, 

saindo do centro da matriz, fechando o perímetro de uma légua em quadro. Esses dados foram 

confrontados com documentação histórica do aldeamento indígena na região (MARTINS S., 

1994).  

A demarcação atual, de 7.073ha segundo a FUNAI, não compreende toda a terra 

indígena, mas foi a solução encontrada para conciliar interesses da comunidade indígena e dos 

moradores do município de Palmeira dos Índios, porquanto se fosse demarcar a área 

tradicional englobaria toda a atual faixa urbana da cidade.  

Ilustração 3: Imagem de satélite dos pontos dos sítios arqueológicos identificados e indicação do sítio 
Lagoa dos Caboclos na faixa urbana de Palmeira dos Índios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Mapa do município de Palmeira dos Índios com a indicação dos sítios arqueológicos.  
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Ao final do mapeamento participativo, os resultados proporcionaram uma visão 

geral dos sítios arqueológicos, apontados pelos Xucuru-Kariri como ancestral, bem como 

possibilitou o resgate da comunidade com esses espaços significativos. Através das falas, 

puderam acessar a memória coletiva do grupo e transmitir para os mais novos, gerando um 

sentimento de continuidade e fortalecimento de sua identidade indígena.  

Os registros imagéticos produzidos na pesquisa formam parte do acervo referente 

ao patrimônio arqueológico do Estado de Alagoas, também do histórico do grupo, que, 

através do contato com os sítios, tiveram a oportunidade de se expressar. As filmagens 

produzidas poderão ser divulgadas na comunidade e em escolas indígenas que queiram 

trabalhar encima dessa temática.  
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Considerações Finais 

 

 

Os resultados obtidos durante a pesquisa realizada com os Xucuru-Kariri de 

Palmeira dos Índios mostrou diferentes formas de apreender o mundo material, o qual 

definimos como registro arqueológico. Também, remeteram a reflexões acerca da importância 

de lançar um olhar diferenciado sobre a representatividade da cultura material para esses 

grupos.  

No trabalho, expuseram-se pequenos fragmentos de um cenário dinâmico que se 

reinventa todos os dias. Jamais conseguiremos apreender o todo que comporta o universo de 

significações de um grupo a “seus” sítios arqueológicos. Entretanto, enquanto arqueólogos 

podemos nos flexibilizar de nossa armadura conceitual e entender que nosso discurso não é 

superior ao do “outro”.  

Então, dentro de um mundo em movimento, com livre acesso às demandas 

globais, onde o sujeito tem que se adaptar constantemente às mudanças que chegam cada vez 

mais rápido. Têm-se abertas novas possibilidades de transformar a Arqueologia em uma 

prática mais pluralista e influente quanto às demandas atuais. É nessa perspectiva que 

devemos refletir sobre os caminhos que vamos seguir em nosso percurso enquanto 

profissionais.  

Malgrado as mudanças de paradigma em nível mundial, com os novos 

expedientes das Ciências Humanas, com o surgimento de novas posturas teóricas como, por 

exemplo, a introdução do pensamento pós-colonial. Percebemos que, em alguns segmentos da 

sociedade, os grupos étnicos ainda carregam o estigma de “povos misturados”. Esse 

pensamento foi reforçado durante um bom tempo dentro da academia, com produções 

científicas que buscavam “sobrevivências” de grupos nativos, alimentando assim um ideário 

nacionalista, em que se prevaleceu a concepção de uma identidade única nacional.   

A categoria índios do Nordeste, mesmo que reelaborada dentro das ciências 

humanas, com reflexões acerca dos processos sociais mais complexos que envolvem os 

grupos indígenas atuais, carrega para a Arqueologia tradicional (Histórico-Cultural e 

Processual), o crivo da perda cultural e invenção de cultura. Visto que, nos trabalhos da 

disciplina relacionados à Arqueologia Pré-Colonial, em que se introduz o indígena 



118 

 

contemporâneo, sempre há a tentativa de buscar fragmentos de grupos nativos através dos 

vestígios do passado.   

Procurar um passado autóctone nas comunidades indígenas do Nordeste poderia 

não ser um problema, se por trás não viessem implicações políticas, baseadas num modelo 

colonialista e normativo de se produzir ciência. No contexto latino-americano, por muito 

tempo ocorreu um movimento de invisibilidade, capitaneado por políticas nacionalistas. Esse 

modelo foi materializado na sociedade através do pensamento científico. O poder do 

conhecimento especialista, atribuído à Arqueologia e outras Ciências Sociais, contribuiu para 

a alienação de histórias nativas (GNECCO, 2009; 2010).  

Na Arqueologia produzida no Nordeste, principalmente nos trabalhos 

relacionados aos Xucuru-Kariri, foi constatado o caráter colonialista da disciplina, bem como 

seu perfil político frente às demandas que surgiram sobre o patrimônio arqueológico local. 

Um exemplo claro foi apresentado nos discursos produzidos pelos pesquisadores que 

estiveram na região, e em algumas representações criadas para enquadrar o grupo no ideário 

normativo.  

Para ilustrar a colocação anterior, um exemplo da imposição do discurso 

colonialista está expresso na materialidade que representa os Xucuru-Kariri frente à 

população não-índia de Palmeira dos Índios. A criação do mito de origem de Tilixi e Tixiliá, 

por Luiz Torres (1984) sobrepõe o mito de origem do grupo, o Pissorê descrito por Antunes 

(1973). Os monumentos espalhados na cidade expressam essa realidade, o domínio do 

discurso não-índio em detrimento da representação histórica do grupo.  

Em relação às pesquisas arqueológicas realizadas na região, podemos destacar, 

como exemplos de enquadramento, as análises que atribui o adjetivo “remanescente” a esses 

grupos, onde o registro arqueológico é tido como parte de um conjunto dos restos da cultura 

indígena perdida. As igaçabas retiradas ao longo dos anos no município produziram diversas 

interpretações.  

Na fase pré-científica, com as escavações de Antunes (1973), Oliveira C. (1943) e 

Torres (1984), quando os estudos, mesmo inserindo o índio como sujeito político dentro do 

cenário nacional, adjetivaram sua história através do crivo da perda cultural. Na fase 

científica, com a vinda de arqueólogos à região, principalmente para comprovação da 

tradicionalidade da terra, que trouxeram subentendido em seus discursos a desvinculação do 
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grupo, a cultura material, quando a enquadrou nas tradições arqueológicas Aratu e 

Neobrasileira. 

 Dentro das regras do mundo contemporâneo, as comunidades são conformadas a 

partir de exigências externas. A construção desta dissertação se deu observando um fenômeno 

que ocorre no país com diversos grupos étnicos. Os índios, em seu processo de 

reconhecimento por parte das autoridades, utilizam elementos da cultura material para 

fortalecimento de sua identidade. O problema proposto ao início da dissertação era entender 

essa relação, e também observar como o grupo manipulou o discurso arqueológico, ao longo 

do tempo, para a constituição dessa identidade.  

Como resultado do estudo de caso, foi constatado que a utilização da cultura 

material para os processos identitários do grupo se dá de duas formas. Uma interna, onde é 

manipulada dentro dos rituais particulares do grupo, ou seja, (re)significada em seu universo 

simbólico servindo de sistemas de (re)elaboração cultural. E outra externa, que serve para fins 

de fortalecimento de sua identidade frente ao cenário sociopolítico. 

A maneira interna foi apreendida durante os discursos articulados sobre a 

apropriação do material arqueológico para funções secretas dentro dos rituais do Ouricuri. 

Também, no sepultamento da liderança indígena Maninha Xucuru-Kariri no cemitério 

indígena pré-colonial Igreja Velha, onde acreditam que o enterramento em igaçabas no local é 

uma volta às origens. É interessante observar que nas falas apreendidas durante a visita ao 

sítio disseram que, enterrar-se naquele local é ser plantado de volta na mãe terra. Entretanto, 

podemos observar em outros diálogos sobre o enterro de Maninha um discurso político de 

resistência e afirmação de sua identidade indígena. Vale dizer, o sepultamento no local é um 

protesto à incorporação do índio à forma de enterramento do “branco”. Voltar às origens 

numa igaçaba é quebrar esse perfil de dominação imposto ao longo dos anos pelo mundo não-

índio.  

A forma externa de manipulação da cultura material pode ser vista através dos 

processos em que a comunidade se apropriou da cultura material ancestral para comprovação 

da tradicionalidade da terra indígena. Nesse caso, a exploração do material arqueológico 

realizada por pesquisadores e arqueólogos favoreceu um sentido prático aos Xucuru-Kariri, 

no atinente ao fortalecimento de sua identidade étnica. Os trabalhos de Carlos Estevão de 

Oliveira, Clovis Antunes, Luiz Torres e Jeannette Lima, e etc. trouxeram ganhos em seus 

expedientes políticos quanto a esse reconhecimento, porém não apagaram o processo de 
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violência epistêmica (GNECCO, 2009; HABER, 2011), advindo da imposição do modelo 

colonialista.  

Em relação à cultura material atribuída pelos Xucuru-Kariri – o que se viu ao 

longo desses anos por parte das instituições e agentes que mantiveram contato – medidas 

esporádicas que não contribuíram efetivamente para a salvaguarda do patrimônio 

arqueológico do município. Em muitos momentos, houve um completo descaso por parte das 

autoridades locais e população não índia. Essas ações geraram na comunidade indígena um 

sentimento de expropriação de seus bens, acentuando os processos de invisibilidade frente à 

sociedade civil.  

O único projeto realizado com fins de preservação da cultura indígena local foi a 

criação do Museu Xucurus, na década de 1970, onde a ideia inicial era expor a cultura 

material dos índios palmeirenses. Entretanto, o que observamos atualmente na composição do 

museu é uma total descaracterização do histórico indígena, em que aos Xucuru-Kariri é 

delegado um pequeno espaço nos fundos, demonstrando que ali só estão representados 

elementos indígenas, para preencher expedientes formais de políticas de inclusão. Os índios, 

em relação à exposição indígena se mostram insatisfeitos, porquanto veem sua história 

adjetivada nos objetos desordenados do museu. Reclamam também do extravio de material 

retirado nas escavações, que estão espalhados em várias instituições fora do Estado de 

Alagoas.  

Dentro do contexto atual dos Xucuru-Kariri, no que concerne à cultura material 

(re)significada pelos índios, algumas reflexões estão surgindo relacionadas a se pensar no 

registro das construções simbólicas do grupo, como patrimônio imaterial.  

Em termos gerais, que ganhos a comunidade pode vir a ter com esse tipo de ação? 

Antes de responder a essa questão é importante que se compreenda o sentido do termo 

patrimônio imaterial. O termo patrimônio cultural foi cunhado através de ideias 

nacionalistas, principalmente nos séculos XVIII e XIX, para reforçar a identidade nacional. 

Contudo, com o passar do tempo – e as críticas surgidas sobre as visões normativas da 

sociedade – o termo foi-se expandindo e tomou outras formas, até comportar as manifestações 

culturais intangíveis. Resumindo, o termo patrimônio imaterial corresponde a práticas, 

representações, conhecimento de técnicas associadas ao uso de instrumentos, lugares 

vinculados por grupos a seu patrimônio comum; enfim, o patrimônio intangível de um grupo, 

o qual é passado de geração a geração (PELEGRINI & FUNARI, 2008).  
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Em termos gerais, o conceito de patrimônio imaterial, surgido nas pautas do 

direito internacional, inclui diversos expedientes, entre eles questões relativas à diversidade 

cultural e inclusão do discurso de segmentos diferenciados da sociedade. A Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), em 2003, por meio da 

“Convenção do Patrimônio Imaterial”, lançou as diretrizes sobre a salvaguarda desses bens. 

Baseado principalmente na perspectiva da alteridade entre as culturas e o tempo, observando 

que as transformações ocorridas no centro das comunidades interferem no seu modo de vida e 

sua história. Por meio da preservação do patrimônio imaterial, o conhecimento de um grupo 

vai passando através do tempo, recriando-se em função de ambientes, criando histórias que 

reforçam sua identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o respeito à 

diversidade cultural (PELEGRINI, 2008).   

A despeito do discurso de inclusão, há de se pensar sobre essas questões. 

Entretanto, para discutir o tema teria que escrever outra dissertação, haja vista existirem 

diversos desdobramentos sobre essa temática que se alia a uma perspectiva interdisciplinar. 

Mas, para nossa realidade, deixo algumas reflexões acerca da patrimonialização dos bens 

intangíveis dos Xucuru-Kariri.  

Partindo de uma visão crítica da Arqueologia, enquadrar como patrimônio 

imaterial as construções acerca dos sítios seria reduzir os processos simbólicos do grupo a um 

padrão normativo. Ou seja, reforçar a idéia de não pertencimento desses povos à cultura 

material existente nos sítios arqueológicos da região. Solidificando a ideia linear transposta 

pelo pensamento científico ocidental entre passado e presente, que proporciona visões 

objetivas do que decorreu (HABER, 2011). Desta forma, privilegia-se o discurso 

verticalizado, em que o arqueólogo – baseado em um paradigma específico da sua própria 

formação – transfere e adjetiva a história indígena adequando-as ao padrão aceito pela 

sociedade (HABER & SCRIBANO, 1993).  

No entanto, se pensarmos em efeitos práticos, nas instâncias legais onde esses 

grupos estão inseridos e submetidos às leis vigentes, não seria uma alternativa? De qualquer 

forma, estamos caminhando no mundo concreto e as demandas são urgentes, atestar as 

construções imateriais do grupo é, de certa forma, inserir a discussão da importância desses 

bens para a construção da identidade Xucuru-Kariri. Contudo, esse procedimento se vê apenas 

como uma medida reparadora, dando a essas comunidades a alternativa de exercer suas 

construções subjetivas acerca da cultura material.  



122 

 

A Arqueologia Relacional proposta por Gnecco (2009) realiza uma revisão sobre 

as ações que privilegiam o modelo de multicultural, ao promover medidas reparadoras. A 

ideia de multiculturalismo, aplicada em algumas políticas públicas, não exclui a violência 

gerada contra esses povos, apenas define outras bases de dominação. Reconhecer a diferença 

é apenas aceitar a existência, é dizer, uma forma tolerante de organizar a sociedade a partir da 

concepção de mundo do agente que legitima e classifica o que é importante para o “outro”.  

Para produzir uma ponte intercultural, que quebre o discurso hegemônico, é 

necessário se desvincular da idéia de que o arqueólogo é possuidor do conhecimento 

universal, tido como legítimo e a comunidade de um saber local, tido como exotismo 

antropológico (GNECCO, 2009). Aceitando a ideia de que uma forma não se sobrepõe a outra 

pode se criar um discurso horizontal, possibilitando o diálogo de diversos segmentos para a 

construção de projetos coletivos.  

As alternativas propostas para a gestão do patrimônio arqueológico sob a luz da 

Arqueologia Pública traz a inclusão do discurso da horizontalidade através da prática 

multivocal (ENDERE & CURTONI, 2006). Essa prática deve ser inserida na comunidade 

através do modelo de perspectivas múltiplas, onde se negocia com o grupo a forma de 

implementar o trabalho na região (MERRIMAN, 2004).  Partindo desse princípio, introduziu-

se o mapeamento participativo no município de Palmeira dos Índios junto aos Xucuru-Kariri.  

O primeiro passo foi recolher subsídios, através da localização dos sítios para 

equipar a comunidade nos termos legais (cadastrando os sítios arqueológicos no 

CNSA/IPHAN), para a proteção de explorações predatórias. A segunda ação foi levar o grupo 

para os sítios proporcionando o contado com esses espaços, onde se abriu um campo para 

introduzir debates sobre esses lugares para os Xucuru-Kariri. Como resultado, os índios 

lançaram ideias sobre a criação de um museu na área de retomada, onde querem contar sua 

história a partir da perspectiva do grupo.  

Também, deixaram claro que a visita que fizeram aos sítios arqueológicos trouxe 

o contato da comunidade àqueles espaços que fazem parte da história dos Xucuru-Kariri em 

Palmeira dos Índios.  Os mais velhos passaram para os mais novos o histórico da sua 

trajetória a partir da sua própria ótica. O registro arqueológico teve papel fundamental na 

reconstrução étnica frente ao cenário nacional, e nas construções internas do grupo – deixando 

vivo o sentimento de vínculo e pertença.  
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Eu, como arqueóloga, tive uma grande experiência a partir do trabalho junto aos 

Xucuru-Kariri. Esse contato foi transformador, enriquecendo-me e mostrando que por trás de 

objetos e discursos, o que existem são pessoas e grupos que têm sua própria voz. O 

aprendizado me fez olhar para a Arqueologia como uma via onde interesses (científico e 

social) podem caminhar lado a lado.  
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