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mandado por seu Senhor com uma Cesta de Figos e uma Carta, comeu 

durante o Percurso uma grande Parte de seu Carregamento, entregando o 

Restante à Pessoa a quem se destinava; que, ao ler a Carta e não 

encontrando a Quantidade de Figos correspondente ao que se tinha dito, 

acusa o Escravo de comê-los, dizendo-lhe que a Carta afirmara aquilo 

contra ele. Mas o Índio (apesar dessa Prova) negou o Fato com a maior 

segurança, acusando o Papel de ser uma Testemunha falsa e mentirosa. 

Depois disso, sendo mandado de novo com um carregamento semelhante 

e uma Carta expressando o Número exato de Figos que deviam ser 

entregues, ele, mais uma vez, de acordo com sua Prática anterior, devorou 

uma grande Parte deles durante o Percurso; mas, antes de comer o 

primeiro (para evitar Acusações que se seguiriam), pegou a Carta e a 

escondeu sob uma grande Pedra, assegurando-se de que, se ela não o 

visse comer os Figos, nunca poderia acusá-lo; mas, sendo agora acusado 

com muito mais rigor do que antes, confessou a Falta, admirando a 

Divindade do Papel e, para o futuro, promete realmente toda a sua 

Fidelidade em cada Tarefa. (ECO, Umberto. Interpretação e 

Superinterpretação. Trad. MF. & Mônica Stahel. São Paulo, Martins 

Fontes, 1993. (Coleção Tópicos)). 
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RESUMO 

 
Esta Tese apresenta uma discussão sobre a emergência das territorialidades negras e 
indígenas como responsáveis por uma nova modalidade de estrutura fundiária que vem 
construindo novas oportunidades de acesso a terra através do discurso da identidade. 
Negros e indígenas baseados no artigo 68 ADCT (Ato das Disposições Constitucional 
Transitória) vem se organizando através das narrativas étnicas e da memória coletiva na 
construção de um espaço de luta onde procuram a reconstruir antigos territórios ou 
recriarem novas condições de sobrevivência através do uso da terra. O sentido histórico 
de se escrever uma geografia dos vencidos é o sentimento maior que perpassa esta 
pesquisa. Diversos foram os mecanismos utilizados para que índios e negros tivessem 
suas falas silenciadas. Pelas tramas urdidas na violência do processo colonizador índios e 
negros foram silenciados e hoje através da perspectiva da narrativa pautada na oralidade 
eles têm a oportunidade de contar as suas geografias, suas histórias, as suas 
subjetividades que foram destruídas no arbítrio da hegemonia do colonizador. Ao 
problematizar os diferentes territórios que constituem hoje o território brasileiro, mas 
precisamente na cidade de Palmeira dos Índios se faz necessário à reflexão sobre a 
geografia material objetivada no espaço terrestre, bem como o discurso geográfico acerca 
de tais realidades, utilizando-se para tanto dos pressupostos que a História nos oferece, 
enquanto ciência que se ocupa da rememoração, da retomada salvadora pela palavra de 
um passado que sem isso, desapareceria no silêncio e no esquecimento como também 
da Geografia Histórica entendendo que os discursos geográficos variam por lugar, variam 
por sociedade, mas principalmente pela época em que foram gerados. Esta pesquisa se 
inscreve neste âmbito, ela parte do pressuposto que os negros e índios têm muito a 
contar sobre a geo-história da formação do território brasileiro, uma história e uma 
geografia que não está escrita nos livros, nem registrada nos meios de comunicação de 
massa (rádio, televisão e cinema), e, portanto desconhecida por grande parte da 
população. Essa nova Geografia baseada na memória testemunho onde tanto os sonhos 
não realizados e as promessas não cumpridas, como também as insatisfações do 
presente apontam como possibilidade metodológica, essa re-escritura que se dá em 
camadas como um palimpsesto aberto a infinitas releituras e reinscrito. Nesse sentido a 
busca por outra geografia do território desafia a escrever as diferentes geografias colhidas 
nos relatos dos povos negros e indígenas que tiveram seus territórios sobrepostos no 
avanço das forças produtivas na organização do território brasileiro. Sobre essas 
geografias absurdas e negadas pela historiografia oficial emerge a importância da 
narrativa onde o cuidado com o lembrar, seja para reconstruir um passado que nos 
escapa, seja para resguardar alguma coisa da morte dentro da nossa frágil existência 
humana aponta as possibilidades de ler as histórias que a humanidade conta de si 
mesma como expressão das diversas classes, e dos diferentes tempos que se objetivam 
na realidade. 
 
Palavras-chaves: Território – Povos Tradicionais – Narrativa. 
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ABSTRACT 

 
This thesis presents a discussion about the emergence of the black and indigene 
territorialities as responsible for a new modality of an agrarian structure that has been 
building new land access opportunities  through the discourse of identity.  Black and 
indigene people based on the clause 68 ADCT (Ato das Disposições Constitucional 
Transitória – Act of the Transitory Constitutional Dispositions) have been organizing 
themselves through the ethnic narratives and the collective memory in the construction of 
a struggle space where they try to rebuild old territories or new survival conditions through 
the use of the land. The historical sense in writing a geography of the defeated is the major 
feeling that passes by this research.  Many were the mechanisms utilized for removing the 
freedom of speech from indigene and black people. By the plots contrived in the violence 
of the colonizer process, indigene and black people were silenced and today through the 
perspective of the narrative directed on the orality they have the opportunity of telling their 
geographies, their histories, their subjectivities that were destroyed in the will of the 
colonizer hegemony. When rendering problematic the different territories that comprise the 
Brazilian territory today, more precisely in the city of Palmeira dos Índios, it is necessary to 
do a reflexion about the material geography objectified in the terrestrial space, as the 
geographical discourse about such realities, utilizing itself as for the pretexts that History 
offers, as science that occupies itself in the remembrance, from the saviour retaking for the 
word of a past that without it, would disappear in the silence and in the oblivion as also 
from the Historical Geography understanding that the geographical discourses vary 
according to the place, according to the society, but mainly according to the time that they 
were generated. This research inscribes itself in this ambit, it starts from the pretext that 
the black and indigene people have a lot to tell about the geo-history of the Brazilian 
territory formation, a history and a geography that is not written in books, not even 
registered in the means of mass communication (radio, television and cinema), and, 
therefore is unknown by greater part of population. This new Geography based on the 
testimonial memory where the dreams not realized and the promises not accomplished, 
and the displeasures of the present point as methodological possibility, this re-write that is 
given in layers as a palimpsest open to infinity rereadings and rewriting. In this sense, the 
seek for another geography of the territory challenges to write the different geographies 
gathered in the reports from the black and indigene people that had their territories 
superimposed in the advance of productive forces in the organization of the Brazilian 
territory. About these absurd and denied geographies by the official historiography 
emerges the importance of the narrative where the care about the remembrance, either for 
rebuilding a past that escapes from us, or for guarding anything from death inside our 
fragile human existence points to the possibilities of reading the histories that humanity 
tells about itself with the expression from several classes, and from several different times 
that objectify in the reality. 
 

Keywords: Territory – Traditional People - Narrative. 
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INTRODUÇÃO 
 

Decisão s/n. de 14 de dezembro de 1890 

Manda queimar todos os papéis, livros de matrícula e documentos relativos à 

escravidão, existentes nas repartições do Ministério da Fazenda. 

Ruy Barbosa, Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e 

presidente do Tribunal do Tesouro Nacional: 

Considerando que a nação brasileira, pelo mais sublime lance de sua evolução 

histórica, eliminou do solo da pátria a escravidão — a instituição funestíssima que 

por tantos anos paralisou o desenvolvimento da sociedade inficionou-lhe a 

atmosfera moral; 

Considerando, porém, que dessa nódoa social ainda ficaram vestígios nos 

arquivos públicos da administração; 

Considerando que a República está obrigada a destruir êsses vestígios por honra 

da Pátria, e em homenagem aos nossos deveres de fraternidade e solidariedade 

para com a grande massa de cidadãos que pela abolição do elemento servil 

entraram na comunhão brasileira; 

Resolve: 

1º — Serão requisitados de todas as tesourarias da Fazenda todos os papéis, 

livros e documentos existentes nas repartições do Ministério da Fazenda, relativos 

ao elemento servil, matrícula dos escravos, dos ingênuos, filhos livres de mulher 

escrava e libertos sexagenários, que deverão ser sem demora remetidos a esta 

capital e reunidos em lugar apropriado na Recebedoria. 

2º — Uma comissão composta dos Srs. João Fernandes Clapp, presidente da 

Confederação Abolicionista, e do administrador da Recebedoria desta Capital, 

dirigirá a arrecadação dos referidos livros e papéis e procederá à queima e 

destruição imediata deles, que se fará na casa da máquina da Alfândega desta 

capital, pelo modo que mais conveniente parecer à comissão. 

Capital Federal, 14 de dezembro de 1890 — Ruy Barbosa. (Obras completas de 

Rui Barbosa, Vol. XVII, 1890, tomo II, pp. 338-40). 
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O que faço é protestar contra o ato de cremação de todo arquivo da 

escravidão no Brasil porque envolve interesse histórico. (...) Somos 

um povo novo que corremos o risco de ter dificuldades para 

escrever a nossa história porque é deplorável o que se observa em 

todas as municipalidades e nas repartições das antigas províncias: 

por toda a parte o mesmo abandono, o mesmo descuido, e por 

último o fato de mandar-se queimar grande número de documentos 

que podiam servir para se escrever com exatidão a história do Brasil 

no futuro. 

(Pronunciamento do parlamentar mineiro Francisco Coelho Duarte 

Badaró feito na Câmara dos Deputados na sessão de 19 de 

dezembro de 1890. In Anais da Câmara dos Deputados 

Constituintes. Rio de Janeiro. I. 1891.p.286.apud. LACOMBE, 

Américo Jacobina. Fontes da História do Brasil (Perigos de 

destruição). Memória da I Semana  da História. 

França.jun.1979.p.247.ref.31). 
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O sentido histórico de se escrever uma geografia dos vencidos é o sentimento 

maior que perpassa esta pesquisa. Diversos foram os mecanismos utilizados para que 

índios e negros tivessem suas falas silenciadas. Pelas tramas urdidas na violência do 

processo colonizador índios e negros foram silenciados e hoje através da perspectiva da 

narrativa pautada na oralidade eles têm a oportunidade de contar as suas geografias, 

suas histórias, as suas subjetividades que foram destruídas no arbítrio da hegemonia do 

colonizador.  

Como afirma Levinas, em seu livro Totalidade e Infinito, o outro é Outrem, é um 

infinito que jamais pode ser apreendido e dominado. A tentativa de reificação do Outro, 

africano e indígena, nestes 500 anos de história do Brasil pelo português colonizador, 

constitui-se como um agravo à própria natureza originária do homem. O ser humano 

comporta em sua essência a negação de toda estrutura fundada sobre o princípio da 

desigualdade e do conflito. A história da humanidade como a história da luta de classes 

se constitui como uma ofensa à natureza primeira do homem, o homem não veio ao 

mundo para ser escravo de ninguém, a escravidão do Outro é uma negação descomunal 

da própria condição humana. Neste contexto é preciso buscar novas experiências que 

apontem para um modo de ser, em que o Outro vilipendiado reencontre a sua genuína 

natureza.  

As experiências dos que lutam pela terra nos diferentes rincões do Brasil a 

exemplo dos povos negros e indígenas aponta para um novo modo de ser, na medida em 

que coloca o Outro vilipendiado como matéria primeira de seu agir no mundo. A 

experiência histórica do Outro, destituído de terra e do reconhecimento de seu papel 

histórico, tem moldado o fazer teórico e o fazer prático destes povos. Esta experiência 

histórica opera uma superação de todos os movimentos históricos existentes no Brasil, 

porque ele não tem sua base de constituição na revolta de setores da burguesia nacional 

contra o seu próprio modo de ser no mundo, muito menos de uma intelectualidade 

pequeno burguês que entende a si como uma espécie de Messias, dotada das qualidades 

necessárias para redimir os setores lançados na ignorância.  

Os povos negros e indígenas ultrapassam todas estas manifestações, quando 

através do processo de autodenominação se intitulam quilombolas e índios numa 

sociedade carregada de preconceitos. As quarenta e três comunidades quilombolas e os 

nove povos indígenas que existem no estado de Alagoas testificam desse novo momento 
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da luta pela terra no país, os denominados territórios étnicos ou ―territórios federais‖ como 

têm nomeado alguns antropólogos. Estes territórios são constituídos por povos negros e 

indígenas que apoiados por diferentes segmentos a partir da década de setenta, hoje se 

avolumam e ocupam cada vez mais um espaço dentro das discussões acadêmicas. 

Podemos afirmar que a história dos homens tem sido pautada pela busca da 

efetivação do ideal de liberdade. A questão que se coloca hoje é superar o plano formal e 

falacioso da liberdade burguesa; haja vista que, esta sociedade que foi constituída sobre 

o preceito da liberdade tem se revelado como um grandioso projeto de desmonte da plena 

expressão do ser humano. O processo de exploração e colonização do ser humano nunca 

contou com um arsenal tão sofisticado como nos dias de hoje. O termo liberdade ganhou 

um sentido completamente diferenciado pelo capitalismo monopolista, de maneira que ele 

serve para justificar a invasão de um país pelo outro, para defender o latifúndio contra os 

Sem-Terra, o autoritarismo dos meios de comunicação de massa e para reprimir o 

movimento dos trabalhadores em todo o mundo. 

A limitação da liberdade burguesa fora anunciada pelos próprios teóricos 

burgueses, como Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant e G. W. F. Hegel. Rousseau, 

por exemplo, nas suas obras ―A Origem da Desigualdade entre os Homens‖, ―O Discurso 

sobre as Ciências e as Artes‖ e o ―Contrato Social‖ aponta que ―a desigualdade entre os 

homens surgiu com a propriedade privada‖, e que o homem que nasce livre encontra-se 

em todas as partes acorrentado; além de que, o avanço das ciências e das artes não foi 

acompanhado pela melhoria das condições sociais. Seguindo este trânsito aberto pelos 

teóricos burgueses da segunda metade do século XVIII, Marx faz uma crítica contundente 

à liberdade burguesa, porque entende que a mesma confunde o princípio de defesa da 

propriedade privada com a liberalização do processo de exploração do trabalhador.  

Ao contrário dos teóricos do liberalismo, Marx entende que a liberdade não pode 

ser reduzida ao âmbito da experiência individual, como dizia Hegel, ela é apenas a sua 

expressão primeira, e sendo primeira, é conseqüentemente a mais pobre de todas as 

manifestações da liberdade. A liberdade tem a sua base no individuo, mas só pode 

alcançar a sua verdade no sujeito coletivo. Isso significa que não existe liberdade fora da 

comunidade dos homens. As relações entre os homens não são de contigüidade, mas de 

intersubjetividade, de engendramento, isto é, os homens não estão simplesmente uns ao 

lado dos outros, mas são feitos uns pelos outros: o homem se humaniza pelo trabalho, 
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cuja ação é social. O outro não é o limite da nossa liberdade, como afirma o liberalismo, 

mas é condição sine qua non para atingi-la.  

Na filosofia de Marx vigora um humanismo que serve de fundamento de toda a sua 

filosofia. A teoria marxiana possui um conceito de homem, e esse conceito é o leitmotiv 

moral. O homem é um ser social, ele é historicamente constituído, quer dizer, não existe 

uma natureza humana ou uma essência humana à priori. O bem é algo historicamente 

constituído, não resulta de uma vontade soberana e atemporal. O bom se põe como um 

princípio teleológico que representa a superação da cisão entre o indivíduo e a 

comunidade. Entendemos que os fundamentos teóricos que orientam a rejeição de todo e 

qualquer processo de reificação do ser humano, carecem de bases seguras, quer dizer, 

elas devem estar acima dos interesses utilitários do mercado, do relativismo cultural e do 

caráter transitório dos governos. 

A moral difundida na sociedade capitalista não tem como finalidade o homem, mas 

o lucro. É por isso que, eles servem apenas para difundir sentimentos negativos, tais 

como: a resignação para com o sofrimento do outro, a violência e a morte, o egoísmo, a 

hipocrisia e a mentira, o fracasso e o irracionalismo. Contra o império da barbárie do ser 

humano, Marx propunha o socialismo. O caminho para ele passa pela constituição de 

novos valores, muitos deles em desuso na sociedade atual, tais como: honestidade, 

justiça, amizade, solidariedade, modéstia, etc. Essas virtudes, em que pese o império do 

egoísmo difundido pela ideologia da propriedade privada, são vislumbradas nas 

experiências dos camponeses Sem-Terra, dos sindicatos dos trabalhadores, nas 

agremiações estudantis, nas escolas públicas, e no interior de alguns núcleos familiares. 

Não é fácil romper com o ciclo do egoísmo difundido pelo ideário da economia capitalista 

que impregna a sociedade em todas as suas instancias. 

É preciso constituir uma nova vida econômica, que começa pela valorização do 

trabalho e do trabalhador, em que a atividade laborial seja uma fonte de prazer e de 

realização do homem; longe do estranhamento que marcam o produtor e o consumidor, o 

mundo da economia deve colaborar para a felicidade humana e não para a sua ruína. 

Não existe moral sem responsabilidade e compromisso com o outro, a ação moral é 

aquela que envolve o outro, quer dizer, não envolve apenas a mim mesmo. Por outro 

lado, a ação moral, enquanto uma ação livre está sempre relacionada com o mundo 
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social, dependendo das condições históricas. Nesse aspecto liberdade e necessidade 

estão articuladas.  

A moral está essencialmente ligada com a questão de classe e com o movimento 

histórico da humanidade, merece destaque ainda o fato de que na antiguidade 

predominou o comportamento ético, quer dizer, a preocupação com o destino da 

totalidade social na qual o indivíduo estava inserido, e que na modernidade (sociedade 

burguesa) predomina a liberdade individual e conseqüentemente à ausência de 

responsabilidade social pelo destino da sua comunidade; como afirma Hegel, a vida ética 

grega ―propiciou liberdade objetiva, mas negligenciou a liberdade subjetiva, a liberdade 

para buscar a realização dos próprios desejos e para refletir racionalmente sobre os 

códigos e doutrinas tradicionais1‖. O homem na modernidade vai se pôr como livre, coisa 

que não existia na antiguidade, no entanto, esse homem acaba se fragmentando da sua 

totalidade social e estabelece a fissura entre a esfera pública e a esfera privada. A moral 

comunista representa a superação dessas duas experiências, operando uma unidade 

positiva (dialética) entre ambas, como assegura Vazquez:  

A elevação da moral a um nível superior exige tanto a superação do 
coletivismo primitivo, no âmbito do qual não podia desenvolver-se 
livremente a personalidade, como do individualismo egoísta, no qual o 
indivíduo se afirma somente à custa da realização dos demais. Esta moral 
superior deve combinar os interesses de cada um com os interesses da 
comunidade e esta harmonização deve ter por base um tipo de 
organização social, na qual o livre desenvolvimento de cada indivíduo 
suponha necessariamente o livre desenvolvimento da comunidade. (Op. 
Cit. p. 46).  

 

 
A construção desse novo momento da história passa pela difusão de um ideário 

que quebre definitivamente com o modelo cultural, político e econômico centrado na 

exploração e dominação do outro (trabalhador). Para isso é preciso que trabalhadores (do 

campo e da cidade) lutem com ardor pela emancipação da sua classe, e não apenas do 

seu próprio Eu. Em termos filosóficos poderíamos afirmar que é chegado o tempo de 

anunciar o primado do Outro contra o primado do Eu, o primado do não-Ser, do 

trabalhador historicamente explorado, contra o primado do Ser, do capitalista.  

Em termos geográficos podemos dizer que é chegada à hora de: ―escrever‖ a 

geografia, ―(re) contar os fatos‖, interpretar o mundo; todas essas tarefas conhecidas 

                                                
1
 INWOOD, Michel. Dicionário Hegel. Trad. Álvaro Cabral. Rio de Janeiro, Zahar, 1997, p. 206.  
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daqueles que trabalham no mundo das ―ciências humanas‖, entre elas a Geografia. 

―Como‖ esses três passos se constituem e qual a modalidade dessa escritura do espaço e 

do tempo na análise da formação dos territórios é uma das tarefas precípuas daqueles 

que precisam entender a dinâmica da sobreposição dos territórios negros e indígenas em 

face da constituição do território brasileiro.  

Ao problematizar os diferentes territórios que constituem hoje o território brasileiro, 

mas precisamente na cidade de Palmeira dos Índios se faz necessário à reflexão sobre a 

geografia material objetivada no espaço terrestre, bem como o discurso geográfico acerca 

de tais realidades, utilizando-se para tanto dos pressupostos que a História nos oferece, 

enquanto ciência que se ocupa da ―rememoração, da retomada salvadora pela palavra de 

um passado que sem isso, desapareceria no silêncio e no esquecimento‖ (GAGNEBIM, 

2004. p.3), como também da Geografia Histórica entendendo que os discursos 

geográficos variam por lugar, variam por sociedade, mas principalmente pela época em 

que foram gerados (MORAES. 2002).  

 Esta pesquisa se inscreve neste âmbito, ela parte do pressuposto que os negros e 

índios têm muito a contar sobre a geo-história da formação do território brasileiro, uma 

história e uma geografia que não está escrita nos livros, nem registrada nos meios de 

comunicação de massa (rádio, televisão e cinema), e, portanto desconhecida por grande 

parte da população.  

Tal consciência é importante porque o olhar geográfico que repousa sobre 

determinada problemática é denso de uma temporalidade própria, onde tanto a 

materialidade geográfica bem como o discurso referente a esta materialidade é prenhe de 

determinações históricas geradas por interesses e valores materiais e simbólicos, cuja 

dialética cabe desvendar (ibidem p.27). Assim pode-se afirmar como Moraes, que as 

diferentes geografias são resultantes da relação direta entre a geografia européia e o 

colonialismo do séc. XIX. (MORAES, 2002, p. 36). As geografias coloniais, que se 

produzem nesta época atestam os interesses da expansão territorial, hierarquizando 

lugares e sociedades, subjugando povos, destruindo culturas, silenciando narrativas. 

Neste aspecto a obra de Walter Benjamim é de grande importância ao discutir nos 

dias atuais a luta dos diferentes povos ―tradicionais‖ na reconquista do antigo território 

fundado na prerrogativa da territorialidade, pautada na narrativa histórica. Neste 

entendimento Benjamim é o pensador que melhor pode nos instrumentalizar na leitura 
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dos textos testemunhos, pois ―a teoria de Walter Benjamim é antes de tudo uma teoria a 

memória‖ (SILVA. 2003 p. 392).  

Essa nova Geografia baseada na memória ―testemunho‖ onde tanto os sonhos não 

realizados e as promessas não cumpridas, como também as insatisfações do presente 

apontam como possibilidade metodológica, essa re-escritura que se dá em camadas 

como um palimpsesto aberto a infinitas releituras e reinscrito. Nesse sentido a busca por 

uma outra geografia do território desafia a escrever as diferentes geografias colhidas nos 

relatos dos povos negros e indígenas que tiveram seus territórios sobrepostos no avanço 

das forças produtivas na organização do território brasileiro.  

Sobre essas geografias absurdas e negadas pela historiografia oficial emerge a 

importância da narrativa na visão benjaminiana onde ―o cuidado com o lembrar, seja para 

reconstruir um passado que nos escapa, seja para resguardar alguma coisa da morte 

dentro da nossa frágil existência humana‖ (Gide, apud Gagnebim 2004. p.3) aponta as 

possibilidades de ler as histórias que a humanidade conta de si mesma como expressão 

das diversas classes, e dos diferentes tempos que se objetivam na realidade. 

A questão quilombola e indígena representa uma discussão da geografia por suas 

implicações teóricas e políticas, principalmente no que diz respeito ao quadro atual de 

exclusão social do Brasil. Faz necessário estabelecer um contraponto entre as políticas 

de reordenamento territorial encetadas pelo Estado e a real situação dos povos 

envolvidos nestas questões, a saber, os quilombolas e indígenas. A pesquisa aponta para 

a necessidade de se pensar o reducionismo teórico no que concernem as implicações 

antropológicas contidas em RTID (Relatório Técnico de Identificação e Delimitação de um 

Território) ao discutir numa visão eminentemente positivista do que viria a ser a 

constituição de um território.  

Para tanto, esta tese não se apóia apenas em uma leitura sistemática da 

bibliografia existente, mas em um rearranjo dos fragmentos disponíveis e em dados de 

campo, alterando a ênfase sobre uma questão que não é desconhecida, mas que ocupa 

um espaço periférico nos trabalhos existentes, procurando tirar partido das relações 

(materiais, simbólicas e analógicas) entre populações indígenas e populações negras, 

sejam enquanto chave classificatória seja, enquanto populações históricas 

submetidas/rebeladas, ou enquanto novos sujeitos políticos criadores de cultura. Na 

oportunidade o livro Mocambo de José Mauricio Andion Arruti é de fundamental 
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importância para as análises e reflexões suscitadas nesta tese, bem como a produção 

teórica de Antonio Carlos Robert de Moraes em sua obra ―Formação Territorial do Brasil‖. 

No caso trataremos especificamente da Comunidade de Remanescentes de 

Quilombo do Povoado da Tacabaria na cidade de Palmeira dos Índios, que em 19 de 

outubro de 2005 encaminha a SR 221/INCRA um processo (nº. 01269/2005) de 

identificação de demarcação de território dos remanescentes da comunidade de Quilombo 

do povoado da Tabacaria. Em 13 de janeiro de 2006 foi criada a então Associação 

Quilombola da Tabacaria, procedimento essencial para que se possa efetivar o processo 

de regularização de territórios de acordo com o decreto 4887/2003. Este seria o início de 

uma série de engajamentos que viria, por fim, culminar na instituição do Processo 

Administrativo nº. 54360.000140/2007-01 que trata da regularização fundiária das terras 

ocupadas tradicionalmente pela comunidade Remanescente de Quilombo do Povoado 

Tabacaria, de acordo com o disposto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, Decreto 4887/2003 e Instrução 

Normativa/INCRA/20/2005. A culminância da primeira etapa do processo se dá com a 

finalização do RTID, onde depois de apresentado aos órgãos competentes, publica-se, 

para que assim as partes em questão se pronunciem, para que então se possa dar 

andamento ao processo final que é a regularização definitiva das terras, através de 

documentação cartorial sancionada pelo Presidente da República.  

Concomitante a construção do processo de territorialização da comunidade da 

Tabacaria, tem-se a emergência do oitavo grupo indígena Xukuru-Kariri também na 

cidade de Palmeiras dos Índios que habitam na parte urbana da cidade e resolvem 

assumir a sua identidade étnica e para tal exercício de identidade o acesso a terra é 

fundamental. A problemática da demarcação das terras indígenas do Povo Xukuru Kariri 

em Palmeira dos Índios é antiga datando de 1821, quando o povo Xukuru-Kariri, enviou a 

Junta Governativa da província de Alagoas, uma Petição para concessão das terras que 

tinham direito, e que as mesmas fossem demarcadas. Em outubro de 1822, a junta 

atendeu ao requerimento dos índios, e os trabalhos de demarcação foram iniciados em 15 

de novembro e concluídos em 09.12.1822. A demora na confirmação dos limites, os 

arrendamentos (1872), a cobrança do foro por parte do município (1887) e a transferência 

dos terrenos situados no perímetro urbano e suburbano de propriedade do Estado para a 

Prefeitura de Palmeira, propiciou a invasão, o aniquilamento e o esbulho do território 
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Xukuru-Kariri, que continuam até hoje reivindicando as terras que lhes foram expropriadas 

durante o processo de formação do território brasileiro. 

A partir da produção teórica de A. C. R. Moraes busca-se romper com a égide da 

Geografia tradicional que procura reduzir toda a diferença espacial a uma diferença 

baseada em critérios físicos ou em diferença nenhuma, bem como toda a possibilidade de 

discussão de uma Geografia que aponta para um repensar toda a formação territorial do 

Brasil; onde desde a colonização o conceberam como área, e não como uma sociedade; 

Como um espaço a ser conquistado, num movimento expansivo, no qual as populações 

foram pensadas como mero instrumento desse processo. Essa determinação histórica 

que acompanha a formação brasileira é responsável por vários problemas que marcam 

profundamente a sociedade brasileira; pois durante a expansão colonial o processo de 

(dês) territorialização dos diferentes grupos que aqui viviam é a explicativa de diversos 

movimentos sociais que hoje existem no país como também aqui na cidade de Palmeira 

dos Índios, como é o caso dos povos indígenas Xukuru-Kariri e dos negros da Tabacaria 

ou negros do chapéu como são conhecidos os quilombolas do povoado de Tabacaria. 

Como se deu a constituição destes grupos que hoje reclamam seus direitos 

usurpados durante a violência da colonização? Certamente que esta pesquisa não 

conseguiria responder no espaço de tempo tão suprimido uma problemática deste porte; 

mas dar visibilidade a estas questões dentro da Geografia ao apontar a existência destes 

territórios é um dos objetivos deste trabalho. É desvendando histórias do passado que 

encontramos respostas para as questões do presente, compreendendo o que realmente 

passou, pois não há nenhum modo de separar o passado do presente; ambos existem 

simultaneamente.  

A dissertação de mestrado2 que precedeu abriu novas perspectivas de estudos em 

relação à propriedade da terra no Brasil. Esta proposta de tese trata do duplo aspecto da 

questão da terra no Brasil: enquanto resultado da ação organizada do Estado frente a 

uma questão social expressa pela problemática da questão fundiária dos denominados 

―povos tradicionais‖ e enquanto resultado de pressões populares. 

                                                
2
SILVA, Maria Ester Ferreira da – A Desterrioralização do Povo Xukuru-Kariri e o Processo de Demarcação 

das Terras Indígenas no Município de Palmeira dos Índios-NPGEO.UFS.2004, que trata do processo de 
expropriação das terras indígenas e de sua organização para retomada das terras de seus ancestrais e de 
como o Estado brasileiro em suas contradições ao mesmo tempo em que é o garantidor da soberania dos 
povos indígenas legitima a expropriação de suas terras quando garante a execução de Planos de 
Ordenamentos Territoriais em que os obriga a remoção compulsória para implantação de hidrelétricas; 
construção de ferrovias, etc.  
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Como o problema de estrutura fundiária se encontra inserido no processo global 

em que se desenvolvem posições divergentes e também contraditórias dos interesses das 

diversas classes e frações de classes envolvidas, procura-se desenvolver um processo de 

pesquisa buscando a compreensão da dinâmica da questão dos territórios sociais através 

da participação mais direta junto aos movimentos populares em andamento e consulta às 

lideranças envolvidas. 

No presente trabalho pretende-se acompanhar a dinâmica da redistribuição de 

terra com o recorte metodológico na cidade de Palmeira dos Índios, partindo da questão 

social pertinente e da tomada de posição por parte dos envolvidos destacando o confronto 

entre as classes populares e o Estado, enquanto sujeitos históricos. 

Assumindo como pressuposto o entendimento de que acompanhar uma questão 

social – do seu surgimento, desenvolvimento e eventual resolução – significa acompanhar 

o próprio processo social, onde se expressam as diferentes posições de diferentes 

sujeitos, permitindo captar a natureza das relações do Estado com a sociedade civil, o 

que, em ultima instancia, é captar a essência da dinâmica social, é que através da visão 

da geografia histórica pretende-se apontar caminhos para um entendimento da formação 

territorial da cidade de Palmeira dos Índios e conseqüentemente da sobreposição dos 

diferentes territórios incrustados nela. 

A imensa diversidade sociocultural do Brasil é acompanhada de uma extraordinária 

diversidade fundiária. As múltiplas sociedades indígenas, cada uma delas com formas 

próprias de inter-relacionamento com seus respectivos ambientes geográficos, formam 

um dos núcleos mais importantes dessa diversidade, enquanto as centenas de 

remanescentes das comunidades dos quilombos, espalhadas por todo o território 

nacional, formam outro. Essa diversidade fundiária inclui também as chamadas ―terras de 

preto‖, ―terras de santo‖ e ―terras de índios‖ (Almeida, 1989). Ainda existem as distintas 

formas fundiárias mantidas pelas comunidades de açorianos, babaçueiros, caboclos, 

caiçaras, caipiras, campeiros, jangadeiros, pantaneiros, pescadores artesanais, praieiros, 

sertanejos e varjeiros. (Diegues e Almeida, 2001). 

A questão fundiária no Brasil vai além do tema da redistribuição de terras e se 

torna uma problemática centrada nos processos de ocupação e afirmação territorial, os 

quais remetem, dentro do marco legal do Estado, às políticas de ordenamento e 

reconhecimento territorial. Convém salientar que outra modalidade de reforma agrária 



   

   

   

24 

ganhou força e se consolidou no Brasil, especialmente, no que se refere à demarcação e 

homologação das terras indígenas, ao reconhecimento e titulação dos remanescentes de 

comunidades quilombolas e ao estabelecimento de reservas extrativistas. Ao trabalhar a 

perspectiva fundiária através da teoria geográfica da territorialidade, delimita-se um 

campo de análise geográfica centrado na questão territorial desses grupos, ao invés dos 

enfoques clássicos de etnicidade e raça, se entende que o foco na questão territorial se 

prende ao entendimento do território como uma totalidade, mas não uma totalidade ―una‖ 

e sim como uma totalidade que encerra uma multidimensionalidade e um 

multiterritorialidade (Mançano, 2007) e não pretender ―reduzir‖ as diferenças existentes, 

mas antes poder detectar semelhanças importantes entre esses diferentes grupos – 

vincular essas semelhanças e suas reivindicações e lutas fundiárias e descobrir possíveis 

eixos de articulação social no contexto jurídico maior do Estado Nação brasileiro. 

Para Mançano os territórios são criações sociais, e por isso existem vários tipos de 

territórios, que estão em constante conflitualidade. Considerar o território como uno é ter 

uma concepção reducionista do território, é considerar o território apenas como espaço de 

governança e ignorar os diferentes territórios que existem no interior do espaço de 

governança, onde o território serve apenas como um instrumento de dominação de 

políticas para o desenvolvimento em grande parte, a partir dos interesses do capital 

(MANÇANO, 2007). 

Situar as posições políticas sociais, frente à questão social que as gera, é relevante 

para se apreender à natureza das relações do Estado com as classes sociais e a postura 

ativa, muitas vezes escamoteada, assumida pelas classes neste contexto. Uma política 

social não é uma obra do acaso nem expressa uma resposta isolada do Estado, mas 

situa-se no processo social e nos movimentos conjunturais que expressam as 

contradições básicas e o jogo de interesses presentes nos diferentes momentos. No 

confronto desses interesses o Estado impõe os interesses que defende que, no caso de 

Palmeira dos Índios, são interesses de classe (dos latifundiários do lugar) e as classes 

populares que constroem suas relações, com o padrão de acumulação do capitalismo 

periférico, questionando a legitimidade do Estado e procurando reverter o quadro de 

opressão e a exploração que são submetidos. 

É importante colocar que o direito territorial quilombola, embora se aproxime do 

direito territorial indígena dele difere essencialmente no que se refere ao status de ―terra 
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imemorial‖ à territorialidade indígena antecedendo-a ao próprio direito de propriedade 

fundado com a presença de Portugal. No que se refere à propriedade quilombola ela não 

anula a titulação imobiliária antecedente, estando atada às vias formais de aquisição da 

propriedade em geral. A territorialidade indígena traduz-se em posse imemorial, que é 

diferente da pose civilística, cujo fundamento é o direito etnocêntrico da conquista. No 

bojo da questão é possível dialogar com os dois direitos (indígena e quilombola) posto 

serem característicos a inviolabilidade, a intransferibilidade, a irrenunciabilidade e a 

imprescritibilidade, todos estes anteriores ao próprio Estado, por serem direitos 

fundamentais. Também índios e quilombolas negam a instituição de termos jurídicos 

como: ―imóvel rural‖, ―posse civil‖ e ―propriedade‖ apontando para uma leitura do território 

como um patrimônio cultural e simbólico apropriado coletivamente e por isso insuscetível 

de especulações mercadológicas. 

Esta nova leitura dos povos indígenas e quilombolas desafiam a ordem existente 

bem como este Estado que legitimou e legitima toda esta estrutura de morte e reprodução 

violenta da mais valia. O território de Palmeira dos Índios se constitui em território de 

Memória e exclusão não em Memória, Identidade e Cultura como querem acreditar os 

defensores de um discurso de defesa e manutenção das diferenças onde se misturam os 

conceitos e legitimam situações de miséria e expropriação neste discurso onde ―diferente‖ 

e ―desigual‖ se tornaram análogos. 

Ressalto ainda que nas discussões que basilaram esta pesquisa tiveram também 

como elemento constituidor as análises de Michel de Certau refletidas em sua obra ―A  

invenção do Cotidiano‖ – Artes de fazer, onde o autor coloca o cotidiano do homem 

comum como o elemento central de seus estudos – o homem sem qualidades no dizer de 

Robert Musil3 - Esse homem comum, ordinário é o centro do discurso de Certeau o que 

                                                
3
 O homem sem qualidades (Der Mann ohne Eigenschaften) de Robert Musil, o enredo do romance 

acontece numa cidade fictícia denominada Kakania, abordando a decadência da vida burguesa na Europa 
do século XX, onde o personagem principal se chama Ulrich e se ocupa em ser um homem importante 
tentando construir sua vida em torno de três profissões: a primeira delas como oficial, a segunda como 
engenheiro e a terceira, como matemático. Ulrich no dizer de alguns críticos da obra de Musil seria o 
protótipo representante do homem moderno. - — ―Não se consegue adivinhar nenhuma profissão pela 
aparência dele, mas por outro lado também não parece um homem sem profissão. Pense um pouco em 
como ele é: sempre sabe o que deve fazer; sabe olhar nos olhos de uma mulher; sabe refletir bastante 
sobre qualquer coisa a qualquer momento; sabe lutar boxe. É talentoso, cheio de vontade, 
despreconceituoso, corajoso, resistente, destemido, prudente. Não quero examinar isso em detalhes, acho 
que ele tem todas essas qualidades. Mas também não as tem! Elas fizeram dele aquilo que ele é, e 
determinaram seu caminho, mas não lhe pertencem. Quando fica zangado, alguma coisa nele ri. Quando 
está triste, rumina alguma coisa. Quando algo o comove, ele o rejeita. Qualquer má ação lhe parecerá boa 
em algum aspecto. É um possível contexto que vai determinar o que ele pensa de um assunto. Para ele, 
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muito se aproxima das falas presentes nesse trabalho de pesquisa. Foram desenvolvidas 

reflexões acerca da memória social em Ecléa Bosi, onde não está explicitamente citada 

no texto, mas os postulados em relação à memória social oral como um instrumento 

precioso na reconstrução da crônica do cotidiano, onde velhos, negros, mulheres, índios, 

trabalhadores manuais, camadas da população excluídas da história ensinada na escola, 

tomam a palavra (BOSI, 2004), estão claramente presentes nos depoimentos e na 

relevância destes para a construção de seus territórios étnicos. A saga do povo do 

Cacique Chiquinho Xukuru perambulando pela cidade de Palmeira dos Índios até chegar 

ao local onde hoje se encontram territorializados é um dos textos onde se pode observar 

esta cultura oral viva mantida e alimentada nas lembranças dos mais velhos. 

Bosi acredita que a memória dos velhos pode ser trabalhada como um mediador 

entre as gerações sendo o intermediário informal da cultura, entendendo que existem os 

mediadores formais constituídos pelas instituições (escolas, partidos políticos, igrejas). 

Estes velhos são os responsáveis informais pela transmissão de valores, conteúdos, de 

atitudes, enfim, os constituintes da cultura. Esses velhos dentro do processo de 

constituição dos territórios tradicionais cresceram em dignidade, pois com eles estavam à 

guarda da memória dos lugares onde estiveram, do que construíram, dos patrões que os 

subjugaram, das terras que roçaram. Guardiões da sensibilidade e mentalidade do grupo 

estes velhos são essenciais hoje no processo de reconstrução de territorialidades 

esmagadas pelo avanço do capitalismo no campo. 

 As leituras em Ecléa Bosi tornaram possível o entendimento que ao se debruçar 

sobre as territorialidades que emergiram a partir da década de 1970 ficaria impensável 

essa leitura através da Geografia sem um cruzamento das fronteiras da psicologia social, 

da sociologia, da historia e da antropologia, este cruzamento se tornou possível e a leitura 

do processo de constituição dos povos tradicionais enquanto protagonistas de sua própria 

história ficou evidente através das possibilidades teóricas colhidas em Benjamim e em 

Maurice Halbwachs, sociólogo clássico sacrificado pelo nazismo. 

                                                                                                                                                            
nada é sólido. Tudo é mutável, parte de um todo, de incontáveis todos, que provavelmente fazem parte de 
um supertodo, mas que ele absolutamente não conhece. Assim, todas as respostas dele são respostas 
parciais, cada um de seus sentimentos é apenas um ponto de vista, e para ele não importa o que a coisa é, 
e sim um secundário ―como é‖. Não sei se estou me fazendo entender. (Musil. O homem sem qualidades / 
Robert Musil; tradução de Lya Luft e Carlos Abbenseth. — Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1989, p.48).  
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 Convém ressaltar que as narrativas colhidas durante a pesquisa foram enrijecidas 

na escrita, mas a novidade consiste em que estas narrativas foram narrativas savantes 

que ficaram por um longo período, esmagadas pelo peso da geo-história oficial, mas 

guardadas na memória social destes povos emergem hoje em um profundo processo de 

construção de identidades e conceitos onde os pobres da terra fazem a sua geografia, 

através da memória testemunho. Os testemunhos que deram corpo a esta pesquisa foram 

colhidos através de entrevistas semi-estruturadas, registros de escritos de conversas não 

gravadas, notas de campos, material áudio-visual, textos ou reportagens sobre a 

temática. 

 Para apresentar os resultados desta pesquisa dividimos o texto em duas partes. A 

primeira aborda a questão da problemática decorrente da formação social e econômica 

que produziram um quadro de injustiças onde os povos tradicionais foram expropriados 

do acesso a terra e hoje se articulam para resolver questões históricas da alta 

concentração da propriedade da terra. No primeiro capítulo Quando a Geografia se 

bifurca com a Antropologia tem-se a discussão de como a questão da expropriação das 

terras dos povos tradicionais no Brasil remetem a própria história da organização do 

território. No centro destas discussões emerge a questão da mercantilização da terra no 

Brasil, temática apresentada no segundo capítulo onde a Lei de Terras de 1850 é o marco 

legal que instaurou a mercantilização da terra no país, transformando a terra de simples 

recurso natural em mercadoria; constituindo – se esses capítulos no quadro de 

referências necessárias para a análise da emergência das territorialidades negras e 

indígenas através das narrativas pautadas na memória coletiva que é o objeto de escrita 

da segunda parte. 

 Na segunda parte intitulada: narrativas étnicas e afirmação da territorialidade os 

dados empíricos vão sendo apresentados e progressivamente precisado e discutido os 

conceitos utilizados e desenvolvendo o quadro teórico que dá significação ao material 

empírico. Composta de cinco capítulos eles se estruturam em torno das pesquisas de 

campo de caráter qualitativo feitas durante o período de 2007 a 2010. 

 A pesquisa qualitativa exigiu a definição de critérios segundo os quais foram 

selecionados os sujeitos que compuseram o universo de investigação; que deu 

sustentáculo às entrevistas. No que concerne a esta pesquisa os povos escolhidos para o 

exercício de tal atividade foram os índios Xukuru-Kariri e os negros da Tabacaria já 
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enfocados anteriormente. O grupo delimitado dentro do universo de mais de 350 famílias 

foi sempre os mais velhos, atendendo a um pressuposto teórico de que é sobre eles que 

recai a responsabilidade da guarda, da lembrança dos fatos acontecidos, dos lugares 

percorridos, das fugas, do trabalho forçado e mal pago. A delimitação dos sujeitos a 

serem entrevistados deu-se em consonância com uma das referências fundantes da 

pesquisa: a narrativa e a memória dos velhos como elemento aglutinado na construção 

das territorialidades dos povos tradicionais na cidade de Palmeira dos Índios  

 As entrevistas semi-estruturadas baseadas nos depoimentos orais de membros 

chaves da comunidade constituíram uma opção teórica metodológica privilegiada, pois 

permitiu uma maior aproximação com os sujeitos pesquisados, um grau de familiaridade 

com a comunidade em que se criaram condições para que tanto narrador quanto 

pesquisador se sentisse libertos para o exercício da fala (no caso do narrador) e da 

retenção da fala (no caso do ouvinte pesquisador). As atividades desenvolvidas durante a 

pesquisa dentro das comunidades nos colocam em contato direto com o ―outro‖: 

 

 

A pesquisadora e Dona Dominicia, uma das matriarcas da Tabacaria. 

  

 O que nos obriga a operar com a sua lógica e não apenas com a sistematização de 

nossas categorias: 
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A Professora Orientadora Drª Alexandrina e Orientadora em Pesquisa de Campo no Muquem – União 

dos Palmares - Alagoas 

 

 

  

 A pesquisadora e Sr. Gerson – Tabacaria 
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A pesquisadora dançando um Toré de festa com alunos do Professor Lima da UFPB em excursão 
pelos territórios rurais na Fazenda Buenos Aires, primeira ocupação do povo de Xiquinho Xukuru 

nas suas correrias na cidade de Palmeira dos Índios. 

 

 Existem alguns autores como Durhan (1986), Velho (1986) que enfocam o risco 

que este tipo de entrevista (semi-estruturada) pode trazer ao pesquisador. Ao se envolver 

profundamente com o objeto da pesquisa, correndo o risco de explicar a realidade pelas 

categorias nativas, ou seja, de passar a olhar a realidade exclusivamente pela ótica do 

interlocutor. Velho, no entanto assinala que quando se decide tomar sua própria 

sociedade como objeto de pesquisa, é preciso sempre ter em mente que sua 

subjetividade precisa ser incorporada ao processo de conhecimento desencadeado. 

 Os cinco capítulos referentes a estas narrativas savantes foram distribuídos da 

seguinte maneira: 3º. Capítulo A Narrativa Histórica e a memória do Outro, neste capítulo 

procura-se evidenciar a importância das narrativas colhidas nos relatos orais dos 

membros mais antigos das comunidades envolvidas, onde o poder da narrativa e a 

importância do velho dentro da comunidade foram de fundamental importância para o 

entendimento do ―outro‖ que se levanta para através de suas lembranças resgatarem um 

possível território guardado através de suas histórias de trabalho e andanças nas terras 

do ―patrão‖. Neste capítulo o dialogo incessante com Walter Benjamim através do texto o 

Narrador e com Emanuel Levinas em sua obra Totalidade e Infinito foram essenciais para 

o entendimento do lugar fundamental que o ser humano deve ocupar num tempo histórico 
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que se caracteriza pela crescente valorização das relações fundadas na alienação e 

reificação dos indivíduos.  

 No 4º Capítulo Geografia e Memória: entrelaçada nos territórios negros e indígenas 

cuida-se em discorrer sobre a importância da narrativa como possibilidade de instrumento 

na constituição da geografia histórica da cidade de Palmeira dos Índios, servindo como 

introdução aos capítulos posteriores em que se discutirá mais objetivamente o processo 

de emergência dos povos negros e indígenas da cidade de Palmeira dos Índios. Em 

Levantando Quilombos no Brasil (5º capítulo), as comunidades quilombolas foram 

elencadas e também toda a discussão cerca do artigo 68 da Constituição e suas 

implicações jurídicas bem como todo o reordenamento jurídico que envolve a questão 

quilombola onde o novo conceito de Quilombo é discutido e ampliado dentro da visão dos 

teóricos e militantes da questão do negro no Brasil. Neste capítulo também se enfoca todo 

o processo de construção do território quilombola da Tabacaria, enriquecido pelas falas 

colhidas nas pesquisas de campo, ainda neste capítulo as discussões sobre as normas 

que direcionam esta discussão e das limitações impostas pelos decretos sancionados 

pela Presidência da República são expostos demonstrando as contradições do Estado 

brasileiro em relação às políticas publicas de ordenamento territorial e as necessidades 

dos povos tradicionais. Dentro de 6º Capítulo Afirmação de territorialidades e 

questionamentos a geografia histórica, a fala pertence aos povos indígenas se faz uma 

retrospectiva histórica das lutas dos povos indígenas com o olhar sobre o povo Xukuru-

Kariri de Palmeira dos Índios, mas precisamente o oitavo grupo, onde através das 

andanças de Chiquinho Xukuru pelas terras de Palmeira dos Índios a questão das terras 

indígenas nesta cidade foi retomada e postas em evidencia nacional. No Capítulo 7 – 

Narrativas étnicas e reafirmação de territorialidade, tem-se a geografia das correrias do 

oitavo grupo Xukuru-Kariri que emerge reclamando seu direito a um pedaço de terra onde 

possa exercer sua condição de índio. 

Esta pesquisa reuniu ensaios bastante diversos incluindo diferentes falas por 

ocasião de encontros, colóquios, congressos, seminários. A oralidade viva do diálogo com 

colegas, comunidades, orientadora e a procura de apoio da fala propiciada pela escrita 

foram uma interpelação constante. 

A oralidade e escrita também atravessaram como tema de reflexão estes sete 

capítulos da pesquisa. O diálogo oral representa a vivacidade de uma busca comum da 
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verdade e a escuta por sua vez perpetua o vivo, mantendo a lembrança para as gerações 

futuras transformando a plasticidade da oralidade em rigidez na tentativa de alcançar a 

imortalidade, sem garantir a certeza da duração, mas ambas testemunhando com esforço 

o esplendor e a fragilidade da existência. 

 Assim pretendeu-se guardar na própria forma do texto a ligação entre o empírico e 

o teórico. Na conclusão o quadro teórico será retomado no seu conjunto de maneira a 

realçar as contribuições teóricas resultantes desta pesquisa.  
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1º CAPITULO - QUANDO A GEOGRAFIA SE BIFURCA COM A 
ANTROPOLOGIA. 

 
A Questão. 

 

É evidente e central o lugar que o problema da questão agrária ocupa na geografia. 

A temática do mercado de terras está na agenda do dia das políticas agrárias tanto no 

Brasil como em outros países. No caso brasileiro a problemática decorre da história da 

ocupação do território e da própria formação social e econômica que produziram um 

quadro de irregularidades e instabilidade jurídica, onde os povos tradicionais: indígenas, 

seringueiros, povos da floresta, caiçaras, pretos rurais, camponeses se articulam para 

exigir que o Estado exerça seu papel resolvendo questões históricas da alta concentração 

da propriedade da terra, da degradação ambiental, da exclusão social e da pobreza rural. 

A incapacidade do Estado brasileiro de regular o mercado de terras e o acesso a 

terra fez emergir na sociedade brasileira as mais variadas formas de reivindicações por 

uma política agrária que promova a inclusão e o desenvolvimento social e econômico por 

meio da democratização da estrutura fundiária. 

Em diferentes momentos da história do país foram criados programas, leis e 

planos, que geraram expectativas nesta questão: Estatuto da Terra, em 30 de novembro 

de 1964, Decreto nº 55.581 de 31 de março de 1965; criação do Sistema Nacional de 

Cadastro Rural (Lei nº 5.868 de 12 de dezembro de 1972) e do Decreto nº 72.106 de 18 

de abril de 1973 que o regulamentou. O inconcluso I Plano Nacional de Reforma Agrária, 

no período de 1985 a 1987 e o Plano Nacional de Reforma Agrária aprovado em 

novembro de 2003. 

É importante colocar que o problema da realidade agrária brasileira é a efetiva 

incapacidade que o Estado brasileiro tem de regular para fins sócio econômico e 

ambiental o mercado de terras e o acesso a terra.  ―E essa falta de regulação efetiva e 

não de regras, é decorrente das possibilidades de especulação do mercado de terras‖ 

(MDA/NEAD, 2006 p.16). A elite brasileira sempre teve uma grande capacidade de estar 

criando regras para a efetivação ou burlamento do mercado de terras com a anuência do 

Estado brasileiro. Essa incapacidade de efetivar as regras do mercado fundiário favorece 

a especulação nessa área:  
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No rural, esse processo é percebido por um lado na existência da 
propriedade e nos ganhos produtivos ou não advindos dela, e por outro na 
possibilidade de apropriação de terras devolutas pela figura da posse de 
terras devolutas, que sempre tem possibilitado um ganho especulativo 
maior ainda. No urbano, a regulação do solo é expressa na valorização do 
espaço na cidade legal assim como a não regulação é a contraparte da 
especulação com terras da cidade ilegal (Reydon, 2006). 

 

Uma das preocupações daqueles que lidam com esta temática é a necessidade de 

maior transparência e eficiência na regulação do mercado de terras. Para que se possa 

compreender a importância do papel da regulação de terras no país, deve-se consultar 

Polanyi (1980) que aponta no capitalismo a conversão da terra numa mercadoria fictícia, 

havendo uma tendência de transferir a regulação sobre a terra (ou seja, sobre a 

natureza), ao mercado, subordinando a vida ao sistema econômico de mercado. Afirma 

ainda que há pelo menos três mercados, o do dinheiro, o do trabalho e o de terras, que 

por serem fictícios requerem uma regulação estatal restrita. São mercados que jamais 

serão ―auto-regulados‖, como os mercados das demais mercadorias (Polanyi, 1980 p. 17). 

Portanto, a regulação das terras passa necessariamente por um bom cadastro. 

Com um bom cadastro têm-se a possibilidade de controlar a ocupação das terras 

devolutas como também as transformações que nelas foram operadas, mas para isso é 

necessário que se conheça a realidade fundiária brasileira.  

Esse deslocamento na forma de colocar o problema fundador da pesquisa está 

longe de ser irrelevante, pois quando se abre a discussão percebe-se que se têm 

implicações teóricas distintas, mas que atentam para uma problemática fundante comum: 

o mundo rural no ordenamento do território brasileiro; e no que diz respeito às chamadas 

comunidades remanescentes de quilombos e povos indígenas ressurgidos, eles 

representam uma força social relevante no meio rural brasileiro, que no bojo das 

discussões de elevado nível jurídico de regulação do mercado de terras se mantém a 

margem, não por vontade própria e sim por um processo político que os excluem das 

grandes decisões, mas que não os impedem que se organizem em nível nacional para 

reivindicarem principalmente a regularização de territórios tradicionalmente ocupados, 

cujas origens remetem em sua regra – não exclusivamente – ao período da escravidão no 

que se refere aos povos negros e aos territórios ancestrais no que diz respeito aos povos 

indígenas.  
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Convém ressaltar que as questões de identidade e alteridade que usualmente tem 

servido de aporte teórico nesta temática não foi relegada a um segundo plano, mas é 

necessário que se entenda que a terra no Brasil está fortemente concentrada e seu preço 

é muito elevado, o que não permite o acesso dos agricultores profissionais de baixa 

renda, como os sem terra, os indígenas, os quilombolas e também eleva drasticamente os 

custos de desapropriação onde as... 

...dificuldades a serem superadas têm sido muitas. Essas dificuldades 
derivam fundamentalmente do forte poder político dos proprietários, que 
atuam em todos os níveis para manter os benefícios diretos e/ou indiretos 
originados da propriedade da terra. Esses benefícios materializam-se de 
diferentes formas, mas todos eles são sancionados no mercado de terras 
ou, em última instância, na Justiça: além de seu valor como fator produtivo 
e/ou como ativo especulativo (reserva de valor). É também um meio de 
acesso ao crédito subsidiado e a outros benefícios, como subsídios e 
isenções fiscais. (MDA-NEAD 2006, p.17-18) 

 

As evidências de que o conjunto das regulações fundiárias no Brasil foi 

estabelecido para beneficiar os proprietários de terras podem ser atestadas 

historicamente, entre outros, pela permanência da posse como figura jurídica fundamental 

de apropriação da terra e a Lei de Terras de 1850. A posse é uma importante conquista 

dos proprietários de terras, pois permite a incorporação de novas áreas com custos 

bastante reduzidos. Mas essa alternativa da posse, por ironia, tem sido a principal arma 

do Movimento dos Sem-Terra (MST) nas suas lutas pela reforma agrária. Além da 

alternativa da posse, que tem beneficiado as elites proprietárias de terras no Brasil, há 

inúmeros outros exemplos de mudanças legais que mantêm o status quo dos 

proprietários de terras, que sempre se beneficiaram dos créditos, dos subsídios estatais e 

das possibilidades de especulação com a terra. Entre os mais recentes, deve-se citar o 

desmonte do Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) em 1985, o fim do uso social da 

terra na Constituição de 1988, as transformações das alíquotas e as exigências do 

Imposto Territorial Rural (ITR) (1996), tornando-o inexpressivo. Além disso, a Receita 

Federal não se articula com o INCRA para fazer uma efetiva fiscalização do ITR, que é 

aberta e claramente fraudada. Por último, cabe citar que os proprietários de terras têm 

conseguido sempre, independentemente do partido do governo e da situação financeira 

do Estado, a renegociação de suas dívidas em condições privilegiadas. (MDA/NEAD, 

2006). Vide reportagem abaixo (mais reportagens no anexo I) 
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São Paulo, domingo, 14 de janeiro de 2007  
 

BB dá perdão bilionário para 
usineiros 

Repactuação de débitos feita pelo banco no governo 
Lula ocorre em um dos períodos mais lucrativos da 
história para o setor Benefício atinge ao menos 20 
produtores, que têm pago em torno de 5% do devido; 
instituição diz que acordos ajudam a recuperar 
créditos 

LEONARDO SOUZADA SUCURSAL DE BRASÍLIA  
Num dos períodos mais lucrativos para os usineiros de 
cana-de-açúcar no país, o Banco do Brasil concedeu 
ao setor perdão de dívidas superior a R$ 1 bilhão, 
segundo documentos obtidos pela Folha. O benefício 
foi garantido em repactuações de débitos fechadas no 
governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
sobretudo entre 2004 e 2006, referentes a 
empréstimos e financiamentos contraídos ou 
renegociados na década de 90. De 2003 para cá, o 
banco selou acordo com pelo menos 20 produtores, a 
maior parte do Nordeste. Apenas em quatro casos, a 
redução no valor alcança cerca de R$ 400 milhões. 
Dois advogados ouvidos pela Folha com vários 
clientes nessa situação, que pediram para não ter 
seus nomes divulgados, disseram que o perdão para 
os 20 usineiros ultrapassa facilmente R$ 1 bilhão. O 
grupo pernambucano União, por exemplo, pagou 
apenas 1,77% (R$ 3,7 milhões) dos R$ 208,63 
milhões que devia originalmente. Segundo o diretor de 
Reestruturação de Ativos Operacionais do BB, Ricardo 
Flores, a partir de 2003 o banco tomou a iniciativa de 
procurar os usineiros porque o setor entrara numa boa 
fase com o aumento do consumo de álcool por conta 
do lançamento de carros bicombustíveis. "Com o 
"boom" no setor, começaram a surgir as oportunidades 
para o banco recuperar o crédito", disse. O setor 
sucroalcooleiro aumentou seu faturamento de R$ 2,02 
bilhões em 2002, em números aproximados, para R$ 
7,9 bilhões no ano passado, de acordo com dados 
levantados pelas Tendências Consultoria. Segundo 
Flores, cada caso é analisado individualmente. "O 
objetivo é recuperar o maior valor possível de crédito." 
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Nos acordos fechados até agora, os usineiros têm 
pago um pequeno percentual do total devido. Na 
média, os desembolsos feitos pelos produtores para 
zerar suas obrigações com o BB têm girado ao redor 
de 5% do total cobrado pelo banco. "Pode parecer um 
valor pequeno, mas é uma grande vitória para o 
banco", disse Flores. Segundo ele, a grande diferença 
entre o que os usineiros têm pago e o total devido 
decorre do uso, no passado, de indexadores para 
corrigir as dívidas considerados irreais diante da 
estabilidade econômica a partir do Plano Real (1994). 
Flores não nega nem confirma que os abatimentos 
ultrapassam R$ 1 bilhão. Apesar de afirmar que nada 
tem a esconder sobre as negociações e que todas as 
repactuações são públicas, ele não fala sobre o 
número global do perdão de dívidas alegando 
questões estratégicas e de sigilo bancário Exemplos 
No caso do grupo União, eram duas escrituras de 
confissão de dívida e duas cédulas rurais hipotecárias 
que somavam R$ 208,63 milhões. Pelo acordo, pagou 
R$ 3,7 milhões ao BB, mais o compromisso de 
repassar ao banco 25% de um crédito que tenta 
receber do Incra. O Ministério Público Federal, no 
entanto, contestou o direito dos controladores da 
União ao suposto crédito devido pelo Incra, tendo 
obtido liminar suspendendo o processo de execução. 
Se o BB quiser se empenhar para receber esses 
recursos (cujo valor não foi revelado), as custas 
processuais ficam por conta do banco. 
Os outros três grupos são as destilarias Outeiro e Baía 
Formosa, do Rio Grande do Norte, pertencentes a 
Eduardo José de Farias, as usinas Cruangi, 
Maravilhas e Iplanor, em Pernambuco, de José 
Guilherme de Azevedo Queiroz, e a Companhia 
Açucareira do Vale do Ceará Mirim, também no RN. 
Os três grupos conseguiram abatimento total, em 
números aproximados, de R$ 189 milhões a R$ 255 
milhões. De uma dívida de cerca de R$ 265 milhões, 
em valores da época em que os acordos foram 
fechados, entre 2004 e 2006, pagaram pouco mais de 
R$ 10 milhões. No caso da Companhia Açucareira, a 
empresa não desembolsou nada. Cedeu o direito ao 
BB, no valor de R$ 66 milhões, de uma causa contra a 
União que já teria transitado em julgado. O banco, no 
entanto, ainda não recebeu o dinheiro. 
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Em seu livro ―Território e História no Brasil‖ e a ―A valorização do espaço‖ Moraes 

afirma que valor e trabalho são duas categorias fundamentais da materialidade social e 

que o processo de valorização tem nessas categorias seu nódulo explicativo central, 

entendendo que a relação sociedade-espaço é substantivada pelo trabalho humano. Por 

isso... 

A apropriação dos recursos próprios do espaço, a construção de formas 
humanizadas sobre o espaço, a perenização (conservação) desses 
construtos, as modificações quer do substrato natural, quer das obras 
humanas, tudo isso representa criação de valor (MORAES, 1999, 123). 

 

Assim através da valorização do espaço que foi o principal motivador do esbulho 

das terras indígenas, a exemplo da promulgação da Lei de Terras de 1850, os pequenos 

sitiantes e colonos bem como os antigos territórios indígenas e as terras de preto foram 

transformadas em terras devolutas favorecendo uma elite agrária que até hoje controla o 

mercado de terras no país, principalmente na Região Nordeste. 

Entendendo o papel crucial da geografia enquanto instrumento de uma leitura 

critica do momento histórico de uma dada realidade social Antônio Carlos Robert Moraes 

afirma que: ―... A Geografia humana é uma ciência social que tem por objeto o processo 

universal de apropriação do espaço natural e de construção de um espaço social pelas 

diferentes sociedades ao longo da história‖. (2002, p. 51). Em Conceição tem-se a clareza 

de que ao... 

―conceber o espaço a partir do entendimento da concepção crítica – do 
espaço produzido no processo de determinação histórica das relações 
capital e trabalho, a dimensão do espaço perpassa o vivido na sua 
determinação histórica, o concebido e a realidade percebida, definida pela 
sua inserção como classe social, e seu compromisso como grupo social‖ 
(CONCEIÇÃO, Sciencia Plena (1(6): 166-170 2005). 

 

Compreende a autora que o território é condição de observação da espacialização 

da miséria e que sua territorialização se dá a partir das relações de poder, de domínio dos 

fluxos de mercado, que são controlados por quem domina o afluxo de capitais 

(CONCEIÇÃO, 2005). Neste entendimento a valorização do espaço é vista como um 

processo teleológico, isto é, sustentado em projetos e guiados por concepções de atores 

sociais específicos. Vale à pena destacar que a valorização do espaço agrega valores 

próprios do campo da política, pois a valorização do espaço não é conseqüência de 

determinações econômicas, mas antes o criador de condições necessárias para a fluência 
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dos espaços econômicos, condições muitas vezes dependentes das decisões políticas do 

que da economia (MORAES, 2002). 

Como afirma este autor, o processo civilizatório originado advém da expansão 

territorial de determinados grupos humanos. Na verdade, o sentido da colonização em 

cada território se estabelece numa conjunção entre geopolítica metropolitana e as 

condições locais defrontadas pelos colonizados, notadamente no que tange aos 

contingentes demográficos e os recursos naturais existentes, num jogo comandado pela 

lucratividade do capital mercantil. 

Portanto, é o território, que expressa combates e antagonismos entre interesses e 

projetos sociais. Logo a constituição dos territórios envolve representações, discursos, 

consciências, articulações e práticas. Milton Santos em um artigo publicado na Folha de 

São Paulo apresenta uma definição da palavra território: 

O conjunto de sistemas naturais mais os acréscimos históricos materiais 
imposto pelo homem, ou seja, o território seria formado pelo conjunto 
indissociável do substrato físico, natural ou artificial, a base técnica mais as 
práticas sociais, práticas estas que definem o lugar de cada grupo social 
no ordenamento espacial do território (SANTOS 2001,70- 71). 

É característica da realidade colonial, uma constante devassidão dos habitantes e 

dos recursos naturais na apropriação de novas terras. A atração do interior desconhecido 

alimentou o imaginário do conquistador, onde a certeza de encontrar riquezas a flor do 

chão fez com que o colonizador adentrasse nos espaços de difícil acesso, impulsionado 

por atrativos simbólicos contribuindo assim para o conhecimento de territórios que em 

principio permaneceram à parte do interesse da empresa comercial colonizadora. 

Essas áreas de difícil acesso são descritas por MORAES (2002, 88) como - ―fundos 

territoriais‖ 4 - áreas ainda não devassadas pelo colonizador, de conhecimento incerto e, 

muitas vezes, apenas genericamente sinalizado na cartografia da época. ―Os naturais‖ 

banidos da área de concentração colonial à época da ocupação (no caso o litoral 

nordestino) adentraram no sertão para fugir da violência da empresa colonial que ao 

expandir o espaço colonial com a pecuária, obrigou-os a se (dês) territorializarem e se 

                                                
4
 A atual presença dos Xukuru-Kariri nas terras alagoanas é uma resultante deste movimento dos povos 

indígenas do Brasil na tentativa de sobreviver à violência impretada pelo sistema colonizador, ao atingir os 
sertões que no entendimento de MORAES, seriam os ―fundos territoriais‖. 
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acantonarem em locais fora do interesse momentâneo da metrópole para poder 

sobreviverem.  

Convém ressaltar que a questão das terras indígenas, quilombolas e dos diferentes 

movimentos ligados a questão agrária, quando aparecem nos meios de comunicação, são 

carregadas de sentidos negativos que formam uma idéia contra esses povos, a exemplo 

disto podemos colocar o livro ―Revolução Quilombola‖ – Guerra racial confisco agrário e 

urbano e coletivismo de Nelson Ramos Barreto, que apresenta uma análise superficial e 

irresponsável de um dos problemas mais graves dentro do processo de regularização das 

terras dos povos tradicionais: a incapacidade de diálogo entre aqueles que pensam o país 

e aqueles que executam, comprometidos estes últimos com aqueles que dominam os 

afluxos de capitais, ou seja a bancada ruralista que detém a maioria de representantes no 

Congresso Nacional. (ver anexo nº II) 

O espaço é transformado em território através do exercício do poder, através das 

forças econômicas, mas também pela cultura, onde as imagens e os mitos não podem ser 

deixados de fora. Os territórios – necessariamente pluralia tantum. - são espaços de ação 

e de poderes, entendendo ação no sentido em que Hannah Arendt coloca: ―o fato de que 

o homem é capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é 

capaz de realizar o infinitamente improvável‖ (Arendt, 1991:191). Ou seja, é no território 

que o homem encontra condições de possibilidades de objetivar-se a si mesmo. 

Entendendo objetividade como uma subordinação da subjetividade, a objetividade implica 

na regência objetiva sobre a subjetiva. É na objetividade que se organiza a consciência 

(subjetividade). 

A análise da formação do território nacional deve ser feita no entendimento da 

compreensão dos processos do desenvolvimento do modo capitalista de produção no 

Brasil. Esta visão passa necessariamente pelo entendimento do desenvolvimento como 

sendo desigual e combinado, ou seja, ao mesmo tempo em que avança reproduzindo 

relações especificamente capitalistas mais avançadas produzem também, igual, e 

contraditoriamente, relações camponesas de produção necessárias a sua lógica de 

desenvolvimento. Neste aspecto território deve ser entendido como a síntese 

contraditória, como totalidade concreta do processo/modo de 

produção/distribuição/circulação/consumo e suas articulações e mediações supra-

estruturais (políticas, ideológicas, simbólicas, etc.), onde o Estado desempenha a função 
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fundamental de regulador e defensor da classe hegemônica que organiza o espaço 

nacional. A totalidade concreta como concepção dialético-materialista do conhecimento 

do real significa, portanto, um processo indivisível, cujos momentos são: a destruição da 

pseudoconcreticidade, isto é, da fetichista e aparente objetividade; em segundo lugar, o 

conhecimento do caráter histórico do fenômeno, no qual se manifesta de modo 

característico a dialética do individual e do humano em geral; enfim o conhecimento do 

conteúdo objetivo e do significado do fenômeno, da sua função objetiva e do lugar 

histórico que ela ocupa no seio do corpo social.  São as relações sociais de produção 

e o processo contínuo e contraditório das forças produtivas que dão configuração histórica 

especifica ao território. Assim deve-se entender que o território é a própria sociedade em 

movimento, na sua luta contínua pela socialização igualmente contínua da natureza 

(MORAES, 2002). O processo de construção do território, portanto é resultante do 

desenvolvimento desigual, simultâneo e combinado do capital5. 

A lógica do desenvolvimento do capital é gerada pelo processo de produção 

propriamente dito (reprodução ampliada/extração da mais valia/produção do capital/renda 

da terra), circulação e valorização do capital e a reprodução da força de trabalho. É esta 

lógica contraditória que constrói territórios diferentes no mundo ou faz com que frações de 

um mesmo território conheçam processos desiguais de valorização produção e 

reprodução do capital.  

A Geografia levou décadas para romper com a visão coisificada do seu objeto e 

passar a buscar abordagens processuais, apesar de Frederich Ratzel, já no fim do século 

XIX propor o estudo da formação dos territórios como objetivo maior da geopolítica. Nas 

ultimas décadas do século XX as teorias geográficas acordam para uma visão mais 

dinâmica na constituição do território. Nesse enfoque o território passa a ser visto como 

um resultado histórico do relacionamento da sociedade com o espaço, o qual só pode ser 

desvendado por meio do estudo da sua gênese e desenvolvimento. Tal concepção obriga 

a um diálogo da geografia com a história, na busca da explicação das relações espaço-

tempo que ao serem objetivadas revelam as determinações históricas que as 

conceberam, particularizando os lugares terrestres. Trata-se assim de não mais entender 

                                                
5
A teoria do desenvolvimento desigual e combinado de Trotsky — é uma tentativa de explicar estas 

―modificações‖ e, por conseqüência, de dar conta da lógica das contradições econômicas e sociais dos 
países do capitalismo periférico ou dominado pelo imperialismo. 
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o território como área, mas de perceber uma articulação de processos sociais que 

resultam em intervenções humanas, nos lugares e na criação de materialidade e 

ordenamento no espaço terrestre. 

Falar dos territórios contemporâneos é falar dos espaços de exercícios do poder 

estatal. Estes já tendo sido resultantes de uma temporalidade particular, cujo movimento – 

a partir da Europa Ocidental – difundiu por todo o globo uma espacialidade política 

própria, cujo resultado é a atual situação de vivermos num mundo totalmente repartido em 

Estados territoriais. Vale mencionar que não se trabalha com a visão antropológica do 

território, que o concebe como um espaço identitário, isto é, um lugar associado a uma 

identidade cultural, mas do território como resultado da movimentação dos diversos 

grupos que compõem a sociedade na luta pela sua sobrevivência física e espiritual (aqui a 

identidade aparece como uma escala específica, mas subordinada a idéia de 

processualidade, presente nos combates e antagonismos da sociedade). Em agosto de 

2006, o Ministério da Integração Nacional encetou uma discussão acerca de uma Política 

Nacional de Ordenamento Territorial (PNOT), onde o conceito de território utilizado na 

logística por eles definida é:  

―território é o espaço da prática. Por um lado é o produto da prática 
espacial: inclui a apropriação efetiva ou simbólica de um espaço, implica 
na noção de limite – componente de qualquer prática – manifestando a 
intenção de poder sobre uma porção precisa do espaço. Por outro lado, é 
também um produto usado, vivido pelos atores, utilizando como meio para 
sua prática. A territorialidade humana é uma relação com o espaço que 
tenta afetar, influenciar ou controlar ações através do controle do território. 
É a face vivida do poder‖. 
 

Nestes termos analisar uma Política de Ordenamento Territorial requer um conjunto 

de fatores: sociais, econômicos, culturais e principalmente jurídicos, pois os interessem 

conflitantes que regem a dinâmica da sociedade repousa sobre o aparato legal do Estado 

de direito, onde as diferentes ideologias ganham corpo na objetivação do espaço. Sobre 

estes projetos de ordenamento territorial, existem atualmente dois que estão em 

discussão e prestes a aprovação: 

Um destes projetos, o ―Plano de Desenvolvimento Sustentável para a Área 
de Influência da BR-163‖ consiste na recuperação e asfaltamento desta 
rodovia federal que liga Cuiabá (MT) a Santarém (PA), além de uma série 
de intervenções que possibilitem o desenvolvimento econômico da região. 
  Este plano pode, ao invés dos resultados positivos que advoga causar o 
recrudescimento do conflito em uma região cujo embate entre os 
interesses é crescente. Além deste aspecto, o asfaltamento desta rodovia 
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abrirá as ―portas da floresta‖ para as grandes madeireiras e grileiros, numa 

região que faz parte do ―arco do fogo‖. 

 ... O outro projeto que merece consideração e tem forte impacto no 
ordenamento do território é o projeto de transposição do rio São Francisco. 
Assim como o Plano para a BR-163, a transposição do São Francisco é 
um projeto cuja envergadura causará mudanças significativas na ocupação 

e na estrutura produtiva da região do semi-árido nordestino. (Rückert, A. 
A.2007) 

Considerando as afirmações citadas é importante pensar o lugar dos povos 

tradicionais dentro da proposta de Política Publica Territorial, cabe a pergunta: Estas 

políticas contemplam as diferentes alteridades que formam o território brasileiro? Como 

permanecer diferentes com políticas que homogeneízam o território de forma arbitrária. 

Afinal não são as demarcações de terras indígenas e territórios quilombolas processos de 

políticas de ordenamento do território? 

Como resposta apresento a discussão sobre os quilombos contemporâneos na 

situação singular de Alcântara no Maranhão, através do trabalho do antropólogo Alfredo 

Wagner B. Almeida, vencedor do premio ABA de Antropologia, com o documentário sobre 

a comunidade quilombola de Alcântara no Maranhão onde toda a população foi removida 

compulsoriamente do seu lugar para a implantação da base militar de Alcântara para 

atender aos projetos geopolíticos do Governo Federal em consonância com os interesses 

externos. O autor narra com muita propriedade à situação da terra e dos povos 

quilombolas no Maranhão. 

Nos séculos XVIII e XIX, o Maranhão foi um dos maiores importadores e ponto de 

distribuição de escravos. A população de negros no Maranhão em algumas épocas 

chegou a mais de 70% como conseqüências da exportação de milhares de peças como 

eram chamados os escravos. Na segunda metade do século XVIII foram trazidos para 

Alcântara-MA, grandes contingentes de escravos destinados às fazendas de algodão e 

mais tarde para os engenhos. Alcântara mantém sua proeminência econômica baseada 

no trabalho dos negros até fins do século XIX. Os empreendimentos econômicos da 

aristocracia agrária de Alcântara se desestruturaram a partir do fim do século XVII e início 

do século XIX, quando os senhores perdem o poder a repressão sobre os escravos e se 

retiram. A retirada dos brancos permite que negros e indígenas antes mesmo da abolição 

da escravidão ocupem as áreas abandonadas produzindo autonomamente. Estabelecem 

códigos próprios para definir aqueles que pertencem ao grupo e para garantir o acesso de 
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todos aos recursos naturais impedem a divisão da terra em lotes individuais reservando 

assim o seu uso comum.  

Em 1760 com a expulsão dos Jesuítas e mais tarde com a retirada de outras 

ordens religiosas de Alcântara, os negros se apropriam não somente das terras como 

passam a elaborar suas próprias formas de cultuar seus santos. A economia desses 

grupos se organiza de modo a garantir reserva de recursos destinados à promoção de 

festas e rituais, os chamados fundos cerimoniais. O que teria ocorrido de mais peculiar 

quando se fala da história de Alcântara sobre tudo da questão dos quilombos de 

Alcântara é que teria havido aí uma fuga de brancos. Os moradores locais nas suas 

narrativas históricas explicam como os senhores fugiram no final do século XVIII início do 

século XIX, quando o preço do algodão chegou ao fundo do poço e levaram tudo desde 

janelas, pau grande, telhas, madeiras de lei que compunham as unidades residenciais, 

foram todos levados, tanto que hoje na paisagem de Alcântara você não encontra 

nenhuma casa grande, diferentemente de outras partes do Maranhão e de outras partes 

do país, senão ruínas escombros, uma ruinaria que por assim dizer nos ajuda a entender 

como é que se deu o processo de aquilombamento entendido enquanto uma autonomia 

produtiva, um aquilombamento entendido enquanto uma identidade que foi estendida 

sobre essas terras a partir do momento em que os próprios grandes proprietários de 

algodão e dos engenhos de açúcar haviam se afastado ou voltado a Portugal ou ido para 

Corte no período Colonial.  

Nessas áreas onde se desagregaram as antigas fazendas, povoados foram 

erguidos autonomamente e nunca escolheram o lugar exato das ruínas para se 

estabelecer. Há um conjunto de expressões ou de um nexo próprio que consolida essa 

idéia de quilombo. Têm na memória local as questões de fuga através da pegação que 

era o recrutamento militar obrigatório, inclusive na Guerra do Paraguai onde vários 

militares foram extraídos de Alcântara. Outro dado de fuga são as chamadas tocas ou 

chamados esconderijos são aqueles lugares onde aí se encontra às vezes vestígios de 

animais que foram roubados e abatidos. Então o esconderijo, a toca, a pegação estão no 

universo desse grupo de elementos de resistência clandestina como os elementos de 

fuga como a forma de que o quilombo era vivido por eles ainda que eles não fossem à 

sua palavra explícita. 
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Com a Instalação da Base de Alcântara a divisão em lotes transforma 

violentamente um campesinato de terras de uso comum, característicos das situações de 

terras de remanescentes de quilombos em campesinato parcelar, afetando a 

sustentabilidade desse grande território étnico. Os lotes individuais não dispõem de todos 

os recursos naturais necessários à sobrevivência das famílias. O trabalho em glebas de 

vizinhos introduz o pagamento pelo direito de cultivar a terra, prática inexistente nas 

comunidades de origem, as famílias tentam se adaptar nas novas situações de 

campesinato parcelar e nessa condição enfrentam as conseqüência do Decreto que reduz 

o módulo rural de Alcântara de 35 para 15 hectares. Essas comunidades por serem 

centenárias e por terem todos os atributos que passaram pela abolição da escravatura 

sucederam ao império, à colônia, as divisões da República Velha, a Nova República, etc. 

esses povoados se mantiveram revelando que eles são mais reversíveis, que é como se 

nós imaginássemos Alcântara como um mosaico de povoados com territorialidades 

distintas, como as chamadas terras de santo, terras de preto, terras da pobreza, essas 

situações foram se compondo com características próprias em um território étnico.  

Existe uma obviedade nas questões acima exposta: a alteridade e a identidade são 

irrelevantes para aqueles que gestam o país e organizam a espacialidade e a alocação 

dos recursos. Na situação de Alcântara é flagrante como estas questões são ignorada e 

as pessoas são removidas compulsoriamente de seu ―lugar‖, onde são vistos apenas 

como números e o território é sinônimo de área e não de expressão de identidade e do 

exercício da vida. 

Para atender a realidade política contemporânea, o problema da alteridade deixa 

de se expressar apenas em termos de diferença, para se expressar também por meio de 

identidades. Além de se explicar porque se é diferente, passa a ser necessário explicar 

porque se continua sendo igual. (ARRUTI. 2006.p.26). Neste aspecto discursar sobre 

quilombolas e indígenas, sem ao menos referenciar ligeiramente sobre alteridade e 

identidade é deixar de fora dois elementos balizadores do discurso antropológico e 

norteadores de grande parte da documentação produzida na justificativa do acesso e 

direito a terra, deste segmento dos povos rurais. 

A identidade torna-se em meados do século XX a idéia central da disciplina 

antropológica. Discutir o mesmo torna-se tão essencial quanto discutir o outro. Na 

discussão das chamadas comunidades remanescentes de quilombos, a alteridade é um 
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dado importante porque além de ser um produto social e histórico, um artefato, ajuda no 

entendimento e investigação de determinadas construções sociais. A alteridade 

quilombola representa uma força relevante no meio rural, dando nova tradução àquilo que 

era conhecido como comunidades negras rurais (mais ao centro sul e sudeste do país) e 

terras de preto (mais ao norte e nordeste), que também começa a penetrar o meio 

urbano, dando nova tradução a um leque variado de situações que vão desde antigas 

comunidades negras rurais atingidas pela expansão urbana, até bairros no entorno dos 

terreiros de candomblés. 

Organizadas a nível nacional essas comunidades reivindicam, principalmente, a 

regularização de territórios sócio tradicionalmente, ocupados, cujas origens remetem, em 

regra - não exclusivamente -, ao período da escravidão. Os quilombolas nos últimos 

quinze anos tem sido o alvo de diversas ações governamentais, ao lado dos povos 

indígenas, de algumas ―ações afirmativas‖ no plano de aplicação de programas 

redistributivos universalistas como ―Fome Zero‖ e ―Bolsa Família‖, além, do programa 

especifico ―Brasil Quilombola‖ com orçamento anual próprio da ordem de 60 milhões de 

reais (ARRUTI, 2006.p.27). 

O Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do Território (RTID) é o 

documento final apresentado ao INCRA ou FUNAI para que assim possa subsidiar estes 

órgãos nas discussões oficiais, quanto aos pleitos de reconhecimento de identidade e 

demarcação de território destes povos. O RTID apresenta informações históricas, 

antropológicas, socioeconômicas, fundiárias, cartográficas, geográficas, ambientais e 

ocupacionais, para fins de regularização fundiária das terras ocupadas tradicionalmente 

por remanescentes de quilombos e povos indígenas.  

Um RTID é constituído pelas seguintes peças: I – Relatório Antropológico de 

caracterização econômico, histórico e sociocultural. II – Planta Memorial Descritiva III – 

Cadastro das famílias remanescentes da comunidade quilombola ou indígena. IV – 

Cadastro dos demais ocupantes e presumíveis detentores de títulos e domínio relativos 

ao território pleiteado. V – Parecer conclusivo.  

Este Relatório Técnico é elaborado por um grupo de trabalho composto por 

agrônomos, agrimensor, sociólogos, cartógrafos, economistas, advogados, engenheiros, 

arquitetos, biólogos, assistentes sociais, geógrafos, etc. Ultimamente tem aumentado às 

discussões no âmbito da ABA (Associação Brasileira de Antropologia), sobre os perigos e 
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armadilhas que podem acontecer na colaboração entre antropólogos e advogados 

(OLIVEIRA, 1998. p.269). 

Para a ABA a produção de trabalhos técnicos antropológicos deve ser balizada 

resumidamente em três parâmetros: 1) compreender o fundamento e o objetivo da 

demanda. 2) definir com clareza os procedimentos metodológicos e suporte técnico que 

orientam a produção do documento, atuando conforme os cânones da antropologia e 3) 

proceder à exposição argumentativa com objetividade, atentando para os objetivos do 

documento, recorrendo a demonstração etnográfica da forma mais pertinente a tais fins. 

(ANDRADE, apud ABA. Revista de estudos e pesquisas. FUNAI. Brasília. V.1 nº. 1. 

p.99.2004). 

Na elaboração de um RTID, Oliveira aponta para a fragilidade do mesmo no 

sentido de que as questões que são de uma ampla complexidade e subjetividade, para o 

antropólogo, têm de ser repassada de forma objetiva e tecnicamente precisa para 

advogados, juízes e procuradores: ―É por isso que qualificam como perícia as 

investigações (o que a antropologia chama de pesquisa) para a elaboração de um laudo 

ao qual é atribuído um elevado grau de exatidão técnico - cientifica‖ (OLIVEIRA, 

1998.p.270). 

Tecendo considerações importantes sobre o caráter conjuntural de uma proposta 

de criação de terra indígena ou quilombola, Oliveira afirma que: ―o antropólogo precisa 

descrevê-la e avaliá-la juntamente com a situação social que a gerou‖ (ibid, p.294). Este 

contexto de produção de conhecimento deixa claro certas deficiências da formação 

acadêmica profundamente disciplinar, pois na elaboração de um RTID utilizam diferentes 

conhecimentos dialogando com diferentes ciências, para no resultado final do trabalho ser 

apresentado um embasamento teórico, visando garantir os direitos das comunidades em 

questão. 

A produção do conhecimento está relacionada com a visão de mundo daquele que 

fala ou do que se fala sobre determinada temática que envolve o cotidiano da sociedade. 

Neste sentido a opção pelo método aparece como o primeiro pressuposto no processo de 

construção do conhecimento, pois fornece uma série de balizadores para tal tarefa; 

porque são as referencias oriundas da posição metodológica que permitem a orientação, 

a delimitação e o equacionamento dos problemas a serem discutidos. Entendendo como 

método: o elemento de relação entre os vários campos da ciência e de cada um com a 
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filosofia (MORAES, 1999, p.27), onde a concepção de mundo do pesquisador, sua visão 

de realidade, da ciência o leva a uma concepção de mundo normatizada e orientada para 

a condução da pesquisa cientifica; resumindo método é aplicação de um sistema filosófico 

ao trabalho da ciência (ibid, p.27).  

O método ressalta também a importância das perguntas: para quê e para quem 

fazer pesquisas e ao optar por camadas expropriadas, pelos homens simples da 

sociedade, pelos anômalos do mundo rural opta-se também por uma sociedade mais 

justa e que obviamente aponta a postura filosófica do pesquisador. Nestes termos afirma 

Martins: 

É nos limites, nos extremos, na periferia da realidade social que a 
indagação sociológica se torna fecunda, quando fica evidente que a 
explicação do todo concreto é incompleta e pobre se não passa pela 
mediação do insignificante. É nesses momentos e situações do 
protagonismo oculto e mutilado dos simples, das pessoas comuns, dos 
que foram postos à margem da História, do homem sem qualidade, que a 
sociedade propõe ao sociólogo suas indagações mais complexas, seus 
problemas mais ricos, sua diversidade teoricamente mais desafiadora. São 
os simples que nos libertam dos simplismos, que nos pedem a explicação 
científica mais consistente, a melhor e mais profunda compreensão da 
totalidade concreta que reveste de sentido o visível e o invisível. O 
relevante está também no ínfimo. É na vida cotidiana que a História se 
desvenda ou se oculta (MARTINS, 2000, p. 14). 

 

Moraes afirma que existe certo equivoco entre método de interpretação e método 

de pesquisa. Deve-se ter o cuidado em relação às duas questões, no primeiro temos o 

arcabouço estrutural sobre o qual repousa qualquer conhecimento cientifico. Já no 

método de pesquisa temos o conjunto de técnicas utilizadas em determinados estudos. 

Pode-se dizer então: 

Que a utilização de um método de pesquisa não implica posicionamentos 
políticos ou concepções existenciais do pesquisador, resultando muito 
mais das demandas do objeto tratado e dos recursos técnicos que dispõe. 
Lênin, por exemplo, em seu livro Desenvolvimento do capitalismo na 
Rússia, faz uso intenso dos métodos quantitativos, apesar de o marxismo 

(seu método de interpretação) priorizar a via qualitativa para o 
entendimento da realidade social (MORAES, 1999, p.27-28). 

 

Lembrando ainda que a ―opção por uma metodologia de pesquisa, não define, à 

priori, os resultados interpretativos do trabalho executado‖ Moraes aponta que a distinção 

entre método de interpretação e método de pesquisa é muito importante por que: 

A confusão entre as duas definições pode gerar graves equívocos, o 
principal deles seria o de mascarar a existência da diversidade de métodos 
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interpretativos. Algumas abordagens ligadas a orientações neopositivistas 
insistem em se proclamar como as únicas ―científicas‖, pois afirmam 
encaminhar seus estudos apoiadas em técnicas consagradas e ―objetivas‖, 
colocando todas as outras perspectivas de interpretação existentes como 
―subjetivistas‖, ―metafísicas‖ ou ―ideológicas‖ (MORAES, 1999, p.28). 

 

Outro equivoco importante decorrente desta não distinção entre método de 

pesquisa e método de interpretação é o de rotular um trabalho, baseando-se apenas na 

metodologia de pesquisa ali empregada. ―O uso de uma determinada técnica não define 

as diretrizes interpretativas de uma pesquisa e muito menos o perfil ideológico do 

pesquisador‖. (ibid, pg.29).  

Convém ressaltar que a própria natureza do Relatório Antropológico coloca numa 

camisa de força o pesquisador que tem por obrigação atender a uma estrutura jurídico-

politica-administrativa na execução do mesmo, não esquecendo que:  

 
A elaboração de laudos periciais não responde a interesses ou questões 
colocadas pela teoria antropológica, nem tais atividades de peritagem são 
financiadas ou promovidas por iniciativa da comunidade acadêmica. 
Solicitada e viabilizada por outras instâncias – seja por diferentes esferas 
do judiciário, seja próprio órgão tutelar – os laudos periciais implicam 
claramente a aceitação tácita de certas regras e expectativas que não são 
definidas no contexto estrito da prática antropológica (OLIVEIRA, 
1998.p.271). 

 
Em Oliveira (1988) é discutida algumas das armadilhas presentes na produção de 

laudos antropológicos onde ―o principal ponto para o qual convergem as atenções na 

realização de um laudo pericial antropológico é a definição de qual é efetivamente o 

território indígena.‖ (ibidem, p. 284), ressaltando que não se trata da exigência de um 

purismo na qualidade de trabalho antropológico, mas de perceber, como já foi afirmado 

anteriormente, que a necessidade de um laudo pericial não provém de um universo 

acadêmico, mas de questões práticas colocadas por um contexto jurídico ou 

administrativo, pois: 

O conjunto de finalidades, regras e recursos colocados à disposição do 
antropólogo configura uma moldura dentro da qual ele deverá executar o 
seu trabalho, que evidentemente deverá pautar-se pelos cânones de sua 
disciplina, partilhando de suas potencialidades e limitações  

 

Os laudos periciais (judiciais ou administrativos) constituem um gênero narrativo 

bem diverso das teses, monografias, ensaios e comunicações, por serem dirigidos para 

um publico e finalidades distintas, por terem canais de financiamentos próprios e regras 
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particulares. Os laudos periciais tem sido uma das preocupações da Antropologia no 

sentido que se torna um instrumento muito importante para que a Antropologia possa 

tornar inteligível para a justiça a definição de território pleiteado por indígenas e 

quilombolas, o que significa traduzir diferentes concepções culturalmente diversas da 

visão vigente a sociedade mais ampla, assim como elucidar o significado da relação do 

grupo com o território (Correio Brasiliense. Brasília, segunda feira, 24 de dezembro de 

2007. página AS-15) 

A eventual imposição da visão predominante na sociedade nacional significa 

arbitrariedade que inibe a compreensão e ato de desrespeito aos direitos dos grupos em 

estudo. As diferentes experiências que os antropólogos têm vivido estimulam os mesmos 

a desenvolverem uma consciência aguçada quanto às implicações ético-morais do 

etnocentrismo e dos preconceitos quando estes se misturam com relações de poder, e 

essa é uma ameaça permanente quando se trata dos direitos de minorias.  

Faz-se necessário apontar o pluralismo jurídico que envolve a atuação do 

Ministério Público Federal e a elaboração de relatórios e laudos sobre grupos indígenas, 

quilombolas e outras minorias; observa-se que existem grandes questionamentos a esse 

tipo de prática disciplinar, pois o Estado brasileiro reconhece a cidadania e os direitos de 

um ―outro‖ com o qual não partilha as mesmas formas de comportamento e julgamento. 

Isto somente será efetivado, se o sistema jurídico dominante for reconceituado e, 

gradativamente, tornar-se também ele, pluralista e intercultural. Um dos recursos 

utilizados para isso é uma solicitação de uma pericia antropológica, com o objetivo de 

justamente, dar voz a perspectiva não hegemônica no bojo das ações jurídicas do Estado 

que envolvam a afirmação de direitos sócio-culturais. (Ministério Público Federal. Parecer 

Técnico nº 572008 Brasília, 02 de julho de 2008. Elaine Amorim. Analista pericial em 

Antropologia). 

Entretanto o que se observa é que ao elaborar pericias antropológicas, o que se 

tem como resultado é uma leitura do espaço como área no teor mais positivo da mesma. 

O fato de a perícia ser um trabalho técnico a despe de toda processualidade que envolve 

estes movimentos de luta pela terra, deixando assim através de seus laudos apenas o 

instantâneo da condição do grupo impedindo que toda a violência sofrida por estes povos 

seja revelada em um relatório frio desprovido da processualidade inerente que tem o 

espaço geográfico. Os laudos antropológicos apresentam uma visão estática do território 
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não sendo capaz de alcançar as contradições que o constituem. Mançano (2007) afirma 

que existem três tipos de territórios: o primeiro território formado pelos estados e 

municípios; o segundo território formado pelas propriedades privadas capitalistas ou não 

capitalistas; o terceiro território formado por diferentes espaços que são controlados por 

diferentes sujeitos e são produzidos nos territórios fixos do primeiro e segundo território. 

Para este autor ao se discutir a questão agrária a referência básica são os primeiros e 

segundo territórios, pois neles se concentram o cadastro de imóveis rurais, dados 

essenciais para que possa conhecer trabalhar e projetar decisões na estrutura fundiária 

do país. Daí que as discussões acerca destas novas estruturas fundiárias que surgem a 

partir do discurso dos povos tradicionais têm sua relevância ampliada porque permite a 

estes povos a tentativa de alcançar uma representatividade no acesso a terra no Brasil. 

Em um artigo publicado no livro Índios no Brasil, Carlos Frederico Marés de Souza 

Filho (1994) se utiliza de uma metáfora de um conto de Kafka para ilustrar a realidade dos 

povos indígenas, campesinos, quilombolas, mulheres e outros segmentos discriminados 

da sociedade latino-americana. O conto kafkaniano chama-se ―Diante da lei‖ e conta de 

um homem que passa toda uma vida diante da porta da Lei esperando para entrar; 

sempre há um impedimento, uma ressalva, uma proibição momentânea, uma ameaça, até 

que o homem morre.  

Marés conclui que dessa mesma maneira os oprimidos quando chegam à porta da 

lei encontram um obstáculo, dificuldade, impedimento ou ameaça, mas o Estado e o 

Direito continuam afirmando que a porta está aberta, que a lei faz de todos os homens 

iguais, que as oportunidades, serviços e possibilidades de intervenção do Estado estão 

sempre presentes para todos, de forma isonômica e cega. Prefaciando o livro ―Épuras do 

Social‖ (2004) de Joel Rufino dos Santos, Muniz Sodré afirma que o corpo popular é o 

coletivo que substitui no território da Nação moderna, o corpo individual do príncipe. Por 

isso, o poder de Estado sempre joga com as ficções intelectualizadas de atribuição de 

soberania ao povo, visto como uma essência de liberdade garantida por leis e direitos, 

para tentar legitimar o seu arbítrio político. 
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CAPITULO 2 - A MERCANTILIZAÇÃO DA TERRA NO BRASIL 

 
A mercantilização da terra no Brasil pode-se dizer, teve início com a promulgação 

da Lei de Terras de 1850 onde até então a destinação de imensas glebas de terras era 

feita através do Estado cartorial às elites portuguesas e aos seus filhos, e se fazia 

mediante simples procedimento de doação. Com a Lei de Terras de 1850 o sistema de 

doação ruiu e estabeleceu-se que a propriedade territorial só poderia ser obtida mediante 

procedimentos de compra e venda. A terra de simples recurso natural torna-se 

mercadoria. A este respeito José de Souza Martins indica: Quando o capital se apropria 

da terra, esta se transforma em terra de negócio, em terra de exploração do trabalho 

alheio; quando o trabalhador se apossa da terra, ela se transforma em terra de trabalho. 

(MARTINS, 1980: p.55). 

Para os colonizadores portugueses, a terra era um bem que existia em abundância, 

embora só pudesse ser efetivamente ocupada se estivesse ―livre‖ da presença indígena, o 

dono natural da terra. A partir de 1500, o Rei de Portugal, julgando–se dono das terras, 

passou a doá-las em forma de sesmaria a quem tivesse condições de explorar, 

geralmente pessoas das classes mais abastadas. Contudo, muitas vezes, após tentativas 

infrutíferas de ocupação, a terra era abandonada. Assim ela pertencia, de fato, a quem 

ocupasse, isto é, ao chamado posseiro. 

Nos primeiros séculos da colonização, as disputas pela posse da terra ocorreram 

apenas entre os colonos e os indígenas, que foram sendo empurrados cada vez mais 

para o interior. Muitas terras conquistadas dos indígenas foram distribuídas em forma de 

sesmaria aos próprios bandeirantes, como pagamento de sua ação destruidora6. Para os 

colonos pobres o acesso à terra só seria possível através da posse, ou seja, pela 

ocupação. 

Em 1822, foi suspensa a concessão de sesmaria e o direito dos posseiros foi 

reconhecido, caso as terras estivessem efetivamente cultivadas. Por um curto período, 

entre 1822 e 1850, a posse foi à única via de acesso à apropriação legítima das terras 

públicas. Era uma via que estava aberta tanto para os pequenos quanto para os grandes 

proprietários. 

                                                
6
A exemplo desta prática cita-se a cidade de Atalaia doada a Domingos Jorge Velho como pagamento de 

recompensa por destruição do Quilombo dos Palmares, a esse respeito consultar LINDOSO, Dirceu – A 
Utopia Armada: Rebelião de pobres nas matas do tombo real. Maceió: Edufal. 2005. 
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Essa situação foi drasticamente modificada com a Lei De Terras, de 1850, que, 

dispondo sobre as terras devolutas no Império, e acerca das que eram possuídas por 

títulos de sesmaria sem preenchimento das condições legais, bem como por simples título 

de posse mansa e pacífica determinando que fossem: medidas e demarcadas as 

primeiras, sejam elas cedidas a título oneroso, assim como particulares como para 

estabelecimento de colônias de nacionais e estrangeiros, e que: ―Ficam proibidas as 

aquisições de terras devolutas por outro título que não seja o de compra‖ (Art. 1 da Lei 

601 de 1850), tornando assim a via de posse ilegal. Daí em diante as aquisições de terras 

públicas só poderiam ocorrer através da compra, ou seja, só poderiam ser adquiridas por 

aqueles que tivessem condições de pagar por elas. (FAORO: 1979 Vol.2 p.409). Também 

esta Lei fixava uma disciplina administrativa das terras, com a presença do poder público 

nas medições e demarcações. Essa Lei ajuda a entender porque o Brasil possui uma 

extrema concentração de terra, latifúndios improdutivos, uma grande massa de excluídos, 

os trabalhadores sem terra e os índios desterritorializados. 

O texto da Lei 601 de 1850 em seu Art.12 estabelece que o Governo reserve das 

terras devolutas as que julgassem necessárias para a colonização dos indígenas; e nesta 

mesma Lei definiu o que seriam terras devolutas: ―aquelas que não estão sob domínio 

dos particulares, sob qualquer título legítimo, nem aplicado a algum uso publico federal 

estadual ou municipal‖ (Art. 3). Quanto às posses mansas e pacíficas, adquiridas por 

ocupação primária ou havidas de primeiro ocupante – e que se enquadrassem nos 

critérios de cultura efetiva e morada habitual – a mesma Lei estabeleceu as regras para 

sua legitimação e registro. Segundo Coelho o reconhecimento do direito dos povos 

indígenas a terra não se dava com relação às territorialidades construídas histórica e 

culturalmente por esses povos, mas às territorialidades produzidas por um 

disciplinamento da terra pelo governo colonial, sendo territorialidade entendida como: 

―terra de um povo, de uma nação‖. Esta noção expressa: 

Um conteúdo social e político, além do significado de base material necessária 
à sobrevivência de um povo. Refere-se a fronteiras que são a um só tempo 
geográficas e sociais. No caso dos povos indígenas a concepção de um 
território como algo rigidamente limitado só passa a existir após contato com 
os brasileiros. (COELHO, 2002, 61). 
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Um dos objetivos da Lei de Terras foi exatamente impedir que os imigrantes e os 

trabalhadores brancos pobres, negros libertos e mestiços tivessem acesso a terra. Seu 

efeito prático foi dificultar a formação de pequenos proprietários e liberar a mão-de-obra 

para os grandes fazendeiros. Dessa maneira foi barrado o acesso a terra para a grande 

maioria do povo brasileiro, que sem opções migrou para os centros urbanos ou tornou-se 

bóia-fria. Outros continuaram no campo como posseiros numa situação ilegal, sem direito 

a título de propriedade. 

A situação dos povos indígenas foi bastante singular, porque em nenhum momento 

a Lei de Terras contestou o fato de serem legalmente os donos de suas terras. Segundo 

essa Lei, os indígenas teriam direitos sobre suas terras simplesmente pelo fato de serem 

indígenas, e não havia necessidade da legitimação. Mas isso não significou de maneira 

nenhuma a garantia de seus direitos. Foram utilizadas todas as artimanhas possíveis para 

burlar a Lei e tomar posse de suas terras. O principal argumento era o de que não havia 

mais indígenas, pois confinados em aldeamentos – que depois foram extintos -, 

miscigenados e aculturados, eles já não eram mais índios7. Assim as terras indígenas 

foram sendo ocupadas não só por posseiros, mas também por grileiros que se apossaram 

das terras mediante falsa escritura de propriedade. 

A Lei de Terra de 1850 foi apenas uma fachada legal que permitiu as maiores 

crueldades contra os povos indígenas e posseiros; crueldades realizadas, não só pelas 

companhias colonizadoras, mas também pelos governos provinciais e até pelo próprio 

Exército Brasileiro. (PREZIA, HOONAERT, 2000, 186-188). No que é também afirmado 

por Jose de Souza Martins que diz: 

A Lei de Terras transformava as terras devolutas em monopólio do Estado 
e Estadas controlado por uma forte classe de grandes fazendeiros (...). 

Já com a primeira Constituição Republicana, de 1891, as terras devolutas 
são transferidas para os Estados e colocadas nas mãos das oligarquias 
regionais. Cada Estado desenvolverá sua política de concessão de terras, 
começando aí as transferências maciças de propriedade fundiária para 
grandes fazendeiros e grandes empresas de colonização, interessadas na 
especulação imobiliária (MARTINS, 1983, 42-43). 

 

                                                
7
 Sobre esta temática vê SILVA, Edson. ―Confundidos com a massa da população:‖ o esbulho das terras 

indígenas no Nordeste do século XIX. Revista do Arquivo Publico de Pernambuco, dez./96, pp.17-29.  
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A Lei de Terras foi o golpe legal que impediu às populações pobres, o acesso a 

terra e expulsaram posseiros e indígenas. Favorecendo por outro lado, as grandes 

companhias de colonização e as construtoras de estradas de ferro, como a Brazil-

Railway, que implantou a Estrada de Ferro São Paulo - Rio Grande (PREZIA, 

HOONAERT, 2000, 187). 

Declarando-se, portanto, ilegítima a posse tradicional, a Lei das Terras vem, 

destruir o princípio de que é dono da terra quem a trabalha, princípio este inerente a uma 

ordem moral camponesa tradicional que é substituído pelo critério burocrático, espelho de 

uma ordem burguesa mercantil. O acesso a terra passa a depender do acesso ao 

cartório, e nesta medida, um novo saber se faz necessário – o saber dos sabidos. Em 

relação a este novo conceito de propriedade mediado pela relação do capital, Woortmann 

afirma que: 

Com o surgimento da propriedade como categoria ideológica, social, 
econômica e jurídica, restringe-se o acesso a terra por parte dos pequenos 
lavradores, e começa a se configurar a subordinação desse acesso ao 
pagamento de uma renda (1985: 230). 

A legislação brasileira sendo baseada no Direito Romano está fundamentada na 

visão da defesa da propriedade privada, onde o conceito de propriedade praticado e 

entendido pelos povos indígenas, posseiros e camponeses é totalmente diverso do que 

afirma a sociedade envolvente. Musumeci (1988), analisando nas frentes de expansão a 

ocupação de ―terras devolutas‖ nas fronteiras do Amazonas afirma que os posseiros 

reinventam situações em que a ocupação se dá pela apropriação e uso da terra, 

desconhecendo em sua maioria os mecanismos jurídicos do sistema dominante, eles 

recriam noções e princípios relativos à propriedade da terra, onde a idéia de propriedade 

advém do direito adquirido baseado na posse que é legitimada no trabalho. É o trabalho 

que legitima a posse da terra (MUSUMECI, 1988, 93). Os camponeses das frentes de 

expansão não valorizam a terra em si, e sim os produtos do trabalho; só concebem a terra 

como meio de produção, não como mercadoria. José de Souza Martins (1977) afirma que 

as frentes de expansão são uma conturbada realidade onde coexistem interesses 

conflitantes, que colocam de um lado o camponês em sua luta para resistir ―as tentativas 

de expropriação‖, e de outro lado o capitalista que invoca o Direito (o saber dos sabidos) 

para expropriar o camponês. Vale lembrar que, para o referido autor, o camponês é 

aquele destituído da propriedade da terra. Aquele que luta pela terra de trabalho – lugar 
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de afirmação da dignidade humana – contra a terra de negócio – lugar de desumanidade. 

E é exatamente nas frentes de expansão e nas fronteiras que a objetivação dessa luta se 

faz sentir mais claramente, é onde certos conceitos se tornam essenciais para se definir o 

lugar dos grupos na luta pela posse e permanência na terra.  

O conceito de propriedade na visão do camponês, posseiro e dos povos indígenas 

é trabalhado numa ótica distinta do regime capitalista onde no capitalismo o sentido de 

propriedade baseia-se no principio da exploração que o capital exerce sobre o trabalhador 

que já é não mais possuidor dos instrumentos e materiais de trabalho. A propriedade na 

visão capitalista é fundamentalmente instrumento de exploração. Já a propriedade familiar 

núcleo basilar da reprodução do camponês enquanto grupo social ainda que privada não 

é propriedade particular é propriedade do trabalhador, porque: 

A propriedade familiar não é propriedade de quem explora o trabalho de 
outrem; é propriedade direta de instrumentos de trabalho por parte de 
quem trabalha. Não é propriedade capitalista; é propriedade do 
trabalhador. Seus resultados sociais são completamente distintos, porque 
neste caso a produção e reprodução das condições de vida dos 
trabalhadores não são reguladas pela necessidade de lucro do capital, 
porque não se trata de capital no sentido capitalista da palavra. (MARTINS, 
1980, 54). 

 

Comungando com o pensamento de José de Souza Martins, Woortmann afirma: 

 ―A terra para o sitiante não devia ser percebida como mercadoria ou 
apenas como objeto de trabalho, mas como resultado do trabalho de um 
grupo familiar‖. Onde só o resultado do trabalho sobre a terra – ―a terra de 
trabalho‖ – é trabalho. É a terra que permite a realização do sujeito 
trabalhador, e é apenas o trabalho transformador da natureza que legitima 
a transmissão para os ―heréus‖. As transações monetárias envolviam não 
a terra em si, mas as benfeitorias, isto é o produto de um trabalho 
realizado (WOORTMANN. 1995.225). 

As terras indígenas8 com relação à expropriação podem ser classificadas, em: i) 

terras ameaçadas de invasão pelos brancos; ii) terras griladas e iii) terras expropriadas. 

                                                
8Nos quadros elaborados pela FUNAI as terras indígenas são classificadas em três grupos: a) as já 
demarcadas; b) as identificadas, mas não demarcadas; c) as terras a identificar. O primeiro grupo abrange 
as terras onde já se realizou o processo físico de demarcação, com a colocação de marcos, placas e 
piquetes de acordo com o decreto lei nº76999. O segundo grupo inclui às terras indígenas, que, já foram 
identificadas por funcionários da FUNAI, por ora não tendo sido realizado o processo de demarcação. 
Quanto ao terceiro, é constituído de grupos indígenas sobre os quais a FUNAI não dispõe de qualquer 
estimativa relativa às áreas que ocupam. Geralmente são grupos (ou segmentos de grupos indígenas) junto 
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As terras expropriadas são ocorrentes nas áreas mais antigas, no Sudeste e Nordeste. As 

terras griladas mais localizadas nas frentes pioneiras, já as ameaças sobre as terras 

indígenas ocorre nas áreas próximas da frente pioneira. (MARTINS, 1988, 133-134). 

A rápida conversão das terras indígenas e das terras devolutas em propriedade 

privada é um processo evidente em nossa sociedade. É decorrente da necessidade 

histórica do capital de reproduzir-se de forma ampliada. A reprodução do capital se dá de 

forma agressiva, e o faz ―renovando‖ os empecilhos que encontram pela frente. Não só a 

invasão de terras indígenas, mas também a expulsão dos posseiros de suas terras de 

trabalho e a crescente concentração de desempregados e subempregados nas grandes 

cidades promovem uma grave redução na qualidade de vida, intensificando o 

aparecimento de doenças carenciais e aumentando o índice de mortalidade. Entretanto a 

despeito disso: 

... O índio continua a lutar resistir, buscar um arranjo econômico, cultural e 
político que o preserve da violência da integração na ―comunhão nacional‖. 
São muitas as manifestações dessa luta. [...] Mas, em todo caso ela se 
expressa, também ou fundamentalmente, como uma luta pela terra. Para o 
índio, como para o sitiante, caboclo, morador, posseiro, colono e outros, a 
terra é o principal objeto e meio de produção. Para produzir e reproduzir a 
sua vida, o seu modo de vida, o índio precisa trabalhar a terra. É a terra, 

em sentido lato, chão, lugar, mata rio, animais, aves, peixes frutas e 
magias, que constitui a base da comunidade. (IANNI, 1979, 196). 

A invasão das terras indígenas é um problema que é visível dentro da sociedade 

brasileira, José de Souza Martins (1988) nos convida a analisar inversamente a situação: 

o índio na realidade da terra, ao invés da terra na realidade do índio. Ao fazer este 

movimento percebe-se que a invasão e a expropriação das terras indígenas são fatores 

fundamentais da sua descaracterização étnica tribal. A destruição do espaço do índio 

repercute também nas condições de reprodução do seu modo de ser. A 

descaracterização da identidade do índio é condição para mudanças na identidade étnica 

na sua história, cultura, língua e futuro. 

A mercadoria no mundo do capital esconde conteúdos muito diferentes. Esta 

capacidade de se multifacetar lhe permite circular da produção ao consumo, da 

agricultura camponesa a grande indústria, da roça de um índio Xukuru-Kariri, de Palmeira 

                                                                                                                                                            
aos quais a FUNAI, não atua por serem considerados índios ―hostis‖ ou ―arredios‖, seja por não lhe 
reconhecerem como índios (caso, por exemplo, dos Tingui-Botó e outros grupos indígenas do Nordeste). 
(OLIVEIRA, 1988, 24-25). 
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dos Índios/AL (que vende legumes na feira livre aos sábados e o seu parco artesanato), 

aos lucros de uma multinacional. Para Martins (1986, 16) a mercadoria expressa e 

disfarça diferentes relações econômicas, com diferentes datas, diferentes tempos, 

diferentes modos de produzir e conceber as relações sociais. Desde o século XVI até os 

nossos dias, a mercadoria tem sido o ardil para atrair os índios, esvaziar o território e 

permitir a sua ocupação. A relação entre os povos indígenas não foi e não é uma relação 

simples, tem sido uma relação dolorosa, sangrenta, mortal. A mercadoria tem sido um 

instrumento de destruição e morte. Para que possa compreender o impacto da 

mercadoria no contacto com os povos indígenas, José de Souza Martins qualifica as 

mercadorias de acordo com suas características históricas e por seus efeitos sociais. 

A mercadoria típica é o produto, a coisa produzida pelo trabalho e levado ao 

mercado para ser trocada por outra ou para ser vendida em troca de dinheiro. Uma 

segunda mercadoria é à força de trabalho. Já não é mercadoria típica porque não é 

produto do próprio trabalho e só pelos artifícios do mercado é que tal mercadoria se 

separa da pessoa do trabalhador. Uma terceira mercadoria é a terra. Também não é 

mercadoria típica, porque nem é produto do trabalho, nem pode ser reproduzida, nem é 

móvel. A rigor a terra não é mercadoria. É tratada como mercadoria embora não seja. A 

terra mercantilizada é um artifício produzido pela expansão do capitalismo. (MARTINS, 

1986). 

O conflito entre os diferentes regimes da propriedade capitalista comercial (terra de 

negócio) e a propriedade vivencial dos camponeses e povos indígenas (terra de trabalho), 

é marcado por uma fronteira de guerra e depopulação9. Nesta luta com armas desiguais 

se juntam os diferentes povos indígenas e quilombolas na defesa de seus territórios 

tradicionais. No regime de propriedade vivencial, que pode ser propriedade (privada) 

familiar e posse da terra do camponês, ou propriedade coletiva dos povos indígenas e 

quilombolas, a terra é condição de sobrevivência, mestra da vida, de trabalho e de lazer. 

Já no regime de propriedade capitalista, a terra e seus produtos são utilizados como 

mercadoria e objeto de lucro. 

                                                
9
 O termo depopulação é para evitar o uso da palavra morte porque assim entendem os antropólogos que a 

palavra carrega uma carga de negatividade corroborando para a idéia de extermínio do povo indígena tão 
defendida por alguns segmentos da sociedade nacional.  
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No campo, um instrumento fundamental da produção é a terra. Nas análises feitas 

no Brasil a respeito da expansão capitalista no campo, com umas poucas exceções, a 

terra é erroneamente considerada capital. Afinal de contas, ela é comprada com dinheiro 

e é utilizada como instrumento para explorar a força de trabalho do trabalhador. Ela 

opera, portanto como capital. No entanto o capital é produto do trabalho assalariado. Já a 

terra não é produto nem do trabalho assalariado nem de nenhuma outra forma de 

trabalho. É um bem natural, finito, que não pode ser criado pelo trabalho (HARVEY, 

1990). 

Assim como o capital se apropria do trabalho, também se apropria da terra fazendo 

com que ela que nem é produto do trabalho nem é produto do capital apareça dominada 

por este último. A tendência do capital é dominar tudo, subordinar todos os setores e 

ramos da produção, só não pode fazê-lo se diante dele se levantar um obstáculo que o 

impeça de ir adiante, - a terra é este obstáculo. Sem a licença do proprietário da terra, o 

capital não pode subornar a agricultura, ele precisa pagar uma renda para se apropriar da 

terra. A licença para exploração capitalista da terra depende, pois, de um pagamento ao 

seu proprietário. Esse pagamento é a renda da terra. O proprietário da terra cobra uma 

renda para que ela possa ser utilizada pelo capital ou pelo trabalhador (KAUTSKY, 1986). 

Como o capital tudo transforma em mercadoria, também a terra passa por esta 

transformação, adquire preço, pode ser comprada e vendida, pode ser alugada. É muito 

freqüente que a renda fundiária seja confundida com o aluguel. O aluguel apenas 

expressa, em certas circunstâncias, a existência da renda territorial; é manifestação 

exterior; é sinal da renda, mas não é a própria renda. 

O fato de que a terra, através do proprietário, é erguida diante do capital para 

cobrar um preço pela sua utilização, apesar de não ter sido produzida pelo trabalho 

humano e, muito menos, pelo trabalho já apropriado pelo capital, evidencia dois fatos: um 

é o fato de que a terra não é capital. O outro é a contradição que antepõe a terra ao 

capital. Quando o capitalista paga pela utilização da terra está, na verdade, convertendo 

uma parte do seu capital em renda; está imobilizando improdutivamente essa parte do 

capital, unicamente porque esse é o preço para remover o obstáculo que a propriedade 

fundiária representa, no capitalismo, à reprodução do capital na agricultura. Essa 

imobilização é improdutiva porque ela sozinha não é suficiente para promover a extração 

de riqueza da terra, para efetivar a produção agrícola. O capitalismo precisará, ainda, 
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empregar ferramentas, adubos, inseticidas, combinados com força de trabalho, para que 

a terra dê seus frutos. Os instrumentos e os objetos de trabalho, além da própria força de 

trabalho, é que é o verdadeiro capital, capaz de fazer a terra produzir sob o seu controle e 

domínio. O pagamento da renda da terra representa, pois, uma irracionalidade para o 

capital. Isso não quer dizer, entretanto, que a apropriação da terra pelo capital impeça a 

sua utilização segundo critérios capitalistas. A subordinação da propriedade fundiária ao 

capital ocorre justamente para que produza sob o domínio e conforme os pressupostos do 

capital. 

A expansão do capitalismo no campo se dá primeiro e fundamentalmente pela 

sujeição da renda territorial ao capital. Comprando a terra, para explorar ou vender, ou 

subordinando a produção de tipo camponês, o capital mostra-se fundamentalmente 

interessado na sujeição da renda da terra, que é a condição para que se possa sujeitar 

também o trabalho que se dá na terra. - os trabalhadores se transformam em 

trabalhadores livres, isto é, libertos de toda propriedade que não seja propriedade da sua 

força de trabalho, da sua capacidade de trabalhar. 

A apropriação capitalista da terra permite que o trabalho que nela se dá o trabalho 

agrícola, se torne subordinado ao capital. A terra assim apropriada opera como se fosse 

capital; ela se torna equivalente de capital e, para o capitalista, obedece a critérios que ele 

basicamente leva em conta em relação aos outros instrumentos possuídos pelo capital. 

Ainda assim, o fato de que a terra pareça, socialmente, o capital não faz dela, 

efetivamente, capital. De fato, o que ela produz, do ponto de vista capitalista, é diferente 

do que produz o capital. Assim como este produz lucro (isto é, a parcela da mais-valia, de 

riqueza a mais, que o capitalismo retém), e o trabalho produz salário, a terra produz 

renda. 

Enquanto a mais-valia é extraída do trabalhador pelo capital no próprio processo de 

trabalho, na própria produção, a renda fundiária não o é. No processo de produção, o 

trabalhador produz seu salário e o capitalista extrai seu lucro. O trabalhador produziu 

mais-valia, incrementou a riqueza, para o capitalista. Quando este paga a renda ao 

proprietário, não está produzindo nada; está distribuindo uma parte da mais-valia que 

extraíra dos seus trabalhadores. Por isso, a renda da terra não nasce na produção, mas 

sim na distribuição da mais-valia. Como afirma Karl Marx: ―Toda renda fundiária é mais-
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valia, produto de mais-trabalho. Ela é diretamente mais-produto mesmo em sua forma 

menos desenvolvida, a renda em espécie‖ (MARX, 1988, 125). 

Com a subjugação da terra pelo capital as coisas se modificam. O excedente que o 

trabalhador entrega já não é objeto que possa ser imediatamente consumido, a não ser 

na própria produção. O excedente é tempo de trabalho; é isso que interessa ao 

capitalista, porque é o trabalho que cria valor. Além do que, esse excedente não é 

entregue ao proprietário da terra e sim ao proprietário do capital. Por isso a renda da terra 

tem que se submeter ao domínio e às regras do capital tem que deixar de ser renda pré-

capitalista. Embora o capital pague uma renda pela utilização da terra na verdade também 

o proprietário da terra divide com o proprietário do capital o saque que praticava sozinho 

contra os trabalhadores; isso porque não se trata de apropriação que começa com o 

capital, mas que se transforma com o capital. 

Ora, sabemos que a renda da terra tem que expressar riqueza tem que constituir 

valor, e que só o trabalho cria valor. Se esse valor é produzido pelo trabalhador, e a renda 

não é paga por ele, então deve ser paga pelo capitalista. Este, entretanto, serve 

unicamente de intermediário; ele faz o pagamento da renda ao proprietário, mas ela 

também não saiu do seu bolso (colocaria em risco sua sobrevivência como capitalista). 

Desse modo a renda capitalista da terra não saiu nem do trabalhador, nem do capitalista 

que o explora e, no entanto, é paga ao proprietário de terra. A renda não é paga por 

ninguém em particular porque ela é paga pelo conjunto da sociedade. 

Na medida em que o produtor preserva a propriedade da terra e nela trabalha sem 

o recurso do trabalho assalariado, utilizando unicamente o seu trabalho e o da sua família, 

ao mesmo tempo em que cresce a sua dependência em relação ao capital, o que temos é 

a sujeição da renda da terra ao capital. O capital tem se apropriado diretamente de 

grandes propriedades ou promovido a sua formação em setores econômicos do campo 

onde a renda da terra é alta, como no caso da cana, da soja, da pecuária do corte. Onde 

a renda é baixa, como no caso dos setores de alimentos de consumo interno 

generalizado, o capital não se torna proprietário, mas cria as condições para extrair o 

excedente econômico, ou seja, especificamente renda onde ela não existe. 

Onde o capital não pode tornar-se proprietário real da terra para extrair juntos o 

lucro e renda, ele assegura o direito de extrair a renda. Ele não opera no sentido de 

separar o proprietário e o capitalista, mas no sentido de juntá-los. Por isso, começa 
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estabelecendo a dependência do produtor em relação ao crédito bancário, em relação aos 

intermediários, etc. O que acontece hoje com a pequena lavoura de base familiar é que o 

produtor está sempre endividado, com o Banco, a sua propriedade sempre comprometida 

como garantia de empréstimos para investimento e, sobretudo para custeio de lavouras. 

Sem qualquer alteração aparente na sua condição, mantendo-se proprietário, mantendo 

seu trabalho organizado com base na família, o lavrador entrega ao Banco anualmente os 

juros do empréstimo que faz, tendo como garantia não só os instrumentos, adquiridos 

com os empréstimos, mas a terra. Por esse meio, o Banco extrai do lavrador a renda da 

terra, sem ser o proprietário dela. 

O lavrador passa imperceptivelmente da condição de proprietário real a proprietário 

nominal, pagando ao Banco a renda da terra que nominalmente é sua. Sem o perceber, 

ele entra numa relação social com a terra mediatizada pelo capital, em que além de ser 

trabalhador é também de fato o arrendatário. Como a sua terra é terra de trabalho, não é 

terra utilizada como instrumento de exploração da força de trabalho alheia, não é terra de 

uso capitalista, o que precisa extrair da terra não é regulado pelo lucro médio do capital, 

mas regulado pela necessidade de reposição da força de trabalho familiar, de reprodução 

da agricultura de tipo camponês. Por isso a riqueza que cria realiza-se em mãos 

estranhas às suas, como renda que flui disfarçadamente para os lucros bancários, como 

alimento de custo reduzido que barateia a reprodução da força de trabalho industrial e 

incrementa a taxa de lucro das grandes empresas urbanas (KAUTSKY, 1986). 

Conforme Kautsky tem-se ainda o reconhecimento que a falta de operários 

agrícolas resultado do fluxo migratório para as cidades, é um obstáculo para o 

desenvolvimento do capitalismo e, por isso, os capitalistas entregam terra para os 

operários, que assim se tornam pequenos camponeses, para assegurar a mão de obra 

necessária. Em outras palavras, a necessidade de mão de obra de parte dos capitalistas 

pode levar a criação de uma camada social de pequenos camponeses, daí acreditar que 

o desaparecimento da pequena produção camponesa não acontecerá porque os próprios 

capitalistas se dedicam a restabelecê-la quando esta está perto de desaparecer. (SOTO, 

2002, pg.36). Para Chayanov (1974) o campesinato tem uma capacidade de flexibilização 

e quando a mão de obra do grupo familiar é superior à demanda do estabelecimento 

camponês ou quando o produto conseguido com a exploração do estabelecimento não 
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supre as necessidades do grupo familiar, acontece o assalariamento de alguns membros 

da família... 

Quando a terra é insuficiente e se converte em um fator mínimo, o volume 
da atividade agrícola para todos os elementos da unidade de exploração 
se reduz proporcionalmente, em grau variável, porém inexoravelmente. 
Mas a mão-de-obra da família que explora a unidade, ao não encontrar 
emprego na exploração, se volta [...] para atividades artesanais, 
comerciais e outra atividades não-agrícolas para alcanças o equilíbrio 
econômico com as necessidades da família. (CHAYANOV, 1974 [1925], 
p.101 

 

Na Comunidade quilombola da Tabacaria isso é visível na quantidade de famílias 

que recebem o auxilio Fome Zero (anexo III) e no povo Xukuru Kariri é grande a parcela 

de índios que sobrevivem do artesanato em virtude das tarefas de terras terem diminuído 

devido ao aumento crescente de numero populacional nas aldeias, não somente 

crescimento vegetativo como também por reafirmação étnica dos índios que se 

encontravam desaldeados e morando em áreas urbanas. 

A economia camponesa típica presente nos diferentes pontos de comunidades 

quilombolas e indígenas no Estado de Alagoas possui duas características básicas 

fundamentais: Utilizam a força de trabalho familiar e não tem condições de acumular 

capital, são em sua maioria camponeses pobres e índios pauperizados. Convém 

ressaltar que mesmo diante de todas as dificuldades que permeiam a discussão da 

permanência ou não do camponês, do pequeno produtor ou da agricultura familiar, os 

quilombolas e indígenas se organizam em torno das narrativas e conseguem 

permanecer e ou recriar territórios e símbolos de pertença com lugar.  
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Quero falar da descoberta que o eu faz do outro. O assunto é 

imenso. Mal acabamos de formulá-lo em linhas gerais já o vemos 
subdividir-se em categorias e direções múltiplas, infinitas. Podem-se 
descobrir os outros em si mesmo, e perceber que não se é uma 
substância homogênea, e radicalmente diferente de tudo o que não 
é si mesmo; o eu é um outro. Mas cada um dos outros é um eu 
também, sujeito como eu.  

 
... Posso conceber os outros como uma instancia da 

abstração psíquica de todo individuo, como o Outro, outro ou outrem 
em relação a mim. Ou então como um grupo social concreto ao qual 
nós não pertencemos. Este grupo, por sua vez, pode estar contido 
numa sociedade: as mulheres para os homens, os ricos para os 
pobres, os loucos para os ―normais‖. Ou pode ser exterior a ela, uma 
outra sociedade que dependendo do caso, será próxima ou 
longínqua: seres que em tudo se aproximam de nós, no plano 
cultural, moral, histórico, ou desconhecidos, estrangeiros cuja língua 
e costumes não compreendo, tão estrangeiros que chego a hesitar 
em reconhecer que pertencemos a mesma espécie. (TODOROV, 
2003, p.4-5). 
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3º CAPITULO - A NARRATIVA HISTÓRICA E A MEMÓRIA DO OUTRO 

 
 
A memória está presente em tudo e em todos. Nós 
somos tudo aquilo que lembramos; nós somos a 
memória que temos. A memória não é só pensamento, 
imaginação e construção social; ela é também uma 
determinada experiência de vida capaz de transformar 
outras experiências, a partir de resíduos deixados 
anteriormente. (SANTOS, 2003, p.25-26). 

 
 

A discussão em questão tem como referência obrigatória o Narrador de Walter 

Benjamin e Totalidade e Infinito de Emmanuel Levinas, são duas obras exemplares em 

que a primeira tenta resgatar o valor da história que anda de boca em boca e a segunda 

aborda a primazia da alteridade no processo de constituição da eticidade; ambas as obras 

tratam do lugar fundamental que o ser humano deve ocupar num tempo histórico que se 

caracteriza pela crescente valorização das relações fundadas na alienação e reificação 

dos indivíduos. Falar em narrativa histórica e memória dos esquecidos é invocar a 

presença de um passado que não pode ser retomado em sua totalidade, é apelar pelo 

encontro face-a-face com o Outro que se constitui como um ser eminentemente distinto 

do Eu. O ressurgimento da narrativa histórica e da memória dos esquecidos passa 

necessariamente pela escuta do passado apresentado pelo Outro. No decorrer deste 

texto vamos apresentar a face deste Outro que tem sido esquecido no contexto de uma 

sociedade que valoriza apenas o tempo presente e o Eu cartesiano. 

Para Benjamin, a fonte de pesquisa dos grandes narradores sempre fora a cultura 

oral, ou seja, a experiência viva da memória popular. Essa experiência o narrador colhe 

do mundo ou de outrem. A beleza da narrativa subjaz no fato de que ela não é uma lição 

qualquer, mas guarda em seu interior uma riqueza que permanece sempre viva e latente. 

A narrativa é uma história aberta que sempre provoca admiração e reflexão, ela se 

compara segundo Benjamin, ―aos grãos de semente que, durante milênios 

hermeticamente fechados nas câmaras das pirâmides, conservaram até hoje sua força de 

germinação10‖.  

Um rápido olhar sobre o mundo circundante nos permite assinalar, com Benjamin, 

a presença de uma indubitável pobreza no campo das experiências comunitárias. Esta 

                                                
10

 BENJAMIN, W. O Narrador. Tradução José Lino Grünnewald [et. al.]. São Paulo, Abril Cultural, 1983, p. 
62. 
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pobreza é resultante de uma vida reduzida à pura estratégia de sobrevivência, pela 

substituição da experiência (Erfahrung) pela vivência (Erlebnis), ou seja, pela pobreza em 

experiências comunicáveis. Na sociedade contemporânea assistimos um movimento 

crescente em direção à perda da palavra como dimensão simbólica, e conseqüentemente, 

pela morte da capacidade dos indivíduos contarem a sua própria história.  

O predomínio da linguagem instrumental sobre as experiências comunicáveis tem 

contribuído para a liquidação da história e da memória dos indivíduos. O fim da 

experiência do narrador representa a impossibilidade do contato com os eventos que 

estavam impregnados na vida do mesmo. De acordo com Benjamin, nossa distância do 

narrador é resultado da nossa incapacidade de contar a nossa própria história, logo de ser 

capaz de receber conselho de outrem. A arte de narrar caminha para o fim, porque o 

homem moderno não é capaz de contar e recontar a sua própria história, quanto mais à 

história dos outros11. Além do que, a morte da narrativa se deve ao fato de que a cultura 

contemporânea estabeleceu uma primazia do presente em relação ao passado, de modo 

que tudo gira em torno do presente, sem história e sem memória, como assinala Cardoso:  

 
Na vivência reduzida à relação com o imediato e com o existente, à auto-
conservação sem temporalidade, sem configuração do passado e do 
futuro, a possibilidade de narrar a própria história sequer se referir, na 
submissão à ‗facticidade bruta do existente (CARDOSO, 2001, p.250)  

 

No contexto de uma cultura centrada no presente, os personagens sofrem sem 

serem capazes de desvelarem o fundamento do problema em que estão lançados, eles 

nunca são capazes de chegar à origem daquilo que lhes acontecem realmente. Embora 

seja hábil para lidar com os efeitos imediatos, o homem contemporâneo é incapaz de 

constituir uma história acerca de si mesmo e de sua comunidade, porque vive numa 

sociedade sem memória e sem passado, principalmente aquela memória de média e 

longa duração12.  

                                                
11

Op. Cit, p. 56. 
12

Na esteira de Benjamin, Cardoso entende que a cultura contemporânea é dominada pela prevalência de 
uma linguagem comunicacional privada de qualquer estatuto metafórico e ficcional. É por isso que nessa 
cultura – do eterno presente – a literatura ficcional é a única que consegue problematizar a própria 
impossibilidade da narrativa, que pode problematizar o fim da possibilidade de se contar uma história. Essa 
impossibilidade está bem posta no relato de Beatriz Sarlo do romance de Fogwil, ―Los Pichiciegos‖. SARLO, 
Beatriz. Paisagens Imaginárias. p. 45-50. Ed. Edusp. 2005. 
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Embora diferentes historiadores tenham dado a história narrativa como esgotada13, 

é interessante perscrutar que ela continua viva, uma vez que é na narrativa que está toda 

a beleza da prosa e da poesia que subsiste na história. Uma história sem a beleza da 

narrativa não passa de um acúmulo de fatos e eventos desarticulados. Chartier (1990) 

reconhece que todos os domínios da história, inclusive aqueles de caráter estrutural, 

pertencem à história narrativa. Ricouer entende que a história é sempre narrativa, mas 

nem sempre a narrativa é expressão de uma história fundada na memória. No entanto, a 

história narrativa não pode, de acordo com Benjamin, restaurar ou conservar o conteúdo 

inicial da história como experiência (Erfahrung), isso porque existe um distanciamento 

entre o tempo passado e o tempo presente.  

A configuração do passado esquecido leva à construção de uma temporização 

histórica que não coincide nem com aquela do passado tal como foi, nem com a condição 

de um presente anterior ao movimento interrogativo da memória. Ao ressurgir no 

presente, o passado assume uma nova figura, ele já não é mais o evento em sua forma 

originária: o passado é outro e, no entanto, semelhante a si mesmo. Na relação com o 

passado, o presente tampouco permanece o mesmo Por isso, a narrativa histórica deve 

estar voltada especificamente para os esquecimentos operados na história, para a 

construção da história a partir daquilo que não consegue ser expresso de modo objetivo, 

ou seja, para os intervalos silenciosos e para aqueles momentos que permanecem 

ocultos. Este é um terreno que ainda precisa ser explorado pelo historiador. Com isso, 

clarifica-se que a construção da história passa também pelo itinerário da imaginação, pela 

reconstrução do desaparecido, através da mediação do simbólico. Nesse sentido, a 

história se aproxima da literatura de ficção, ela rompe com o critério de verdade posto 

pelas ciências positivas do final do século XIX.  

A imaginação emerge como uma tentativa de desvelamento e interpretação dos 

interlúdios existentes entre o tempo passado e o tempo presente. A imaginação pode 

                                                
13

Le Golf entende que a história narrativa seria ―um cadáver que não se deve ressuscitar, porque seria 
preciso matá-lo outra vez‖, isso porque esse modo de fazer história ―dissimula, inclusive de si mesma, 
opções ideológicas e procedimentos metodológicos que, pelo contrário, devem ser enunciados‖ (LE GOLF, 
Jacques. A História Nova. São Paulo, Martins Fontes, 1990, p. 7). Numa posição contrária a Le Golf emerge 
Veyne, que postula: ―Pouco importa saber se a história como grande gênero, a narração, está destinada a 
permanecer ou será somente caracterizado um momento do espírito, como a epopéia: grandes gêneros 
literários ou artísticos tiveram apenas um momento de vida, não é por isso que são caducos. Se a história 
narrativa estivesse destinada a cair um dia em desuso, deixaria tão grande recordação como esse grande 
momento artístico que foi o ideal florentino do ‗desenho‘ na escultura e na pintura‖ (VEYNE, Paul. Como se 
Escreve a História. Trad. António José da Silva Moreira. Lisboa, Edições 70, 1971, p. 260).  
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trazer à luz um passado que, embora não coincida com ele, muito serve para esclarecê-

lo. Isso porque cada vez que o narrador tenta voltar a um lugar onde esteve outrora feliz 

experimenta uma decepção, porque o passado nunca pode ser retomado na sua forma 

originária, além do que, a história não é um eterno retorno como postulavam os gregos e 

Nietzsche. O passado resiste à vontade que pretende revivê-lo sob o crivo da razão ou 

sob a égide da consciência, ele geralmente emerge de modo involuntário e inconsciente. 

Em consonância com Marcel Proust, Benjamin entende que as imagens do passado 

servem para iluminar o presente por uma coincidência súbita que não depende da 

memória voluntária do sujeito O uso da imaginação na interpretação dos acontecimentos 

históricos, uma vez que não-ditos servem para aproximar a história da literatura, a 

narrativa histórica da narrativa de ficção14. A história não pode continuar sendo contada 

somente na perspectiva do dominador, ela precisa ser contada principalmente na 

perspectiva daqueles que tiveram as suas vozes silenciadas. A história precisa ser 

compreendida sob diferentes enfoques, o mesmo que acontece com a literatura de ficção 

quando diferentes personagens falam sobre um mesmo evento, em que nenhum deles 

detém de modo exclusivo a verdade. O historiador precisa também apresentar a história 

de modo que o leitor possa perceber as diferentes nuances existentes, as diferentes falas 

e os múltiplos olhares em questão e diante deles possa realizar a sua própria 

compreensão.  

 

 
 
 

                                                
14

 Apesar da história, como apontamos até agora, operar num terreno bem próximo da literatura, Veyne 

destaca que existe uma diferença significativa entre ambos, isso porque o terreno do historiador, ao 
contrário do romancista, é narrar ―acontecimentos verdadeiros que têm o homem como ator‖ (VEYNE, Paul. 
Como se Escreve a História. Lisboa, Edições 70, 1971, p. 10). A história é um romance verdadeiro e não 
fictício porque ela trata do que realmente aconteceu, enquanto que o romance está relacionado como uma 
forma de narrativa ficcional, que se sucede apenas na subjetividade de seu autor. Para Veyne, a história é 
um composto de fatos verdadeiros e não verossímeis, como o romance, ou inverossímeis, como o conto. A 
história, na medida em que se constitui como um romance verdadeiro dispensa o ato de ser cativante ao 
leitor como o romance. Provavelmente por isso que, a história imaginária, escreve Veyne, ―nunca pôde 
assumir-se como gênero literário‖ (Op. Cit., p. 21). Apesar disso, Veyne não deixa de reconhecer a 
existência de uma aproximação entre a história e a obra de arte. A tarefa de historiador exige um rigor, 
diferente daquele que orienta a ciência, no manuseio dos vestígios deixados pelo passado. O historiador 
deve, assim como o artista, ser dotado de certo talento no manuseio com as fontes escritas e não escritas. 
Como o horizonte da história está sempre envolvido por uma zona nebulosa, é preciso ―subtileza para 
explicar o que é evidente. Enfim, a história, como o teatro e o romance, mostra homens em ação e exige 
sentido psicológico para torná-los vivos‖. Mas acima de tudo, o historiador deve, bem como o artista, deixar 
entrever nos seus escritos a presença do humano com todo o seu fulgor. 
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Dona Eluza. Quilombola Tabacaria. 
 

 Figura 1 
“A história não pode continuar sendo contada somente na perspectiva do dominador, ela precisa ser 

contada principalmente na perspectiva daqueles que tiveram as suas vozes silenciadas”. 
 

Existe entre o presente e o passado um intervalo de tempo que impossibilita a 

unidade efetiva de ambos os termos, de modo que essa unidade somente poderia ser 

sucedida no plano da memória daquele sujeito que opera a lembrança do seu próprio 

passado; daquele que concebe o passado como o outro de si mesmo, ou seja, daquele 

que foi o próprio sujeito do processo histórico. Mas mesmo no movimento auto-reflexivo 

do sujeito em busca de seu tempo passado ele é impossibilitado pela lacuna que existe 

entre um momento e outro da história. Não é possível alcançar uma narração absoluta 

acerca do nosso começo e do nosso fim no tempo, isso porque a história de nosso 

nascimento e de nossa morte depende de ações e narrações de outros que não apenas 

de nós mesmos15.  

A relação do mesmo com o Outro, da sociedade presente com a passada, depende 

do papel concedido aos velhos. O passado não pode ser alcançado sob a forma do 

domínio do presente, como se todo o movimento passado estivesse essencialmente 

articulado em função do presente. Em suas Teses sobre Filosofia da História, Benjamin 

rejeita peremptoriamente a compreensão homogênea e linear da história, para ele a 

                                                
15

 GAGNEBIN, Jeanne Marie. História e Narração em Walter Benjamin. São Paulo, Perspectiva, 1994, p. 96.  
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história se sustenta nos seus intervalos, silêncios e tropeços. Na perspectiva 

benjaminiana somente a tentativa de parar o tempo é que poderia permitir ―outra‖ história, 

escreve ele: ―A consciência de explodir com o continuum da história é característica das 

classes revolucionárias no momento de sua ação‖. (BENJAMIN 1991, p. 161) A tradição 

dos oprimidos deve estar fundada na idéia de cesura, de ruptura e salto, de interrupção e 

descontínuo. Somente a história dos vencedores e dos opressores é que pode sustentar o 

postulado da continuidade e da permanência, porque ela pretende apagar os buracos da 

narrativa que servem para apontar as brechas existentes, ―através da qual poderia surgir 

o Messias‖ (Op. cit. p. 164) 

A história passada não pode nunca ser alcançada em sua totalidade pelo presente, 

o que podemos ter do passado é somente uma aproximação. O passado, enquanto o 

outro do presente, não pode ser tratado na forma de um objeto, porque ele é história 

humana, refere-se a um ser dotado de rosto. O Outro como afirma Levinas, é Outrem, ou 

seja, é um infinito que nunca pode ser capturado pelo Mesmo; o Outro é um 

transcendente que está sempre para além da possibilidade de domínio do mesmo. Na 

medida em que o Mesmo não consegue operar o seu ideário tirânico sobre o Outro, ele 

trata então de eliminar esse Outro, de reduzir as cinzas esse Outro, lançando a história do 

Outro no esquecimento. A sociedade capitalista fez do Outro: indígenas, negros, velhos, 

crianças, pobres em geral um não Outro, onde a destituição da humanidade deste Outro 

foi construída para a consolidação do capital onde o Outro reificado é mercadoria, objeto 

de lucro e mais valia das relações capitalistas de produção. 

A cultura do eterno presente, da tirania do Mesmo, é responsável em grande 

medida pelo tratamento dispensado aos velhos da nossa sociedade. Este que emerge 

como o Outro destituído de qualquer valor, que é concebido como um peso, ou seja, um 

ser débil e insuportável. O processo de exclusão e apagamento da memória dos velhos é 

resultante da dominação imperiosa do Mesmo sobre o Outro. É produto da 

impossibilidade imanente do presente dominar o passado. Como o presente não pode 

submeter o passado ao seu domínio ele procura apagar a lembrança dos velhos, ele trata 

de lançar ao ostracismo a memória do Outro. O velho é o Outro que não interessa ao 
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capital, porque este nada mais tem a oferecer do ponto de vista da produção das riquezas 

materiais. 16  

Nos povos tradicionais o velho tem uma importância descomunal, inversamente o 

que se prega na sociedade de consumo o velho entre os povos tradicionais são tidos 

como o refugio das lembranças, o depositário das memórias e experiências do grupo. 

Dentro do processo de afirmação étnica dos povos indígenas e quilombolas a figura do 

velho é de extrema importância, porque nele repousa as lembranças que ajudará a 

reconstruir um passado, uma história que só na memória dos vencidos é capaz de 

sobreviver e estas lembranças são importantes na retomada e ou ocupação de antigos 

territórios. 

Dona Santina (IN MEMORIAM) Quilombola Tabacaria-Cedro 

Figu

ra 2 

“O velho é o Outro que não interessa ao Capital, porque este nada mais tem a oferecer do 
ponto de vista da produção das riquezas materiais”. 

 
 

O tratamento dados aos velhos em nossa sociedade exprime perfeitamente o fulcro 

de nosso sistema fundado na guerra, na vontade de potência do Mesmo sobre o Outro; 

de um sistema que pretende eliminar toda a alteridade, para que assim reine triunfante a 

vontade una do Eu sem limites. Esse estado de guerra de todos contra todos, como 

                                                
16

 A sociedade capitalista desarma o velho mobilizando mecanismos pelos quais oprime a velhice, destrói 
os apoios da memória e substitui a lembrança pela história oficial celebrativa (BOSI, Ecléa. Memória e 
Sociedade: lembranças de velhos. São Paulo, Companhia das Letras, 1994, 9-10). 
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afirma Levinas, intercepta a ética, e impede o estabelecimento da paz e do diálogo entre 

os homens. (LEVINAS 1980, p. 9-11) 

O esquecimento e abandono dos velhos significam lançar no silêncio o mundo do 

Outro. Ao negarmos a possibilidade de emergência do Outro: do estrangeiro, da viúva, do 

órfão, da criança e do velho; negamos a possibilidade de existência presente e futura da 

própria humanidade. Negar o Outro é negar a própria condição ontológica do ser-no-

mundo (in der Welt-sein) como ser-com (Mit-sein), haja vista que faz parte da própria 

condição do existir no mundo a abertura para o Outro, pois o homem, além de vontade de 

fruição das coisas e de busca da felicidade na terra, é também desejo metafísico pelo 

Outro.  

O desejo pelo Outro faz parte da própria natureza do homem, natureza que tem 

sido abandonada na medida em que o homem prefere a prática da violência sobre o 

Outro, a relação de comunhão e justiça. De acordo com Levinas, o desejo pelo Outro é 

algo que emana do mais profundo da subjetividade humana. Entendendo que este desejo 

pelo Outro é um desejo que nunca pode ser saciado, porque o Outro é um infinito, um 

absoluto, um transcendente. O Outro está sempre para além de qualquer possibilidade de 

apreensão e dominação. O desejo do Outro é completamente diferente do desejo 

enquanto fruição e busca da felicidade; no entanto, o desejo do Outro pressupõe o mundo 

da fruição do Mesmo, da felicidade. O desejo da presença do Outro ultrapassa o desejo 

do Eu enquanto simples necessidade de consumo de bens materiais (LEVINAS, 

Emmanuel. Totalidade e Infinito, p. 50). Ele é desejo infinito.  

O modo como o Outro vem ao encontro do Mesmo sucede-se sob a forma do rosto, 

do encontro face-a-face com o Outro. Esta relação com o Outro rejeita a postura falsa e 

injusta da retórica, da atitude violenta da manipulação operada pelo Mesmo na história. O 

rosto do Outro suplanta sempre a imagem que ele deixa no Mesmo. O rosto é a verdade 

como expressão. A relação com Outrem não é uma relação alérgica, mas sim uma 

relação ética. O rosto do Outro, do estrangeiro nessa terra, do velho abandonado e 

desprezado – pelos seus filhos e pela sociedade como um todo – aponta que este Outro 

não é simplesmente uma face enrugada, uma pele em decomposição, uma visão 

esgotada pelo tempo, um corpo débil e frágil à espera do golpe último e tirânico da morte. 

O velho é mais do que aquilo que Eu penso dele; é também mais do que um tratado 

lógico e científico; ele é um Outrem. Um ser singular, dotado de uma história própria. Mais 
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do que isso, o velho é o guardião do passado. O guardião de um mundo que só pode 

exercer o seu ofício se existir pessoas dispostas a assumir e defender a sua causa. 

Diante dos velhos, as gerações mais novas encetam com ele, num momento, uma 

relação de indiferença porque é incapaz de perceber a sua relevância; e noutro momento, 

uma relação de disputa, lançando os velhos no mundo silencioso dos asilos, porque têm 

medo de conhecer o seu próprio passado e seu futuro.  

Deixar que o velho fale é permitir que o Outro ilumine todo aquele espaço que Eu 

desconheço no mundo e não posso submeter ao meu controle dominador. Escutar a voz 

do Outro é reconhecer a ausência de simetria entre o Eu e o Tu, é reconhecer aquele que 

vem na minha direção como dotado de um rosto, de uma identidade própria, de uma 

alteridade que o torna guardião de um mundo que não me pertence, do ponto vista lógico 

e racional. 

 

 

Dona Santina (IN MEMORIAM – novembro de 2008) e a pesquisadora Maria Ester 

 

Figura 3 

Escutar a voz do Outro é reconhecer aquele que vem na minha direção como dotado de um rosto, 
de uma identidade própria, de uma alteridade que o torna guardião de um mundo que não me pertence. 

 

 



   

   

   

74 

É preciso lutar pelo Outro porque ele é a fonte de onde jorra a essência da vida, da 

história, da cultura e da sabedoria. O velho fala de um mundo que Eu desconheço que Eu 

nada sei, por isso que devemos prestar atenção ao seu rosto, à sua palavra. No rosto do 

Outro enrugado está à humanidade que não pode ser silenciada sem que o próprio 

homem seja condenado ao silêncio e a pedra fria do túmulo.  

Na retomada dos antigos territórios e na construção de outros, a figura do velho é 

essencial, surge com uma estranha força, quase messiânica para apontar, costurar 

lembranças, reviver momentos, descobrir véus e exigir que lhe escutem, pois eles têm muito a 

dizer sobre uma sociedade que ajudou a construir e que agora os lançam ao ostracismo. Na 

construção da memória os velhos são os guardiões da história na construção de uma nova 

possibilidade de permanecer na terra. 
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4º CAPITULO - GEOGRAFIA E MEMÓRIA: Entrelaçadas nos territórios negros e 

indígenas 

 

No passado, podiam-se acusar os historiadores de querer conhecer 
somente as ―gestas dos reis‖. Hoje, é claro, não é mais assim. Cada vez 
mais se interessam pelo que seus predecessores haviam ocultado, deixado 
de lado ou simplesmente ignorado. ―Quem construiu Tebas das sete 
portas?‖ – perguntava o ―leitor operário‖ de Brecht. As fontes não nos 
contam nada daqueles pedreiros anônimos, mas a pergunta conserva todo 
o seu peso. (Ginzburg. 1996 p.15) 

 

 
A narração como possibilidade de instrumento na constituição da geografia 

histórica da cidade de Palmeira dos Índios no desvelar dos territórios sobrepostos pela 

historiografia oficial permite deixar o âmbito do privado e do individual para vir compor 

uma narrativa coletiva e pública dos povos negros e indígenas do território de Palmeira 

dos Índios. Escrever e lembrar são atos solitários se não ganharem corpo e densidade na 

coletividade; é preciso ao escrever recorrer não somente aos livros como também as 

pessoas para que a palavra escrita seja fortificada pelo discurso do outro que está além 

de nós.  

Em Walter Benjamim temos que o historiador materialista é capaz de identificar no 

passado os germes de outra historia, capaz de levar em consideração os sofrimentos 

acumulados e de dar uma nova face às esperanças frustradas. (teses sobre a história: 

13,14 e 16). Benjamim retoma a questão da Experiência (construída na coletividade) 

demonstrando como esta foi enfraquecida dentro do mundo capitalista moderno em 

detrimento da vivência, característica do individuo solitário  

As obras em que Benjamin trata da destruição da narrativa e da experiência 

assumem um caráter emblemático porque se contrapõe a qualquer perspectiva triunfante 

que pretenda saudar o processo de mudança propiciado pelas técnicas de reprodução – 

que possibilitam a emergência da fotografia, da imprensa e do cinema. (MISSAC, 

Pierre.1998, p. 26) O processo de extinção da narrativa assume a forma do canto de 

cisne, do gracioso canto que anuncia a decadência do mundo da tradição oral e da 

experiência (Erfahrung) e a aurora do mundo centrado na informação e no romance – 

expressões da vida privada burguesa. Apesar das reiteradas afirmativas de Benjamin 

visando demonstrar afinidade com tudo àquilo que se anuncia como novo, e 



   

   

   

76 

conseqüentemente aliado do processo revolucionário, a escrita do ―Narrador‖ e 

―Experiência e pobreza‖ parecem dizer o contrário.17 A posição de Benjamin frente à 

destruição do mundo da experiência permite afirmar que o núcleo que sustenta a filosofia 

de Benjamin, não é simplesmente a destruição, mas a preocupação com a educação das 

massas camponesas e proletárias. Na verdade Benjamin está interessado em tratar de 

uma arte que esteja próxima das massas, e a narrativa, fundamento dos contos-de-fada, 

era indubitavelmente uma manifestação artística arraigada no coração das massas 

camponesas. Segundo Benjamin, ―O grande narrador se enraizará sempre no povo, antes 

de mais nada nas suas camadas artesanais‖ (BENJAMIN, Walter. 1980, p. 69). 

No substrato das obras de Benjamin que tratam da questão da narrativa 

percebemos a predominância da posição de um autor em permanente simpatia com o 

mundo da oralidade; por isso que ele não poupa reiteradas vezes afirmar que a destruição 

do mundo da narrativa e da experiência deixou a humanidade mais pobre. Neste aspecto 

podemos dizer que a destruição da narrativa produz um profundo choque. A emergência 

do mundo burguês estabeleceu uma fissura profunda no mundo da cultura, as mudanças 

operadas no espaço físico e social, bem como no âmbito da produção dos bens materiais 

mudou completamente a maneira de ser das pessoas. E não dá para esconder que se 

sucederam mudanças na vida cultural das massas que foram negativas. No entanto, 

Benjamin não é saudosista do passado, embora reconheça o valor da experiência ele é 

maduro o suficiente para entender que o mundo da experiência e da narrativa não pode 

ser reconstruído.  

A atitude positiva de Benjamin em relação à narrativa aparece na sua obra o 

―Narrador‖, na medida em que mostra a distinção entre a mesma e a informação, em que 

a primeira não visa o em si da coisa a semelhança de um relatório. A narrativa distingue-

se da informação porque, afirma Benjamin, ―não se reduz ao instante em que era nova‖ 

(BENJAMIN, Walter. 1980 p. 62) muito menos pretende ser uma explicação dos 

acontecimentos. A narrativa é polissêmica, não se exaure no momento em que é contada, 

mas conserva ―coesa a sua força e é capaz de desdobramento mesmo depois de 

                                                
17

 É possível afirmar que a simpatia demonstrada pelo mundo da experiência e da narrativa, nas obras ―O 
Narrador‖ e ―Experiência e pobreza‖, tenha como propósito atenuar o frenesi de Benjamin diante da técnica, 
como explica Pierre Missac: ―A fé no progresso técnico era tão forte em Benjamin que ele provavelmente 
precisou de toda a lucidez para combater seu otimismo de forma cientifica e para afirmar que as proezas 
realizadas na dominação do mundo exterior não tinham valor se não fossem acompanhadas de um 
progresso – melhor consciência e bem-estar - no plano social‖ (Missac, Pierre 1998, p. 116.) 
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passado muito tempo‖.18 A narrativa é comparada por Benjamin ―aos grãos de semente 

que, durante milênios hermeticamente fechados nas câmaras das pirâmides, 

conservaram até hoje sua força de germinação‖. A narrativa guarda dentro de si uma 

capacidade fantástica de renovação, é uma obra aberta que pode ser interpretada de 

diferentes formas. A narrativa tende para o fim porque, afirma Benjamin, ―o lado épico da 

verdade, a sabedoria, está agonizando‖.19 A ação moral do conselho se evapora com a 

emergência do modo de vida burguês e com a guerra imperialista entre os povos que põe 

fim ao mundo da experiência.20  

Para Benjamin a narrativa exige uma atitude de desconcentração da parte do 

ouvinte, da mesma maneira que o sono exige o relaxamento físico, pois aquele que 

escuta precisa esquecer-se de si mesmo, esta é forma como a coisa contada pode ser 

impressa no interior de quem ouve.21 A narrativa exige um cosmos, um terreno para 

florescer. O lócus da narrativa é o mundo artesanal, pré-capitalista, porque nele os 

homens e as mulheres tecem sem nenhuma preocupação com o ponteiro dos relógios. A 

narrativa exige tempo livre, ela não pode ser abreviada, não pode ser contada em 

pedaços. Ela é uma totalidade que carece da audição e da disposição de quem ouve.  

A narrativa tem o seu nascedouro nos contos-de-fada, que serviam para afastar o 

medo para um lugar bem distante. Nos contos de fada subsiste uma unidade indissociável 

entre o homem e a natureza. Segundo Benjamin, o mundo da narrativa funda-se num 

tempo em que ―as pedras no seio da terra e as plantas nas alturas do céu ainda se 

preocupavam com o destino dos homens‖.22 Centrado no preceito da dominação da 

natureza, o mundo moderno recusa a narrativa, e mostra que na época das técnicas de 

reprodução o homem não é mais cúmplice da natureza. A narrativa e a técnica são 

antagônicas, porque o homem da técnica não ―trabalha mais naquilo que não pode ser 

abreviado‖.  

A técnica é cheia de armadilhas, não é possível deixar de reconhecer que a técnica 

se sustenta sobre a noção da continuidade do tempo, do progresso, que tem com 

leitmotiv a guerra que poderá levar a humanidade a sua mais completa destruição. A 

filosofia da arte de Walter Benjamin se inscreve num momento crucial da humanidade, em 

                                                
18

 Op. Cit., p. 62.  
19

 Op. Cit., p. 59. 
20

 Op. Cit., p. 56. 
21

 Ibidem. 
22

 Op. Cit., p. 66.  
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que a reflexão sobre o papel político da arte impõe a necessidade de constituir uma práxis 

que seja capaz de enfrentar, não o caráter destrutivo da técnica – porque isso lhe é 

intrínseco – a noção de tempo que a sustenta. A apologia da destruição em Benjamin não 

se inscreve no terreno de um tempo progressivo, que interessa a classe dominante, mas 

de um tempo que está em profunda afinidade com o desejo da revolução, uma destruição 

que é positiva na perspectiva das massas proletárias. 

O que é relevante em Benjamin é como ele mostra que ao mesmo tempo em que o 

avanço do capitalismo denuncia a morte da experiência ele também aponta que estas 

narrativas pautadas na memória coletiva devem ser preservadas, malgrado a 

desagregação e o esfacelamento do social, pois somente através da história contada de 

―boca em boca‖ é que os povos primitivos hoje ditos tradicionais teriam condições de 

contarem a sua ―história‖ e fazer valer a historia dos vencidos, no caso em questão a 

historia dos povos negros e indígenas em Palmeira dos Índios que durante tanto tempo 

foram silenciados pela historia oficial e negados pela geografia dos professores e 

escamoteados nos censos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas). 

Em seu livro ―Por uma Critica do Presente‖ Irene Cardoso utilizando-se de um texto 

de Beatriz Sarlo sobre os pichis23 faz uma referência a cultura contemporânea, onde o 

presente sem história e sem memória é o grande norteador de conduta desta colônia de 

sobreviventes: todos os valores desaparecem só permanecendo os que permitem 

conservar a vida. Citando Rouanet, Cardoso afirma: 

 

                                                
23

Os pichis formam uma colônia de sobreviventes da qual desaparecem todos os valores exceto aqueles 
que podem reverter em ações que possam conservar a vida (...). Os pichis parecem, à primeira vista, uma 
tribo. Contudo, à diferença das tribos, seu laço é efêmero: durará até a morte de cada um deles e não 
perdurará além da morte, exceto na voz do pichi que relembra (para o escritor que transcreve essa voz 
imaginária). Eles foram unidos temporariamente, não por uma identidade, mas por uma necessidade; não 
compartilham uma memória anterior à do início da invasão das Malvinas (...). Assim a tribo píchi definiu um 
novo território, a colônia subterrânea onde se refugiavam para sobreviver e onde os valores se organizam 
em função desta única missão social: a de conservar a vida (...). Os pichis carecem de futuro, caminham 
para a morte e, por isso mesmo, só podem raciocinar em termos de estratégia de sobrevivência (...). Seu 
tempo é puro presente: e sem temporalidade não há configuração do passado, compreensão do presente, 
nem projeto (...). (SARLO, apud CARDOSO, 2001:249). A partir da leitura do relato da narrativa e da 
interpretação que se dá a ela é impossível deixar de lado a reflexão de Benjamim sobre a Primeira Guerra 
Mundial onde ele coloca que ―os combatentes tinham voltados da guerra silenciosos e mais pobres em 
experiência comunicável e não mais ricos‖ (BENJAMIM, 1994, p.115) A pobreza em experiências 

comunicáveis é o resultado da vida reduzida à pura estratégia de sobrevivência, ao estado de 
―comunidade prática‖ dos pichis. O estado da ―comunidade prática‖ produz então a ―miséria simbólica‖, pela 
ausência de uma história à qual se remeter. 
 



   

   

   

79 

No puro presente não há lugar para a narrativa de uma historia. Na 
vivência reduzida à relação com o imediato e com o existente, a auto-
conservação sem temporalidade, sem configuração do passado e do 
futuro, a possibilidade de narrar à própria historia sequer se coloca como 
questão. Na ausência de uma história a qual se referir, na ―facticidade 
bruta do existente‖, a cultura se reduz a uma ‗comunidade prática‘ 
caracterizada pela miséria simbólica. Nela os seus personagens sofrem os 
efeitos do que lhes acontece, mas não percebem a origem daquilo que 
lhes acontece. Embora hábeis para lidar com os efeitos imediatos não 
podem se constituir numa comunidade simbólica porque são incapazes de 
se ancorar em alguma historia constitutiva de si próprios. Esta 
incapacidade é também, conseqüentemente, a de narrar esta história. 
(ROUANET apud CARDOSO, 1997:171). 

 
A narrativa, porém, não se reduz ao instante e nem se exaure com o tempo, 

assemelhando-se segundo BENJAMIM (1996, 204), ―aos grãos de semente que, durante 

milênios hermeticamente fechados nas câmaras das pirâmides, conservaram até hoje sua 

força de germinação‖. Negando toda esta facticidade bruta do existente explicitado em 

Rouanet tem-se a emergir novos atores na luta pela sua história e na construção de suas 

―geografias‖ dando visibilidade a experiência de luta dos povos negros e indígenas 

demonstrando como os sonhos podem ser concretizados, que todos têm a capacidade de 

protagonizar suas lutas, de vencer preconceitos, de garantir respeito à dignidade e de 

exigir o pagamento de débitos históricos. 

A possibilidade de a memória ser utilizada como fonte histórica provocou debates, 

entre os historiadores, sobre as relações entre a História e a memória, sobre as 

potencialidades das memórias para estudos que questionavam categorias, conceitos e 

narrativas homogêneas, a história oficial e a história nacional (SILVA, 2007). 

Esta memória objetivada se constitui em território quando os povos tradicionais através 

de suas lembranças reconstroem o antigo território, partilhando as suas memórias recordam 

as lutas pela sobrevivência, as lutas pela permanência na terra, e quando as suas lembranças 

encontram eco elas se tornam fortes e tomam densidade criando formas e organizações 

espaciais que remontam aos antigos como o uso comunal da terra, característicos das áreas 

indígenas, das áreas de quilombo, fundo de pasto, etc. 

As perspectivas de escrever uma ―história vista de baixo‖ levou os historiadores a 

utilizarem fontes orais e abriu caminhos para pesquisas das memórias de grupos socialmente 

excluídos
24

, o que possibilita conhecer suas experiências, sua história.  É, portanto, a partir 

                                                
24

Neste entendimento da ―história vista de baixo‖ numa linguagem thopsoniana ou a história a contrapelo 

numa linguagem benjaminiana, ver o trabalho de Edson H Silva sobre a Memória e a história dos índios da 
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dessas perspectivas que procuramos estudar a comunidade quilombola da Tabacaria e o 

povo indígena Xukuru Kariri, com o propósito de entender as dinâmicas que envolvem tal 

processo e sua repercussão na constituição do que se denomina o território da cidade de 

Palmeira dos Índios, na perspectiva de através deste recorte metodológico do local ampliar o 

olhar sobre o processo de formação territorial do Brasil e o esbulho das terras indígenas e de 

pretos. 

Nos capítulos que se seguem tomarei como ponto de reflexão os dois movimentos 

mais recentes de afirmação de territorialidade pautadas na força da narrativa e da memória 

coletiva: Os quilombolas da Tabacaria e seu processo de reconhecimento enquanto 

quilombola e o levantamento da sétima aldeia do Povo Xukuru-Kariri como manifestações de 

construção de territorialidades ligadas à conquista da terra. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                            
Serra de Ororubá em Pesqueira - Pernambuco, onde o autor afirma que: ‖A demarcação do território Xukuru 
ocorreu após um intenso processo de organização e mobilização interna, com a retomada, pelos índios, de 
parcelas das terras reivindicadas e uma considerável articulação do grupo com a sociedade civil, para 
pressionar os poderes públicos a atender e garantir os direitos indígenas. Nesse processo, por diversas 
vezes foi questionada e negada a existência dos Xukuru, pelos fazendeiros, posseiros nas terras da Serra 
do Ororubá. Os Xukuru recorreram então às narrativas das suas memórias orais para afirmarem sua 

identidade, sua história e seus direitos ao território reivindicado‖. Memórias e história dos índios da Serra do 
Ororubá (Pesqueira/PE), 1959-1988. - Campinas, SP. 2008. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de 

Campinas, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. 
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Figura 4. Quilombola José Alexandre, Tabacaria, 2008 

Mas o meu caso, que eu peço a Deus e a justiça, que vocês por onde 
andar, vocês conte esse caso nosso... E se alguém desacreditar, vocês 

tragam (sic) ele aqui para dentro! 
José Alexandre25, Quilombola da Tabacaria. 24/03/2008. 

 

 
 

 

 

                                                
25 Filho de Dona Marina (in memoriam). Conhecido como Zé boi, porque nasceu embaixo de um pé de juá – uma 

árvore frondosa – onde os bois de abrigavam para passar o calor do sol. 
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS EM ALAGOAS ONDE ESTÃO? QUANTAS SÃO? 

 

As estimativas iniciais (de ONGs e da Fundação Cultural Palmares/Ministério da 

Cultura) apontam para a existência de cerca de 1.000 comunidades, estas comunidades 

estão espalhadas por todas as regiões do país. Já foi verificada a presença de 

comunidades quilombolas em 21 Estados: Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 

Goiás, Maranhão Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e Sergipe.  

Em Alagoas mais precisamente existem setenta e seis comunidades (fig 5 pg. 98), 

das quais quarenta e sete (47) certificadas pela Fundação Cultural Palmares, são elas: 

Pau D‘ Arco e Carrasco (Arapiraca), Cajá dos Negros (Batalha), Guaxinim (Cacimbinhas), 

Povoado da Cruz (Delmiro Gouveia), Palmeira dos Negros (Igreja Nova), Paus Pretos 

(Monteiropólis), Puxinanã (Major Izidoro), Gameleiro (Olho d Água das Flores). Chifre do 

Bode (Pão de Açúcar), Poço do Sal (pão de Açúcar), Tabuleiro dos Negros (Penedo), 

Oitero (Penedo), Jorge (Poço das Trincheiras), Alto do Tamanduá (Poço das Trincheiras), 

Jacu (Poço das Trincheiras), Mocó (Poço das Trincheiras), Povoado da Tabacaria 

(Palmeira dos Índios), Palestina (Vila Santo Antonio) Quilombo (Santa Luzia do Norte), 

Filus, Jussarinha e Mariana (Santana do Mundaú), Mameluco (Taquarana) Poços do 

Lunga e Passagem do Vigário (Taquarana), Muquem (União dos Palmares). Lagoa das 

pedras, Barros Preto e Serra da Viúvas (Água Branca), Jaqueira (Anadia), Sapé (igreja 

Nova), Jacaré dos Homens (Alto da Madeira), Sítio Macuca (Japaratinga), Aguazinha e 

Guarani (Olho da Água das Flores), Burniu, Malhada Vermelha (Pariconha), Bom 

Despacho (Passo do Camaragibe), Santa Filomena (palestina), Pixaim (Piaçabuçu), 

Caboclo, Cacimba de Barro (São José da Tapera), Serrinha dos Cocos (Senador Rui 

Palmeira), Belo Horizonte e Uruçu (Traipu), Abrobeiras e Birrus (Teotônio Vilela) e 

Gurgumba (Viçosa). 
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As comunidades não certificadas em Alagoas (fig 6 pg.100) são na ordem de vinte 

e sete (27), recentemente as comunidades emitiram seus pedidos de reconhecimento 

junto ao Ministério da Cultura através do ITERAL (Instituto de Terras de Alagoas) que 

agora está atuando de forma intensiva no levantamento e mapeamento destas 

comunidades. As comunidades a serem certificadas são: Cal (Água Branca), Serra das 

Morenas (Anadia), Mundupim e Topete (Canapi), Favelinha e Lajeiro Bonito (Carneiro), 

Sítio Serra Verde (Igaci), Povoado Porções e Povoado da Baixa (Jacaré dos Homens) 

Santa Filomena  

(Palestina), Mocambo (São José da Tapera), Imberiba Mumbaça e Sitio Lagoa do 

Tabuleiro (Traipu), Sítio do Meio, Chã do Fojo, Lagoa do Coxo, Boca da Mata, Mocambo, 

Mineiro e Lagoa da Pedra (Taquarana), Jorge e Bengo (Pão de Açúcar) Melancias 

(Pariconha), Canta Galo e Perpetua (Passo do Camaragibe), Pau Preto (Piranhas), Guari, 

Velame e Povoado das Caetanas (Poço das Trincheiras), Oitero dos Negros e Palmeira 

de Fora (Porto Real do Colégio), Sabalangá (Viçosa). 
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5.2. TABACARIA EM PERÍCIA: Um território em questão. 
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As relações de pertença com o lugar são reafirmadas através da relação de 

trabalho com a terra. O direito as terras da Tabacaria no entendimento dos quilombolas é 

garantido pelo trabalho não pago de seus pais, avós e bisavós, pela baixa renumeração; 

pelo trabalho de graça que os seus antepassados deixaram juntamente com a memória 

de perdas de parentes pela fome por motivo da intensa situação de miséria em que viviam 

e vivem. Seu Gerson (ver figura nº11) quando foi indagado sobre o que é ser quilombola 

ele responde 

 

Figura 11 

Sr. Gerson, Dona Vicentina e Neto 

 

Sr Gerson: A gente nascemos (sic) e se criemos aqui nessa terra, meu pai, 

minha mãe, meus vô, minha vó, meu bisavó. Meu pai e minha mãe 
trabalhava aqui nessa terra de graça, dois dias sem receber nada. Segunda 
e terça de graça, quando era de quarta em diante trabalhava os três dias 
trocado por um litro de mio (sic), um pouquinho de farinha, um pouco de 
sardinha... 

 

Assim a identidade quilombola é uma construção ligada ao trabalho na terra; a identidade 

quilombola é uma identidade intrinsecamente ligada ao trabalho na terra aliada a uma 

memória de fome e injustiça como afirmou este depoimento do Sr Gerson (grifo da autora) 

colhido em fevereiro de 2008 (pela pesquisadora)  

A identidade quilombola nasce da contradição entre o camponês expropriado e o 

dono da terra, porque este, o dono da terra sabe que só o trabalho cria valor e quando se 
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nega a pagar o justo dia de trabalho ao camponês está criando a mais valia como afirma 

Karl Marx: ―Toda renda fundiária é mais-valia, produto de mais-trabalho. Ela é diretamente 

mais-produto mesmo em sua forma menos desenvolvida, a renda em espécie‖ (MARX, 

1988, 125). 

Exatamente por isso a agricultura capitalista é diferente da agricultura pré-

capitalista. Nesta, a propriedade da terra dá direito ao seu titular de extrair uma renda 

diretamente da produção sem a necessidade de intermediários. É quando o camponês, 

paga ao senhor o direito de trabalhar em suas terras com alguns dias de trabalho; ou 

então entregando diretamente uma parte de sua produção; ou, ainda, convertendo essa 

parte da produção em dinheiro e entregando-os diretamente ao proprietário. Nesses três 

casos de renda pré-capitalista em trabalho, em espécie e em dinheiro, o próprio produtor 

entrega diretamente nas mãos do proprietário o excedente que este reclama como 

pagamento pela utilização da terra. Esse pagamento tem o caráter de um tributo pessoal 

de cada trabalhador ao senhor de terras; ele é claramente deduzido da produção do 

trabalhador. É o trabalhador quem paga a renda. No caso dos quilombolas da Tabacaria 

esta renda muitas vezes foi paga com a morte dos parentes, como afirma o depoimento 

do quilombola José Alexandre: 

Nascemos e se criemos aqui dentro. Minha mãe morreu e pediu que nós 
ficasse aqui lutando por ela. Minha mãe trabalhou muito nesta terra.  
Na década de 70 minha mãe saia para pedir esmola para nós não morrer de 
fome. 
 O patrão botou nós pra fora. Fazer o que né, não se pode brigar pelo que é 
dos outros.  
 ...Perdemos uma irmã com nove anos... De fome; morreu de fome! E na 
época que essa menina morreu; Todos eles tinham! Dado por quem? 
Primeiramente por Deus e depois por nós, com o suor do trabalho do nosso 
rosto! ... Mas nunca tivemos o apoio deles. 

 

Desabafos como esse do quilombola José Alexandre se repetem por toda a 

comunidade quando questionados sobre as relações de trabalho, não somente no 

quilombo da Tabacaria, mas também em outras comunidades quilombolas bem como 

entre os povos indígenas. 

Eles (os quilombolas) têm uma clara nitidez de como se dá o processo de 

enriquecimento do patrão quando afirma que a riqueza deles (a do patrão) foi dada 

―primeiramente por Deus e depois por nós com o suor do nosso rosto‖. Mas esta 

consciência não lhes dá ainda condições de luta, pois: ―não se pode brigar pelo que é dos 

outros‖. No entanto essa mesma condição lhes é suficiente para ir além do sentido da 
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propriedade com valores burgueses e faz uso dos conselhos de sua mãe e das 

lembranças para justificar a luta pela terra enquanto quilombola: Minha mãe trabalhou 

muito nesta terra. Minha mãe morreu e pediu que nós ficasse (sic) aqui lutando por ela. 

Abrigados no discurso da identidade esses camponeses negros criam outro universo com 

códigos de pertença própria que lhes dá a condição moral de permanecer na terra: o 

trabalho dos seus pais, avós, bisavós nunca pagos de forma justa; e ainda exigindo o 

tributo da vida: E na época que essa menina morreu; Todos eles tinham! Mas nunca 

tivemos o apoio deles. 

Analisando nas frentes de expansão a ocupação de ―terras devolutas‖ nas 

fronteiras do Amazonas, Musumeci (1988), afirma que os posseiros reinventam situações 

em que a ocupação se dá pela apropriação e uso da terra, desconhecendo em sua 

maioria os mecanismos jurídicos do sistema dominante, eles recriam noções e princípios 

relativos à propriedade da terra, onde a idéia de propriedade advém do direito adquirido 

baseado na posse que é legitimada no trabalho. É o trabalho que legitima a posse da 

terra (MUSUMECI, 1988, 93).  

Os camponeses das frentes de expansão não valorizam a terra em si, e sim os 

produtos do trabalho; só concebem a terra como meio de produção, não como 

mercadoria. José de Souza Martins (1977) afirma que as frentes de expansão são uma 

conturbada realidade onde coexistem interesses conflitantes, que colocam de um lado o 

camponês em sua luta para resistir ―as tentativas de expropriação‖, e de outro lado o 

capitalista que invoca o Direito (o saber dos sabidos) para expropriar o camponês. Vale 

lembrar que, para o referido autor, o camponês é aquele destituído da propriedade da 

terra. Aquele que luta pela terra de trabalho – lugar de afirmação da dignidade humana – 

contra a terra de negócio – lugar de desumanidade. E é exatamente nas frentes de 

expansão e nas fronteiras que a objetivação dessa luta se faz sentir mais claramente, é 

onde certos conceitos se tornam essenciais para se definir o lugar dos grupos na luta pela 

posse e permanência na terra. Para MARTINS a fronteira no Brasil é essencialmente o 

lugar da alteridade, pois: 

É isso que faz dela uma realidade singular. A primeira vista é o lugar dos 
que por diferentes razões são diferentes entre si, como o índio de um lado 
e os civilizados de outro; como os grandes proprietários de terra, de um 
lado, e os camponeses pobres, de outro. Mas o conflito faz com que a 
fronteira seja essencialmente, a um só tempo, um lugar de descoberta do 
outro e de desencontro. (MARTINS, 1977, 150). 
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Figura nº 12. Dona Vicentina e seu núcleo familiar. 

 

 
Figura 13 

Dona Vicentina e a pesquisadora 
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5.2.1 Reconhecimento e Titulação das Terras da Tabacaria. 

 

. ―É uma alegria muito grande este reconhecimento, porque aqui nós 
somos a história viva de uma época marcada pela escravidão e liberdade. 
Agora, nós queremos uma casa, um posto de saúde, uma escola. Nós 
queremos tudo de bom‖. (Gerson Paulino, 65 anos, é uma das lideranças 
quilombolas da Tabacaria). 

 

 Figura 14 
Entrega da Portaria nº 326 que reconhece o território quilombola da Tabacaria em 

Palmeira dos índios. Antropóloga Monica Lepri e Perito Federal Fábio Leite do INCRA, ao fundo 
Dona Vicentina – Moradora quilombola mais antiga da Tabacaria. 
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A instrução normativa INCRA Nº49/2008 publicada em 01 de outubro de 2008 

regulamentando o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação e 

demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988 e o Decreto Nº4887 

de 20 de novembro de 2003, introduz diversas mudanças nos procedimentos para a 

regularização das terras quilombolas. As alterações e o processo de elaboração da norma 

foram duramente criticados pelo movimento quilombola e entidades parceiras. 

A instrução normativa (IN) nº49/2008 é a terceira normativa do INCRA no atual 

governo. Segundo o movimento quilombola a cada nova norma, são adicionados novos 

empecilhos burocráticos no processo de identificação e titulação das terras quilombolas. 

O Governo Federal alega que IN 49/2008 traz aperfeiçoamento na garantia de 

direitos dos quilombolas, mas uma análise apurada da instrução 49/2008 amplia o prazo 

para nove meses para que possa haver manifestação de contestação administrativa 

durante o processo de titulação das terras quilombolas. 

Também a IN 49/2008 desrespeita o direito a auto-identificação garantido na 

convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho), vinculando a titulação 

das terras ao certificado de identidade emitido pela Fundação Cultural Palmares, 

contrariando assim não somente a convenção 169 da OIT como também o Decreto 

4887/2003 que em seu artigo 2º parágrafo 1º reza que a caracterização dos 

remanescentes de quilombos será atestada mediante auto-identificação da própria 

comunidade. A IN 49/2008 anula essa determinação ao exigir que a auto-definição seja 

certificada pela Fundação Cultural Palmares (artigo 6º parágrafo único). 

Convém ressaltar a duplicidade de procedimentos: A Fundação Cultural Palmares 

através da Portaria nº98/2007 estabelece a obrigatoriedade da apresentação de ―relato 

sintético da trajetória comum do grupo vinculando ainda à aprovação a visita técnica à 

comunidade. Procedimento este também comum ao INCRA quanto institui grupos de 
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trabalho para produção de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) que 

inclui dentre outros itens o histórico do grupo. 

Tais procedimentos do Governo Federal apontam um recuo onde se pode observar 

uma tentativa de contemporização com os interesses contrários de grupos econômicos e 

de parlamentares que vêm questionando na imprensa e no legislativo a legitimidade dos 

direitos quilombolas, como testifica o pronunciamento do Senhor Senador Gerson Camata 

PMDB_ES no dia 11/07/2007 (voltar ao anexo II). A IN 49/2008 também altera de forma 

negativa as etapas de identificação do território ao ampliar os quesitos de pesquisa no 

RTID (Relatório Técnico de Identificação e Delimitação), onde é exigido apresentar: 

- Uma caracterização do (s) municípios e região com sua denominação, sua 

localização e informações censitárias com dados demográficos, socioeconômicos e 

fundiários do (s) municípios; 

- Dados sobre as taxas de natalidade e mortalidade da comunidade quilombola nos 

últimos anos, com indicação das causas, na hipótese de identificação de fatores de 

desequilíbrio de tais taxas e projeção relativa ao crescimento populacional do grupo; 

- Mapeamento e análise das redes de reciprocidade intra e extraterritoriais e 

societárias dos membros do grupo em questão e 

- Descrição das formas de representação política da comunidade. 

Todos os itens acima descritos são novos quesitos que foram acoplados aos já 

existentes tornando assim o RTID muito mais denso. (ver art.10 da IN 49/2008 em anexo 

VII). 

No parágrafo 2º do artigo 10 da IN 49/2008 o Governo Federal volta à contratação 

de especialistas e os convênios com universidades tornando assim o processo de 

elaboração dos RTID‘s mais demorados o que evidencia que existe uma articulação entre 

os poderes para que a titulação das terras dos povos tradicionais seja retardada, pois o 

INCRA tem uma insuficiência de antropólogos no seu quadro (sendo este essencial no 

processo de reconhecimento e elaboração dos RTID‘s), para atender as demandas das 

titulações em curso. 

A ampliação do prazo para as contestações também se mostra perversa porque 

caso haja contestações o processo poderá ficar paralisado retardando assim o direito a 

titulação e conseqüentemente as garantias que o Governo Federal dá através das 

políticas de reparação social.  
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 Com o DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009, o Sr Presidente Luis 

Inácio Lula da Silva, Declara de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis 

abrangidos pelo "Território da Comunidade Remanescente de Quilombo do Povoado 

Tabacaria", situado no Município de Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas. (vide 

publicação em Diário oficial na próxima página. 
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D E C R E T A : 

 
DECRETO DE 20 DE NOVEMBRO DE 2009 

Declara de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis abrangidos pelo "Território da 
Comunidade Remanescente de Quilombo do Povoado Tabacaria", situado no Município de 
Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, 

e 216, § 1o, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e na Lei no 4.132, de 10 de setembro de 
1962, combinado com o art. 6o do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, 
D E C R E T A : 

Art. 1o Ficam declarados de interesse social, para fins de desapropriação, nos termos dos arts. 
5o, inciso XXIV, e 216, § 1o, da Constituição, e art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, os imóveis sob domínio válido abrangidos pelo "Território da Comunidade 
Remanescente de Quilombo do Povoado Tabacaria", situado no Município de Palmeira dos 
Índios, Estado de Alagoas, com área de quatrocentos e dez hectares, noventa e sete ares e 
cinqüenta e seis centiares, com o seguinte perímetro: inicia-se a descrição deste perímetro no 
vértice A-10, de coordenadas plano-retangulares UTM (E= 772.895,08m e N=8.955.036,45m), 
Meridiano Central – 39º Datum SAD 69, situado no limite do Território da Comunidade 
Remanescente de Quilombos do Povoado Tabacaria, Natalício  ―Barbosa e Fazenda Lagoa do 
Chapéu; deste, segue-se, confrontando com Fazenda Lagoa do Chapéu, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 146º11‘47‖ e 64.38m, chega-se ao vértice A-9 (E= 772.930,90m e 
N=8.954.982,95m); deste, 150º25'13" e 141.50m, chega-se ao vértice A-8 (E= 773.000,75m e N= 
8.954.859,89m); deste, 155º53'39" e 57.64m, chega-se ao vértice A-7 (E= 773.024,29m e N= 
8.954.807,28m); deste, 144º15'06" e 60.08m, chega-se ao vértice A-6 (E= 773.059,39m e N= 
8.954.758,52m); deste, 135º43'19" e 24.69m, chega-se ao vértice A-5 (E= 773.076,63m e N= 
8.954.740,84m); deste, 110º28'38" e 61.31m, chega-se ao vértice A-4 (E= 773.134,07m e N= 
8.954.719,39m); deste, 102º50'29" e 36.99m, chega- se ao vértice A-3 (E= 773.170,13m e N= 
8.954.711,17m); deste, 110º26'53" e 107.48m, chega-se ao vértice A-2 (E= 773.270,84m e N= 
8.954.673,62m); deste, 112º32'35" e 93.09m, chega-se ao vértice P-8 (E= 773.356,82m e N= 
8.954.637,93m); deste, 25º46'10" e 7.41m, chega-se ao vértice P-7 (E= 773.360,04m e N= 
8.954.644,60m); deste, 20º48'46" e 9.15m, chega-se ao vértice P-6 (E= 773.363,29m e N= 
8.954.653,15m); deste, 34º12'51" e 12.13m, chega-se ao vértice P-5 (E= 773.370,11m e N= 
8.954.663,18m); deste, 57º37'22" e 228.80m, chega-se ao vértice P-4 (E= 773.563,34m e N= 
8.954.785,70m); deste, 40º52'56" e 138.26m, chega-se ao vértice P-3 (E= 773.653,83m e N= 
8.954.890,23m); deste, segue-se, confrontando com João José da Silva, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 130º43'41" e 178.55m, chega-se ao vértice P-2 (E= 773.789,14m e N= 
8.954.773,73m); deste, 127º04'58" e 143.64m, chega-se ao vértice P-1 (E= 773.903,73m e N= 
8.954.687,12m); deste, 129º53'48" e 12.08m, chega-se ao vértice P-49 (E= 774.012,73m e N= 
8.954.679,37m); deste, 127º46'44" e 126.18m, chega-se ao vértice P-50 (E= 774.028,15m e N= 
8.954.602,07m); deste, 141º42'25" e 24.
chega-se ao vértice M-56 (E= 774.223,45m e N= 8.954.582,54m); deste, 85º44'21" e 195.84m, 
chega-se ao vértice M- 55 (E= 774.389,49m e N= 8.954.597,09m); deste, 67º53'51" e 179.21m, 
chega-se ao vértice M-54 (E= 774.439,85m e N= 8.954.664,52m); deste, 25º53'15" e 115.34m, 
chega-se ao vértice M- 53 (E= 774.500,99m e N= 8.954.768, 9m); deste, segue-se, confrontando 
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com José Correia, com os seguintes azimutes e distâncias: 107º41'53" e 64.18m, chega-se ao 
vértice M-45 (E= 774.520,76m e N= 8.954.748,78m); deste, 114º04'02" e 21.65m, chega-se ao 
vértice M-44 (E= 774.595,14m e N= 8.954.739,95m); deste, 118º34'06" e 84.69m, chega-se ao 
vértice M-43 (E= 774.677,04m e N= 8.954.699,45m); deste, 100º49'54" e 83.39m, chega-se ao 
vértice M- 42 (E= 774.754,05m e N= 8.954.683,78m); deste, 103º58'17" e 79.36m, chega-se ao 
vértice M-41 (E= 774.807,02m e N= 8.954.664,62m); deste, 116º01'49" e 58.95m, chega-se ao 
vértice M- 40 (E= 774.727,05m e N= 8.954.638,75m); deste, segue-se, confrontando com José 
Menezes Silva, com os seguintes azimutes e distâncias: 220º46'28" e 122.45m, chega-se ao 
vértice M-31 (E= 774.619,58m e N= 8.954.546,02m); deste, 219º35'36" e 168.62m, chega-se ao 
vértice M-32 (E= 774.529,63m e N= 8.954.416,08m); deste, 220º07'25" e 139.58m, chega-se ao 
vértice M-33 (E= 774.462,33m e N= 8.954.309,35m); deste, 217º58'16" e 109.38m, chega-se ao 
vértice P-55 (E= 774.410,25m e N= 8.954.223,12m); deste segue-se, confrontado com Manoel 
Roberto, com os seguintes azimutes e distâncias: 201º38'25" e 141.22m, chega-se ao vértice P- 
56 (E= 774.409,63m e N= 8.954.091,85m); deste, 181º08'35" e 31.08m, chega-se ao vértice M-1 
(E= 774.445,78m e N= 8.954.060,78m); deste, 170º27'22" e 218.03m, chega-se ao vértice M- 2 
(E= 774.467,39m e N= 8.953.845,77m); deste, segue-se, confrontando com Cicera Maria Ferreira, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 168º26'28" e 107.85m, chega-se ao vértice M-3 (E= 
774.525,93m e N= 8.953.740,11m); deste, 153º31'08" e 131.28m, chega-se ao vértice M-4 (E= 
774.562,37m e N= 8.953.622,60m); deste, segue-se, confrontando com Moacir Barbosa, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 153º33'37" e 81.84m, chega-se ao vértice M-5 (E= 774.618,79m 
e N= 8.953.549,32m); deste, 159º43'00" e 162.75m, chega-se ao vértice M-6 (E= 774.619,21m e 
N= 8.953.396,66m); deste, 179º07'53" e 27.70m, chega-se ao vértice M-7 (E= 774.626,02m e N= 
8.953.368,96m); deste, segue-se, confrontando com José Rodrigues de Menezes, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 177º19'03" e 145.51m, chega-se ao vértice M-8 (E= 774.630,97m 
e N= 8.953.223,61m); deste, 166º15'02" e 20.83m, chega- se ao vértice M-9 (E= 774.642,50m e 
N= 8.953.203,38m); deste, segue-se, confrontando com Adão José da Silva, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 166º52'40" e 50.79m, chega-se ao vértice M-10 (E= 774.636,88m e N= 
8.953.153,92m); deste, 184º32'44" e 70.91m, chega-se ao vértice M-11 (E= 774.675,10m e N= 
8.953.083,23m); deste, 145º43'28" e 67.87m, chega-se ao vértice M-12 (E= 774.680,86m e N= 
8.953.027,15m); deste, segue-se, confrontando com Leriano Manoel dos Santos, com azimute e 
distância de: 161º49'48" e 18.47m, chega-se ao vértice M-13 (E= 774.685,80m e N= 
8.953.009,60m); deste, segue-se, confrontando com José Carlos de Oliveira, com azimute e 
distância de 172º10'56" e 36.32m, chegase ao vértice M-14 (E= 774.683,04m e N= 
8.952.973,62m); deste, segue-se, confrontando com Gilberto Flore, com azimutes e distâncias: 
180º38'09" e 248.68m, chega-se ao vértice M-15 (E= 774.675,15m e N= 8.952.724,96m); deste, 
193º06'07" e 34.81m, chega- se ao vértice M-16 (E= 774.660,58m e N= 8.952.691,06m); deste, 
188º15'17" e 101.48m, chega-se ao vértice M-17 (E= 774.645,84m e N= 8.952.590,63m); deste, 
202º13'39" e 38.97m, chega-se ao vértice M-18 (E= 774.639,65m e N= 8.952.554,56m); deste, 
segue-se, confrontando com José Silva dos Santos, com azimute e distância de 205º48'29" e 
14.22m, chega-se ao vértice M-19 (E= 774.657,70m e N= 8.952.541,76m); deste, segue-se, 
confrontando com José Antônio da Silva, com azimute e distância de 170º09'54" e 105.67m, 
chega-se ao vértice M-20 (E= 774.664,84m e N= 8.952.437,64m), deste, segue- se, confrontando 
com José Gomes da Silva, com azimute e distância de 174º38'42" e 76.50m, chega-se ao vértice 
M-21 (E= 774.670,54m e N= 8.952.361,47m); deste, segue-se, confrontando com Leriano Manoel 
dos Santos, com azimute e distância de 173º54'26" e 53.70m, chega-se ao vértice M-22 (E= 
774.592,92m e N= 8.952.308,07m); deste, segue-se, confrontando com Fazenda Cabaceiros, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 249º09'52" e 83.05m, chega-se ao vértice M-23 (E= 
774.160,47m e N=8.952.278,53m); deste, 273º04'15" e 433.07m, chega-se ao vértice M- 25 (E= 
774.061,50m e N= 8.952.301,73m); deste, 318º18'08" e 148.78m, chega-se ao vértice M-26 (E= 
773.814,18m e N= 8.952.412,82m); deste, 291º27'49" e 265.75m, chega-se ao vértice M- 27 (E= 
773.669,39m e N= 8.952.510,06m); deste, segue-se, confrontando com Francisco Barros Nunes, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 317º31'44" e 214.43m, chega-se ao vértice M-28 (E= 
773.688,83m e N= 8.952.668,23m); deste, 11º36'32" e 96.61m, chega- se ao vértice M-29 (E= 
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773.678,74m e N= 8.952.762,86m); deste, segue-se, confrontando com Wilson Farias Leite, com 
o azimute e distância de 358º08'17" e 310.54m, chega-se ao vértice M-30 (E= 773.620,09m e N= 
8.953.073,24m); deste, segue-se, confrontando com Fazenda Cabaceiros, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 290º41'54" e 62.70m, chega-se ao vértice P-45 (E= 773.578,03m e N= 
8.953.095,40m); deste, 308º47'09" e 53.96m, chega-se ao vértice P-44 (E= 773.529,06m e N= 
8.953.129,20m); deste, 264º17'09" e 49.21m, chega-se ao vértice P-43 (E= 773.509,70m e N= 
8.953.124,30m); deste, 323º48'29" e 32.79m, chega-se ao vértice P-42 (E= 773.483,03m e N= 
8.953.150,76m); deste, segue-se, confrontando com Manoel Leite, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 239º36'41" e 30.92m, chega-se ao vértice P-41 (E= 773.442,22m e N= 
8.953.135,12m); deste, 282º10'07" e 41.75m, chega-se ao vértice P-40 (E= 773.404,80m e N= 
8.953.143,92m); deste, 281º41'11" e 38.21m, chega-se ao vértice P-39 (E= 773.357,35m e N= 
8.953.151,66m); deste, 312º51'56" e 64.74m, chega-se ao vértice P-38 (E= 773.301,31m e N= 
8.953.195,70m); deste, 323º03'23" e 93.24m, chega-se ao vértice P-37 (E= 773.265,02m e N= 
8.953.270,22m); deste, 319º07'51" e 55.46m, chega-se ao vértice P-36 (E= 773.188,49m e N= 
8.953.312,16m); deste, 296º43'46" 5.69m, chega-se ao vértice P-35 (E=773.174,64m e N= 
8.953.350,70m); deste, 311º07'07" e 18.38m, chega-se ao vértice P-34 (E= 773.115,80m e N= 
8.953.362,79m); deste, 271º38'43" e 58.86m, chega-se ao vértice P-33 (E= 773.080,71m e N= 
8.953.364,48m); deste, 256º10'59" e 36.14m, chega-se ao vértice P-32 (E= 773.043,56m e N= 
8.953.355,85m); deste, segue-se, confrontando com Fernando Pereira da Rocha, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 271º12'10" e 37.16m, chega-se ao vértice P-31 (E= 772.999,51m 
e N= 8.953.356,63m); deste, 319º54'56" e 68.41m, chega-se ao vértice P-30 (E= 772.936,43m e 
N= 8.953.408,97m); deste, 280º13'35" e 64.10m, chega-se ao vértice P-29 (E= 772.870,18m e N= 
8.953.420,35m); deste, 307º02'53" e 83.01m, chega-se ao vértice P-28 (E= 772.835,61m e N= 
8.953.470,36m); deste, 276º10'29" e 34.77m, chega- se ao vértice P-27 (E= 772.790,76m e N= 
8.953.474,10m); deste, 255º51'31" e 46.25m, chega-se ao vértice P-26 (E= 772.769,11m e N= 
8.953.462,80m); deste, 297º06'09" e 24.32m, chega-se ao vértice P-25 (E= 772.717,03m e N= 
8.953.473,88m); deste, segue-se, confrontando com Jorge Miguel, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 311º13'01" e 69.24m, chega-se ao vértice P-24 (E= 772.620,06m e N= 
8.953.519,50m); deste, 318º44'39" e 147.05m, chega-se ao vértice P-23 (E= 772.550,91m e N= 
8.953.630,05m); deste, 328º41'18" e 133.06m, chega-se ao vértice P-22 (E= 772.524,81m e N= 
8.953.743,73m); deste, 313º27'22" e 35.96m, chega-se ao vértice P-21 (E= 772.505,46m e N= 
8.953.768,46m); deste, 342º19'07" e 63.71m, chega-se ao vértice P-20 (E= 772.367,13m e N= 
8.953.829,16m); deste, 319º03'31" e 211.10m, chega-se ao vértice P-19 (E= 772.272,84m e N= 
8.953.988,62m), deste, segue-se, confrontando com Fernando Pereira da Rocha, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 209º46'12" e 189.90m, chega-se ao vértice A-21 (E= 
772.175,85m e N= 8.953.823,78m); deste, 286º46'36" e 101.30m, chega-se ao vértice A-20 (E= 
772.135,32m e N= 8.953.853,02m); deste, 313º18'17" e 55.69m, chega-se ao vértice A- 19 (E= 
772.133,60m e N= 8.953.891,22m); deste, 357º35'33" e 40.95m, chega- se ao vértice A-18 (E= 
772.151,11m e N= 8.953.932,13m); deste, 05º44'52" e 174.84m, chega-se ao vértice A-17 (E= 
772.206,95m e N= 8.954.106,09m); deste, 10º16'09" e 313.23m, chega-se ao vértice A-16 (E= 
772.284,34m e N= 8.954.414,30m); deste, segue-se, confrontando com herdeiros de José Basílio, 
com azimute e distância de 10º12'33" e 436.63m, chega-se ao vértice A-15 (E= 772.493,38m e N= 
8.954.844,02m); deste, segue-se, confrontando com Moacir Barbosa, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 85º17'17" e 209.75m, chega-se ao vértice A-14 (E= 772.572,66m e N= 
8.954.861,25m); deste, 69º22'05" e 84.71m, chega-se ao vértice A-13 (E= 772.736,34m e N= 
8.954.891,10m); deste, segue-se, confrontando com João Correia Nunes, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 69º32'32" e 174.70m, chega-se ao vértice A-12 (E= 772.813,48m e N= 
8.954.952,16m); deste, 57º44'06" e 91.23m, chega-se ao vértice A-11 (E= 773.913,00m e N= 
8.955.000,86m); deste, 66º26'08" e 89.02m, chega-se ao vértice inicial da descrição deste 
perímetro, A-10 (Processo INCRA/SR-22/no 54360.000140/2007-01).  Art. 2o Este Decreto, 
independentemente de discriminação ou arrecadação, não outorga efeitos indenizatórios a 
particular, em relação 
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a áreas de domínio público, constituído por lei ou registro público, e a áreas cujo domínio privado 
esteja colhido por nulidade, prescrição, comisso ou tornado ineficaz por outros fundamentos, 
excetuadas as benfeitorias de boa-fé por lei autorizadas, excluindo-se ainda dos seus efeitos os 
semoventes, as máquinas e os implementos agrícolas. 
 Art. 3o O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, atestada a legitimidade 
dominial da área planimetrada de imóvel situado no polígono descrito no art. 1o deste Decreto, 
fica autorizado a promover e executar a desapropriação, na forma prevista na Lei no 4.132, de 10 
de setembro de 1962, e no Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941. 
§ 1o O INCRA, independentemente de declaração judicial prévia, deverá apurar 
administrativamente as ocorrências referidas no art. 2o, e as invocará em juízo, para fins de 
exclusão da indenização. 
§ 2o A Advocacia-Geral da União, por intermédio de sua unidade jurídica de execução junto ao 
INCRA, poderá, para efeito de imissão de posse, alegar a urgência a que se refere o art. 15 do 
Decreto-Lei no 3.365, de 1941. 
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 20 de novembro de 2009; 
188o da Independência e 121o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Guilherme Cassel 
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CAPÍTULO 7 - NARRATIVAS ETNICAS E REAFIRMAÇÃO DE TERRITORIALIDADE. 
 

 ―Contar uma história sempre foi à arte de 
contá-la de novo, e ela se perde quando as 
histórias não são mais conservadas‖. 
(O narrador. Walter Benjamim, 1983). 

 

Dentro do processo de reconhecimento étnico da FUNAI as narrativas funcionam 

como um elemento aglutinador da unidade grupal relacionada a uma origem comum 

baseada nos laços de parentesco. A reconstrução do antigo território (anexo XIX) do povo 

Xukuru-Kariri em Palmeira dos Índios passa necessariamente pela memória dos mais 

velhos, estes velhos que exatamente vivem à margem de uma sociedade capitalista onde 

só existe aquele que produz. Eles vieram antes. Tem a experiência, tem o repouso. O 

adulto e a criança em suas atividades não se ocupam do passado; para eles a memória é 

fuga, arte, lazer, contemplação. Para o velho homem que já viveu, há vida ao lembrar o 

passado. Ele não descansa, mas antes trabalha, na função própria do lembrar. O de ser 

memória da família, do grupo, da instituição da sociedade. (BOSI, 2001, 62-63). 

Os mais velhos são os guardiões da lembrança, como afirma Ecléa Bosi (2001), 

são eles que dentro das comunidades mais simples testificam um tempo que explica e 

constitui o hoje, muitas vezes não compreendido por muitos, porque não ouviu a outra 

história, a história dos ―esquecidos‖, ‖oprimidos‖, a história dos ―vencidos‖. A Memória dos 

velhos pode ser trabalhada como um mediador entre a nossa geração e as testemunhas 

do passado (BOSI, 2004, p. 15).  

A memória dos mais velhos é o intermediário informal da cultura, pois longe da 

unilateralidade que vigora nos mediadores formais constituídos pelas instituições (a 

escola, a igreja, o partido político etc.) ela faz emergir pontos de vistas contraditórios, 

onde nestas contradições emergem toda riqueza que existe nas transmissões de valores, 

de conteúdos, de atitudes, enfim, os constituintes da cultura (BOSI, 2004 p.15). Nas 

sociedades camponesas e indígenas por diferentes motivos, a capacidade de ouvir, de 
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escutar o outro ainda resiste. A narrativa é exercida nas diferentes atividades, enquanto 

se prepara o roçado, enquanto se colhe na mata frutas e sementes para o artesanato, 

quando sentados no terreiro da casa fabricam as peças de artesanato. É assim que 

durante o fabrico das peças o artesão da vida se une ao artesão da fala se constituindo 

na figura do narrador, tão esquecida nos tempos presentes onde a tecnologia destrói o 

rico celeiro da cultura oral e onde ―ouvir‖ o outro é essencial para que assim se mantenha 

viva a tradição, as histórias do tempo passado que de certa maneira uma explicativa do 

presente que por ser presente não exclui o passado, mas antes tenta identificá-lo no 

presente para que se foi uma boa experiência deixar-se repetir e se não refazê-lo  para 

não ter que sofrer outra vez. A memória social habita no seio de sua comunidade 

Nesse sentido o exercício da narrativa é o exercício de voltar ao passado. Não se 

narra o presente. Ele existe por si só. A narrativa é o exercício da memória. Onde esta 

memória habita? - Habita na lembrança, diz Dona Itabira (58 anos), esposa do Cacique 

Heleno da Mata Cafurna. Esta capacidade de tecer o presente com os fios do passado é 

exemplificada na sua pessoa quando entra na mata e começa a identificar as diferentes 

árvores que estão no caminho que leva até o açude, hoje lugar de recreação e 

contemplação daqueles que vivem ali e também dos que visitam. Antes o açude era a 

nascente que abastecia de água a cidade de Palmeira dos Índios. Já dentro da mata D. 

Itabira passa a identificar as árvores que dão frutos: as bananeiras, pés de cajus, acerola, 

manga, jenipapo; as que dão sementes para o artesanato: sapucaia, periquiti, olho de 

pombo, olho de cigana, santa Maria, olho de boi, taquarinha, gravatá; as que servem de 

remédio: aroeira (antibiótico para coceira, sinusite, banhos para mulher), sapé (chá para 

icterícia), camará (dor de barriga), etc.  

Todo este universo de conhecimento é transmitido em meio a uma caminhada às 

nove horas de uma manha de quarta-feira e é absorvido pelas três netas que seguem e 

perseguem durante todo o percurso realizado. Quando a avó aponta uma semente 

batizando-a elas rapidamente colhem as do chão ou do pé, para mostrar que também já 

conhecem um pouco daquilo que a mata pode oferecer. É a aplicação imediata do 

aprendizado e a perfeita sabedoria dos mais velhos que ao perceberem a criança que 

vive no imediato preenche este imediato com atividades. Segundo Dona Itabira esta é a 

melhor maneira de aprender:  

 
- fazendo, acompanhando o que faço que é para não esquecer mais tarde. 
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Dona Francisca mãe do cacique Chiquinho nos conta que a malva branca cura 

câncer em estágio inicial; a barriguda serve para inflamação; a raiz da cansanção serve 

para a inflamação; andraco cura câncer do útero; jarrinha, para a gastrite; capital, um cipó 

vermelho, para doenças venéreas; espinha de cigarra, para a coluna; tamarindo, para 

próstata; caroba, para verruga (genital); semente de melão, para escorrimentos genitais; 

marcela-do-reino e chá de banana-pão para diabetes; crista-de-galo, erva-de-catenga, 

cravo-do-reino, cristal mineral, para doenças venéreas; a capeba cura o fígado e os rins; 

semente de melancia para febre; semente de abóbora para verme... Outras plantas 

citadas: paretário, salsa, cabacinho, alfavaca-de-caboclo, alfavaca-de-vaqueiro, 

manjericão, água de laranja, etc. 

Além das ervas, tem conhecimento de minerais, como o chá do seixo de rio de 

água doce para pedra no rim. Também cura pela reza, evocando tanto os ―encantados 

dos pés da mãe de deus‖ como os santos católicos. Os povos indígenas por sua própria 

condição histórica são guardiões da narrativa, pois a própria condição de excluídos do 

processo de inclusão social através da idéia de constituição do Estado-nação, levou-os a 

exercitar a narrativa como uma forma de aprendizado e fixação das experiências, seja ela 

individual ou grupal. Por força de sua complexa situação em relação à posse de suas 

terras os índios do Nordeste têm como eixo central de suas narrativas a problemática do 

território seja na luta pela reconquista da terra, seja pela sabedoria adquirida com a 

natureza. As narrativas tanto as míticas quanto às históricas nos falam do Grupo e de 

suas tentativas na organização do seu povo em torno da terra. 

Existe também a narrativa do sagrado, esta não pode ser revelada para as pessoas 

não índias. É o caso do ritual do Ouricuri26, momento religioso do povo Xukuru-Kariri onde 

lá dentro no coração da mata pratica os seus rituais numa perfeita comunhão com os 

seus ancestrais, onde até as crianças bem pequenas sabem que o que acontece na mata 

não pode ser falado a ninguém. Esta regra não está escrita em lugar algum, mas subsiste 

na força da narrativa, pois elas servem, na verdade, às mais variadas finalidades porque 

―clara ou oculta, ela carrega consigo sua utilidade. Esta pode consistir ora numa lição de 

                                                
26

 Existe trabalho publicado dedicado diretamente aos Kariris-Xocós que são as tese de doutorado de Vera 
Lucia Calheiros Mata, citado na bibliografia desta pesquisa e a de Clarice Novaes Mota, As Juremas told us, 
que focaliza o uso das plantas medicinais, apresentada na Universidade do Texas em 1987. No Brasil está 
presente na coletânia Xamanismo no Brasil, org. por Jean Langdon, intulada no artigo ―Sob as ordens da 
Jurema‖. 



   

   

   

88 

moral, ora numa indicação prática, ora num ditado ou norma de vida‖ (BENJAMIM, 1983, 

59).  Segundo depoimento em pesquisas de campo é o ritual do Ouricuri que dá sentido 

a terra, à família, à identidade, à chefia, enquanto principio organizador. Durante a 

pesquisa sempre me posicionei de maneira discreta com relação ao ritual porque me foi 

antecipado por uma índia Xukuru-Kariri que o Ouricuri é um ritual sagrado, ele é o nosso 

segredo. Baseados neste segredo eles estruturam a vida da comunidade, tendo plena 

consciência que este segredo, sagrado, misterioso, é o único reduto da vida deles que a 

sociedade nacional não pode dominar. Um exemplo claro da presença do Ouricuri nas 

decisões da comunidade é o fato da Aldeia Mata da Cafurna não possuir um pajé, pois 

ainda não foi indicado no Ouricuri.  Esta reserva com relação ao ritual do Ouricuri nos 

coloca na condição de pobreza de informação que não corresponde à magnitude do 

significado do Ouricuri na sobrevivência étnica dos povos indígenas do Nordeste. 

Denomina-se Ouricuri o complexo ritual e o local onde se realiza. É praticado por vários 

grupos do Nordeste. O corpo ritual do Ouricuri se constitui num conjunto de cantos e 

danças. Dentre os Kariris-Xocós (povo indígena de Porto Real do Colégio) durante o ritual 

do Ouricuri é utilizado também à ingestão da jurema, infusão feita de entrecasca da raiz 

desta árvore, posta a macerar com vinho. O clímax do ritual é o transe resultante do uso 

da jurema. Neste estado os participantes dizem romper barreiras entre passado presente 

e futuro numa comunhão com seus ancestrais e suas divindades. 

De acordo com o relatório antropológico emitido pela antropóloga Lucia Helena 

Soares Melo (1989) o universo mágico-religioso do grupo Xukuru-Kariri, apesar de 

apresentar um elevado grau de aculturação, praticam, como a grande maioria das tribos 

do Nordeste, o toré que denominado da mesma forma que os Pankararu de ―brincadeira‖. 

Acreditam e confiam em seu pajé atual, bem como em seus mistérios e segredos que 

caracterizam os ritos, além dos seres ―encantados‖, que habitam as matas, tidos como 

semelhantes aos Xukuru-Kariri e observadores de suas andanças. Os índios apresentam 

certo receio quando sentem que são perseguidos por estes nas matas. 

Estes índios tentam retomar algumas tradições dos antigos, mas o que se percebe 

é que existe uma grande influencia da religião Católica, um forte sincretismo religioso no 

grupo tanto pelo catolicismo como por culto de origem afro, o que pode ser exemplificado 

pela Fazenda Canto, onde a presença de outras religiões é muito forte. 
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O grupo Xukuru-Kariri de Palmeira dos Índios em decorrência do processo de 

miscigenação imposta pelo colonizador tem atualmente descaracterizados seus hábitos e 

costumes tradicionais, fato que ocorreu praticamente com todos os índios do Nordeste 

brasileiro, não significando, portanto, que tenha sofrido processo de assimilação da 

sociedade envolvente. Apesar de perderem sua cultura ancestral, conservam traços 

destas, cultuando novos valores de um universo próprio que os caracteriza como índios 

integrados. 

O que ficou evidenciado é que muitos dos representantes da sociedade envolvente 

adotam pejorativamente a palavra, caboclo, no sentido de descriminar os índios 

miscigenados, principalmente no Nordeste brasileiro, alegando que ―caboclo‖ não é índio, 

enfatizando o caráter etnocêntrico e a postura preconceituosa assumida pelos não índios 

na relação mantida com os povos indígenas. Como Edwin Reesink (1983) afirma:  

O resultado do processo das imposições da sociedade envolvente e as 
resistências das sociedades indígenas pode ser observado particularmente 
nos grupos indígenas no Nordeste. Para o entendimento do processo há 
duas categorias chaves: índio e caboclo, a importância das duas 
categorias resulta de um fenômeno recentemente observado, ou seja, que 
os ―caboclos‖ estão assumindo cada vez mais a identidade ―índios‖ como 
identidade necessária para a garantia dos seus direitos legais (...). 

A categoria caboclo expressa, o índio aculturado e miscigenado que, 
talvez por ter se submetido à vontade dos poderosos ao longo do processo 
de aculturação, tenha sofrido menor perseguição do que aqueles mais 
resistentes. Até pouco tempo, e mesmo em alguns casos ainda hoje, os 
índios aceitaram a categoria: caboclo como autodefesa. Mesmo assim, o 
caboclo não deixa de ser considerado ―descendente de índio‖, e sujeito ao 
preconceito. (REESINK; 1983 121 e 130). 

 
Apesar de pertencerem a uma categoria mais geral, que os remete a uma identificação 

com os demais índios brasileiros, fazem parte de uma sociedade de classes que no âmbito 

regional os caracterizam como camponeses ou proletários rurais. Nem por isso deixam de 

serem índios, São índios integrados ao sistema capitalista.  

Todorov a respeito da perda de alguns elementos culturais, afirma que, ―o individuo 

não vive uma tragédia ao perder a cultura de origem quando adquire outra, constitui nossa 

humanidade o fato de ter uma língua, mas não o de ter determinada língua‖. (TODOROV, 

1999,25). 

Atualmente os Xukuru-Kariri estão alojados em oito pontos estratégicos: Mata da 

Cafurna, Amaro, Fazenda Canto, Capela, Boqueirão, Macacos, Coité e Aldeia Monte Alegre 
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(figura 20). Este ponto da Aldeia Monte Alegre é resultante do movimento dos índios 

desaldeados liderados pelo cacique Xiquinho Xukuru que reacende a questão tanto a nível 

local como a nível nacional fazendo com que a FUNAI retomasse a questão da demarcação 

das terras deste povo que parecia estar esquecida dentro da pesada e burocratizada máquina 

do Estado brasileiro.  
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No processo de identificação do antigo território para elaboração do memorial 

indígena das terras dos seus ancestrais, a narrativa funcionou como argumento da 

presença dos povos indígenas na cidade de Palmeira dos Índios. É claro que junto com a 

memória e a narrativa dos velhos aliaram-se os diferentes sítios arqueológicos 

encontrados e a documentação existente serviram para corroborar o discurso dos antigos 

sobre a ocupação das terras indígenas pelo branco invasor, legitimando assim todo um 

processo de memória grupal guardada a ferro e fogo na lembrança daqueles que não 

sabiam que um dia as suas memórias serviriam de instrumento de libertação de seu povo. 
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A construção da atual territorialidade Xukuru-Kariri sucedeu-se a semelhança dos 

demais povos indígenas, no confronto com a colonização do Brasil e posteriormente com 

a construção do chamado Estado-nação brasileiro. A própria ocupação da hoje cidade de 

Palmeira dos Índios deu-se como conseqüência do processo de (des) territorialização dos 

povos Xukuru (Pernambuco) e Kariris (Sergipe) e de outros índios oriundos do terço de 

Domingos Jorge Velho, em expedição de extermínio ao Quilombo dos Palmares em terras 

alagoanas. O depoimento abaixo expressa a representação que os Xukuru-Kariri fazem 

desses deslocamentos forçados pela violência colonial: - Antes isto aqui tudo era nosso, 

desde há muitos tempos atrás, mais aí chegou o homem branco e empurrou nóis e hoje 

nóis vivemos assim né. Tudo apertado, mas confiante de retomar nossas terras‖. (Eliel – 

Índia Xukuru-Kariri – Mata da Cafurna). 

O território ocupado por eles está muito aquém da área que por direito histórico 

lhes pertence. Os índios Xukuru-Kariri estão espalhados por diversos pontos da cidade de 

Palmeira dos Índios os pontos mais freqüentados pela população local e pelos turistas e 

alguns poucos estudiosos que chegam até a cidade são: a Mata da Cafurna e a Fazenda 

Canto. 

A Cafurna como é comumente chamada, se localiza fora da cidade, distando uns 

oito quilômetros do centro de Palmeira dos Índios, em termos de acessibilidade apresenta 

uma situação melhor do que a Fazenda Canto haja vista que existe uma oferta maior de 

transporte alternativo. Para a Cafurna existem as chamadas caminhonetes somente no 

primeiro horário depois a única alternativa é esperar pelo caminhão dos estudantes se 

tiver lugar (o que dificilmente acontece) caso contrário existe a opção da caminhada 

descendo a Serra do Candará (682m de altura). 

A atividade agrícola predomina no Grupo Mata da Cafurna e na Fazenda Canto, 

sendo a mandioca, milho, feijão e verdura, os produtos normalmente cultivados, os dois 

primeiros são à base de sua dieta. O gado encontrado na área não chega a caracterizar a 

prática de uma atividade voltada para a pecuária, pois somente uma ou duas famílias 

possuem em média uma vaca, um bezerro ou um boi. O artesanato que pode ser 

encontrado entre os Xukuru-Kariri é fraco, predominando a confecção de colares, 

pulseiras, brincos, anéis, arcos e flechas, miniaturas de ocas, cachimbos, tacapes, etc. 

Confeccionados pelos indígenas, com matéria prima extraída da própria mata tais como: 

sementes, ossos, madeira, frutos, penas de pavão e de outras aves. Tais produtos não 
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estão incluídos entre os comercializáveis, que integram a feira semanal, realizada aos 

sábados em Palmeira dos Índios, nesta o Xukuru-Kariri vende principalmente verduras e 

legumes. A integração da comunidade indígena com a população regional é intensa, 

podendo-se observar o mesmo com relação dos Fulniô, Grupo indígena com o qual os 

Xukuru-Kariri mantêm relacionamento mais estreito. 

Todo o grupo Xukuru-Kariri habitava a Fazenda Canto em Palmeira dos Índios (Al). 

Com o surgimento de divergências internas e uma série de conflitos entre membros da 

família Celestino, uma parte da comunidade com 15 famílias foi transferida para a Mata 

da Cafurna (1985), área florestal onde se encontra o Ouricuri, local sagrado, reservado ao 

culto religioso é preservada ecologicamente. Hoje existem oito pontos de ocupação do 

povo Xukuru-Kariri em Palmeira dos Índios: Mata da Cafurna, Amaro, Fazenda Canto, 

Macacos, Capela, Boqueirão, Coité e Fazenda Monte Alegre (o oitavo grupo liderado pelo 

então Cacique Chiquinho Xukuru) 

A narrativa e documentos escritos apontam que grande parte das terras da cidade 

de Palmeira dos Índios pertence aos índios Xukuru-Kariri que, sempre foram silenciados e 

espoliados pela violência do processo de expansão do capitalismo e que hoje, graças à 

memória dos velhos permite a constituição de outra história. A narrativa como recordação 

de outros tempos – tempos de liberdade, de fome, de sede, de seca e de perambulação 

pelas franjas das cidades e de trabalho mal pago nas fazendas locais – permite outro 

saber sobre o território em disputa. Benjamim, acerca da memória no seu texto O 

narrador, invoca a primazia da oralidade na comunidade e procura resgatar o valor da 

história que anda de boca em boca, fazendo assim emergir a história dos vencidos em 

meio ao processo de reificação que marca a sociedade capitalista.  

A forma mais visível hoje pela qual se dá essa nova visão é a política de 

demarcação das terras indígenas, onde o processo demarcatório levou o povo Xukuru-

Kariri de Palmeira dos Índios a uma intensa participação e paralelamente uma (re) 

afirmação étnica que durante séculos de contato com a sociedade envolvente estava em 

um processo de negação, haja vista a grande violência impetrada pelo Estado sobre os 

povos indígenas para o esbulho de suas terras. Ao longo do processo de disputa pela 

terra, nos momentos de tensão e conflito, emergiu várias representações sobre a terra, 

cidadania, nacionalidade.  
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A situação de disputa colocou às claras o conflito latente entre os Xukuru-Kariri e a 

sociedade palmeirense. As diferenças cresceram. Não ficou duvidas de que a fronteiras 

étnicas existiam; e que a identidade Xukuru-Kariri é uma identidade territorial, 

considerando a importância que o território assume no processo de identificação Xukuru-

Kariri. Assim o território é sinônimo de terra para os Xukuru-Kariri. A terra tem um 

referencial cultural muito forte. É da terra que o povo Xukuru-Kariri retira seus elementos 

culturais, de onde extrai os elementos de sua etnicidade, que vão sendo reconstruídos 

permanentemente e que servem para a sedimentação de uma categoria étnica que se 

identifica como índio e é identificado por outros como se constituísse uma categoria 

diferençável de outras categorias do mesmo tipo (BARTH, 1998, 190). 

A legitimidade do ser índio é dada pelo Outro. A garantia de sua identidade é a sua 

comunidade, o seu grupo, o seu povo: 

- Todos na minha aldeia me conhecem. Se você chegar lá e 
perguntar lá quem eu sou, todos vão dizer: É Maninha, índia Xukuru-
Kariri. Eu cresci na aldeia. Todos sabem quem eu sou! (Maninha 
liderança Xukuru-Kariri - Fala na abertura da I Semana de Geo-
História Indígena da FUNESA-ESPI – abril 2004). 

Por esse caminho, Barth (1998) alerta que, a questão principal na identificação de 

um grupo étnico está relacionada à fronteira étnica que o define. Em um primeiro 

momento a sua identidade é garantida pela existência do Outro que o aceita. E no 

segundo momento ela é reforçada por aquele que o exclui. Estas fronteiras são 

exatamente resultantes de uma história de profundo confronto que traz consigo uma série 

de transformações onde o fenômeno da invisibilidade étnica se fez necessário para que 

assim pudessem sobreviver fisicamente, enquanto aguardavam um ―tempo melhor‖, onde 

as forças da morte não acarretassem além da morte étnica a morte física. E é nessas 

fronteiras que toda a contradição do capitalismo se faz visível e na superação destas 

contradições encontra-se o povo indígena Xukuru-Kariri que após uma história de 

profundo confronto traz consigo uma serie de transformações internas à organização 

relativas à sua cultura originária e as tradições, mas que não acarretaram a perda de 

identidade. Pois mesmo tendo adotado a maior parte dos costumes, em geral da 

sociedade envolvente, eles se vêm como índios.  
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A capacidade e a força da narrativa estão testificadas no documento27 de 

identificação de demarcação, onde o Grupo de Trabalho (GT)28  juntamente com as 

pessoas mais velhas da comunidade, conhecedoras de todo o território indígena 

passaram a estudar os limites de suas terras (ainda em mãos de posseiros).  

O trabalho de identificação foi acompanhado pelos índios, com visita de 

reconhecimento da área, aos 12 pontos chaves, cuja figura assemelha-se ao formato de 

um polígono de 12 lados. A distância de cada vértice para o canto da figura é de uma 

légua. Nota-se também que o centro desta figura está muito próximo da Igreja Matriz da 

cidade de Palmeira dos Índios, confirmando o que diz a doação da terra feita aos índios, 

tendo como peão central, a Igreja Matriz de Palmeira dos Índios. Na condução dos 

trabalhos pode-se verificar que os territórios tradicionais desses índios estão gravados na 

memória tribais, passados de geração em geração, e nas informações das pessoas não 

índias, residentes nas localidades vizinhas, que confirmaram serem essas terras 

pertencentes aos índios. 

Na identificação dos pontos tradicionais do território Xukuru-Kariri, nem sempre foi 

possível acompanhar o perímetro delimitado e apresentado no mapa e memorial 

descritivo da área, tendo em vista as dificuldades encontradas, tais como falta de 

estradas, matas fechadas e região de difícil acesso. Estes pontos identificados estão 

destacados numa planta de parte do município de Palmeira dos Índios (fig. 21).  

A descrição dos doze pontos de localizações geográficas para o estabelecimento 

da demarcação das suas terras é resultado da força intrínseca da narrativa, onde cada 

ponto é identificado como se fosse uma volta ao passado, passado que não vivenciou 

materialmente, mas através da história contada pelos antigos que se faz presente e é 

identificada como se vivenciada fosse, pelos que ali estão presentes. Onde se lê: 

Ponto nº 01. Salgado ou Salgadinho – Saindo da Fazenda Canto e seguindo pela 

Estrada Velha que vai para Quebrângulo. Neste local existe vestígio de um pau ferro, que 

foi derrubado. Esta arvore caída, encontra-se do lado esquerdo da referida estrada que 

vai para Quebrângulo. 

                                                
27

 O documento referente faz parte do memorial indígena constante no Processo de nº015/89, páginas 46-
50. 3ª SUER. FUNAI – RECIFE/Pernambuco. O relatório atual ainda não está disponível segundo 
informação da FUNAI-ALAGOAS. 
28

 Denominação referenciada pelos antropólogos. 
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Ponto nº 02. Açude Buenos Aires – Seguindo a estrada de Quebrângulo na 

direção do local denominado Buenos Aires até chegar ao açude deste mesmo nome. 

 Ponto nº 03. Panelas do Vital – Deslocando-se do Açude de Buenos Aires, 

cruzando a rodagem e acompanhando a estrada que vai para Coruripe e Poço da Onça 

até chegar na localidade conhecida como Panelas do Vital. Lá quase a beira da estrada 

dentro da propriedade ocupada pelo Sr. Noel, encontra-se um marco, um pau ferro que foi 

cortado, restando apenas, uma parte do seu tronco.  

Ponto nº04. Lagoa do Moreira – Da Panela do Vital, afastando-se na direção do 

Campo da Aviação da cidade de Palmeira, nas imediações das localidades de Igaci, 

Lagoa Canafístula e Bem–te-vi segue estrada passando por um grupo escolar chamado 

de Ana Emilia Rocha, segundo relato indígena neste local era a Aldeia Indígena da família 

Pedro. Do grupo escolar, acompanha o caminho da direita até um povoado denominado 

Moreira. Neste lugar há lagoa com o mesmo nome, no verão ela seca. Fora dito pelos 

índios que na Lagoa do uma Moreira, moravam índios daquela região também seus 

parentes.  

Ponto 05. Alto Vermelho – Do trecho entre a Lagoa do Moreira e o Alto Vermelho, 

encontra-se o Sitio Guedes, que pertence ao Major Joaquim da Rocha Guedes e Ana 

Rocha Guedes sua esposa. Nestas proximidades encontram-se as lagoas do Uruçu e do 

Rancho. No caminho da Lagoa do Rancho, encontra-se Lagoa de Pedra, que conforme 

informações indígenas e também do Museu Xukurus de Palmeira, foi encontrado em Sítio 

Arqueológico. Passando pela Ponte do Rio Guedes, chega-se até o Alto Vermelho. Neste 

local, a beira da estrada, há vestígios de que existe um pau d Arco, derrubado há algum 

tempo, restando apenas uma saliência no terreno, dando a idéia de um buraco, hoje 

coberto por capim. Esta informação foi confirmada por família não indígena, residente no 

lugar, 

Ponto nº. 06 – Para ter acesso ao local foi necessário passar pela Lagoa do 

Rancho, Lagoa do Veado, um povoado conhecido como Canafístula de Cima e um posto 

fiscal do lado direito da estrada. Os índios não têm lembrança de marco indígena apesar 

de serem terras indígenas.  

Ponto nº 07. Pedra do Ugo ou Riacho Fundo – Para ter acesso ao Riacho Fundo 

segue-se por Palmeira de Fora. Essa localidade Riacho Fundo encontra-se próximo de 

Canafístula. Perto dali, na Serra do Boqueirão, os índios apanhavam o barro, para 
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confeccionar potes e panela. Hoje no Povoado Riacho Fundo as mulheres daquele lugar 

são louceiras, fazem panelas e potes de barro. 

Ponto nº 08. Lagoa da Teresa – Para se chegar a Lagoa da Teresa o acesso é 

pela Serra do Amaro, passando pela Serra do Caranguejo (esta ultima foi um terreiro 

indígena, local de danças) até chegar a um pau ferro (marco indígena), localizado nas 

proximidades da lagoa da Teresa, dali seguindo as informações dos índios fomos até um 

lugar denominado Amaro. Ali em frente existe uma venda, estão as casa do Sr. Paulo e 

do Sr. Elísio. Por trás das casas encontramos um Pau ferro derrubado em parte. 

Ponto nº09. Pedra Montada – Entre a Lagoa da Tereza e as imediações da pedra 

Montada, localizava-se a Serra do Goiti, Sitio Arqueológico, onde foram feitas algumas 

escavações entre elas uma executada por Carlos Estevão em 1938 e outra recente com a 

participação de uma equipe da FUNAI e técnicos da UFPE, onde foram descobertos 

urnas funerárias (igaçabas) e ossos humanos. Ali era um cemitério indígena. Além da 

Serra do Goiti, a Serra do Candará também denominada Serra do Macaco é Sitio 

Arqueológico. Foi outro cemitério indígena. Na serra do Candará moravam índios das 

famílias Xukuru que vieram de Pernambuco. Na chamada Serra do Macaco viviam os 

familiares do Pajé Miguel Celestino. Lá estava situado o terreiro de dança Maria Redonda. 

Nas proximidades da Pedra Grande na Serra do Candará, há mais de um Sitio 

Arqueológico, onde já foram desenterrados objetos que pertencem aos índios daquela 

região. Encontra-se nesse trecho, também a chamada Serra do Leitão, que foi moradia do 

Sr. Antonio Leitão, hoje neste local habitam seus familiares que são índios. 

Ponto nº10. Baixa da Areia – Da Pedra Montada se percorreu uma estrada de 

difícil acesso, até chegarmos a Baixa da Areia, até o Ponto 01, onde se encerra a 

identificação da área. Ponto nº11. – Limite norte da Fazenda Canto. Ponto nº12 – Limite 

leste da Fazenda Canto. 
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De acordo com o Processo 015/89 (página 56), diante da conclusão da 

identificação da área indígena de Palmeira dos Índios existiam duas propostas em relação 

às terras identificadas. A primeira é defendida por Manuel Celestino da Silva (líder da 

Fazenda Canto) e a segunda defendida por Antonio Celestino da Silva (Mata da Cafurna). 

Com relação ao primeiro grupo, está proposto que toda área delimitada torne-se 

Patrimônio Indígena e que a Prefeitura não mais receba todo o Imposto Territorial 

daquelas propriedades inseridas na Área Indígena (AI), que passaria a ser para o índio. 
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Existe, entretanto uma proposta de acordo com o órgão responsável (FUNAI) e as 

entidades competentes, no qual uma percentagem dessa verba seria então transferida 

para os índios. Alegam que situação semelhante acontece com a cidade de Águas Belas 

em Pernambuco, onde as pessoas não indígenas que por ventura ultrapassaram os 

limites concordados entre índios e aquela cidade, para fixarem moradia, pagam aos Fulni-

ô ―o chão da casa‖, como é conhecido o acordo existente naquela localidade. 

A comunidade indígena Xukuru-Kariri tem interesse em desapropriar as 

propriedades que ultrapassassem de 20 ha. Na proposta liderada por Antonio Celestino 

da Mata da Cafurna, após ser confirmado o direito da terra para o índio, a cidade de 

Palmeira dos Índios deverá ficar intocável, podendo se expandir. Pretendem que sejam 

desapropriadas as glebas que se limita com a Mata da Cafurna e a Fazenda Canto já 

regularizada. Com relação a algumas ocupações de lotes localizados no meio urbano, 

que fazem parte do território indígena, pagariam o imposto territorial aos índios, donos da 

terra por direito. Os lotes inferiores a 10 tarefas de terra não pagariam nem ao índio e 

nem a prefeitura da Cidade de Palmeira dos Índios. Através de um acordo entre a 

comunidade indígena e a FUNAI, a administração dos bens da comunidade por parte da 

FUNAI seria feita de maneira que houvesse uma melhoria na qualidade dos índios, 

aliviando a dependência total deles em relação a FUNAI. 

Atualmente, mediante a demarcação de suas terras, os povos Xukuru-Kariri 

reafirmam a sua identidade negada e destroem não só o discurso da historiografia oficial 

como também da geografia dos professores, a geografia comprometida com os poderes 

constituídos, com a geografia tradicional e positivista que entende o espaço como 

sinônimo de área e que servia apenas para localizar os fatos. 

No texto ―O Narrador‖, Walter Benjamim anuncia a morte da atividade de narrar 

ensejada pela emergência da modernidade. A causa principal da decadência da narrativa, 

segundo o autor, está associada especialmente à desvalorização da experiência 

(Erfahrung). Na vida moderna ela está representada pelo mundo fabril e pelo crescimento 

das cidades colaborando para a morte de um estilo de vida pautada nas relações 

artesanais, em que os homens teciam e fiavam sem olhar para o relógio. O mundo da 

oralidade que sustentava o mundo feudal é substituído pelo mundo da escrita, a 

experiência é substituída pela vivência. Apesar da ofensiva burguesa, invadindo todas as 

esferas da vida, na modernidade e pós-modernidade a cosmovisão indígena está ainda 
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pautada na narrativa, seja como evento efetivamente transcorrido no tempo, seja como 

evento resultante da força da imaginação sustentada nas lendas e estórias, apanágio de 

uma tradição fundada basicamente na oralidade e não na escrita. 

Partindo do eixo paradigmático que entende a realidade como uma coisa dinâmica 

e não estática, assiste-se hoje a narrativa dos dominados mostrar a sua força, à 

proporção que colabora no movimento de luta pelo resgate das terras expropriadas pela 

escrita do dominador. É nessa perspectiva que se inscreve o sentido da terra na cultura 

indígena. A concepção de território dos povos indígenas remete a uma noção de domínio 

espaço-afetivo em que a espacialidade não está subordinada às formas jurídica política. 

Até bem pouco tempo eles não tinham a noção de um domínio exclusivo sobre um 

espaço contínuo. A sua história sempre foi marcada por uma intensa mobilidade seja por 

questões inerentes ao seu modo de vida seja como fuga diante de inimigos poderosos. 

Por outro lado, o contato com os brancos fez com que os povos indígenas tivessem uma 

nova forma de concepção de territorialidade marcada pela noção jurídica política que 

envolve a presença do Estado Nacional, como o garantidor de seu território e 

conseqüentemente de sua sobrevivência. 

É necessário destacar que foi a ausência da escrita cartorial no interior da cultura 

indígena que possibilitou ao colonizador, além da sua descomunal força bélica, o 

movimento violento de conquista das suas terras. A narrativa é uma história que provoca 

mudança e interage com o outro que está ouvindo, ela se compara segundo BENJAMIM 

(1983, 62), ―aos grãos de semente que, durante milênios hermeticamente fechados nas 

câmaras das pirâmides, conservaram até hoje sua força de germinação‖. Esta força foi 

posta em evidência quando o povo Xukuru-Kariri resolveu contar outra história, uma 

história de luta e resistência pelos tempos em que tiveram de se ―esconder na massa da 

população‖ como uma forma de sobrevivência física já que por decreto foram mortos em 

1872.  

A terra indígena Xukuru-Kariri localizada no município de Palmeira dos Índios, - 

Alagoas com uma população indígena de 1.337 habitantes (dados de 2006) se encontra 

localizadas em diferentes pontos da cidade: Mata da Cafurna, Coité, Fazenda Canto, 

Santo Amaro, Boqueirão, Capela, Cafurna de Baixo, Aldeia Monte Alegre. 1. A Aldeia 

Coité é uma das ocupações indígenas mais antigas de Palmeira, constituídas por posses 
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indígenas, terras privadas havidas por heranças e parcelizadas no passar das gerações. 

É habitada por 26 famílias com 98 pessoas que ocupam 12 unidades familiares. Todas as 

famílias moradoras do Coité mantêm relações de parentesco entre si. E a Aldeia foi 

origem em 1861 de uma das famílias mais antigas famílias Xukuru-Kariri hoje espalhadas 

nas demais localizadas e fora delas, a família Maranduba, cujo ascendente registrado foi 

Fermina Maranduba, ―índia casada com civilizado‖, dada como originária da Serra da Boa 

vista, na vertente da qual se situa o Coité. 

2. A Aldeia Capela ou Serra da Capela é formada em parte por terras de posse 

indígena, em parte por área comprada pela FUNAI. É a mais primitiva aldeia indígena de 

Palmeira e foi visitada pelo antropólogo Carlos Estevão de Oliveira em 1937; na época 

ocupava apenas quatro hectares e havia perdido suas fontes de água com o movimento 

de ocupação das suas terras por segmentos não índios da população. Atualmente 

ocupam 620 hectares com pouquíssimos pontos aproveitáveis para cultivo e construção 

de moradias. Da Aldeia Capela é originária a família Celestino, uma das mais extensas e 

antigas entre os Xukuru- Kariri. 

3. A Aldeia Mata da Cafurna estende-se por uma área de 423 hectares dos quais 

duzentos e trinta aproximadamente são formados pela Mata da Cafurna e Mata da Jibóia. 

A ocupação da área é muito antiga e o antropólogo Carlos Estevão visitou seus 

moradores em 1937. O terreno é acidentado e a única área plana é destinada aos rituais 

religiosos do ―Ouricuri‖. Inserida no perímetro do antigo aldeamento e coberta pelo que 

resta da antiga mata atlântica. Ocupam a Cafurna 78 famílias com uma população de 298 

habitantes, embora algumas famílias não residam permanentemente devido a escassez 

de terras.  

4. A Aldeia Serra do Amaro é limítrofe a Mata da Cafurna e possui em torno de 16, 

8 hectares de terras íngremes, pedregosas e possui poucas áreas passíveis de cultivo. 

Duas famílias vivem ali permanentemente e mais cinco famílias com 17 pessoas mantêm 

moradas temporárias que utilizam quando do cultivo das roças ou durante as safras das 

poucas arvores frutíferas. 

5. A Aldeia Cafurna de Baixo ocupa 36 tarefas de terras (11, 88 ha) e mantém área 

de mata para o ritual do Ouricuri. Nela moram 14 famílias com 52 pessoas, e mais duas 

famílias que residem na área urbana. Essas famílias sobrevivem de pequenas roças e 

comercialização de frutos. 
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6. A Aldeia Fazenda Canto ocupa efetivamente uma área de 276 hectares 

conforme demarcação promovida pela FUNAI em 1982. A documentação cartorária 

original da década de 1950 registra 372 hectares: ou seja, 100 hectares foram ocupados 

por fazendeiros lindeiros não índios. A Aldeia foi o núcleo constitutivo dos Xukuru-Kariri. 

Suas terras foram adquiridas pelo antigo SPI para abrigar as famílias indígenas dispersas 

na região de Palmeira dos Índios e dela partiram movimentos de reocupação das terras 

que pertenciam ao antigo aldeamento extinto no século XIX. São terras menos 

acidentadas voltadas para a o Agreste, e conservam uma área de vegetação nativa para 

o ritual religioso do Ouricuri. Lá vivem em torno de 219 famílias que dividem 

irregularmente a área e a cada dia o esforço produtivo sobre a terra se acentua, bem 

como crescem os conflitos internos que resultam em exclusão de famílias inteiras. 

7. A Aldeia Boqueirão tem uma área de 484 hectares adquiridos pela FUNAI, via 

pagamento de indenização de benfeitorias, para abrigar famílias expulsas da Fazenda 

Canto quando os conflitos ocorridos na década de 90. Em 23 de março de 2000 o imóvel 

passou para a União. É habitada por sete famílias com vinte e oito pessoas onde se 

concentram basicamente a mãe e irmãos do Cacique expulso. 

8. A Aldeia Monte Alegre liderada pelo então Cacique Chiquinho Xukuru-Kariri 

ocupa área tradicional indígena tendo como local de apoio a Fazenda Terra Nova do ex-

vereador Val Basílio em prisão judicial pela Policia Federal na ―Operação Carranca‖. 

Existem sérios conflitos interno para aceitação da Aldeia Monte Alegre ocasionada por 

problemas antigos de faccionalismo daí não constar nenhuma referencia no atual relatório 

técnico antropológico escrito pela Antropóloga Siglia Zambrotti. 
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O atual relatório elaborado pela antropóloga Siglia Zambrotti Doria (designada pela 

Portaria FUNAI nº 1.121/PRES de 23 de agosto de 2006) dando continuidade aos 

relatórios anteriores que depois de concluídos não atenderam as expectativas das partes 

interessadas. O processo originário está registrado sob referencia: FUNAI/3ª SUER 

Nº015/89. A escrita que segue tem como texto fundante o último relatório produzido 

publicado no Diário Oficial da União de 20 de outubro de 2008 é o 5º relatório produzido 

para reconhecimento e identificação da Terra Indígena XUCURU-KARIRI de ocupação do 

grupo tribal Xukuru-Kariri. 

Em 1988 a FUNAI constituiu um grupo técnico especializado (GT) para proceder à 

delimitação da terra indígena, em principio para estabelecer áreas de acréscimos às 

pequenas terras já em posse dos índios. O GT, coordenado pela antropóloga Maria de 

Fátima Campelo Brito, baseado em farto material histórico e etnográfico, delimitou a área 

apoiando-se nos direitos históricos dos índios de Palmeira, ou seja, com base na Carta 

Régia de demarcação de uma légua em quadro realizada em 1822, demarcada 

posteriormente em 1861. Essa Carta Régia seguia as normas da Carta Régia de 23 de 

novembro de 1700 que autorizava a doação de uma légua em quadro para cada casal de 

100 índios. A delimitação de 1988 chegou a uma área de 13.020 ha. E um perímetro de 

40,05 ha. Que apresentava uma figura regular sob o formato de um polígono de doze 

lados com um raio correspondente a uma légua de sesmarias, ou seja, 6,6 km, tendo 

como centro a Igreja Matriz da Cidade de Palmeira. A proposta de delimitação esbarrou 

em contrições legais apontadas pelo Ministério Público: o impasse entre índios e não 

índios por toda a área rural que circundava a cidade, a necessidade de desocupar 

praticamente toda a cidade de Palmeira dos Índios e a inconstitucionalidade de cobrança 

do foro dos ocupantes não índios que permanecessem na área reivindicada, opção 

sugerida pelas lideranças indígenas à época a esse respeito ver a dissertação de 

mestrado de Maria Ester Ferreira da Silva, ―A Demarcação de Terras e o Processo de 

Desterritorialização do Povo Xukuru-Kariri no município de Palmeira dos Índios - AL‖. 

Em 1995 o Ministério Público propôs um reestudo da área visando excluir a área 

urbana do município. Em 05 de junho 1995 foram designados Adolfo Neves de Oliveira 

Junior da Procuradoria Geral da República e Silvia Aguiar C Martins, da Universidade 

Federal de Alagoas, para o reestudo da identificação e delimitação da terra indígena 
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ocupada pelos Xukuru-Kariri. Em 1996 finalizam o relatório técnico antropológico sem 

apresentação de proposta de delimitação de território. 

Com o crescente número da população indígena em Palmeira dos Índios e o 

exagerado faccionalismo entre as famílias a FUNAI adquire através da compra de terras, 

mediante pagamento de benfeitorias, terras para abrigar os expulsos da Fazenda Canto, 

todavia estas terras localizadas na área histórica reivindicada pelos Xukurus-Kariris. 

Surgindo assim as áreas do Boqueirão e parte da Serra da Capela. 

Em 1997 foi constituído um novo GT para identificar e delimitar a área indígena 

Xukuru-Kariri, este coordenado pela Antropóloga Sheila Brasileiro, do Ministério Público 

Federal, com o suporte do Antropólogo José Augusto Laranjeiras Sampaio, da 

Universidade Estadual da Bahia. Este GT esboçou uma proposta de delimitação de terra 

indígena de 16.136 ha e o perímetro de 80 km. Na proposta a área urbana de Palmeira 

dos Índios ficava excluída, mas propondo para tal a anexação de uma vasta área de 

terras que chegaria até o estado vizinho que é Pernambuco, como forma de compensar a 

área perdida. Mas a proposta foge ao conceito de terra indígena que contém na sua 

essência o peso da ancestralidade, ou seja, a terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios. Este relatório técnico não foi concluído e os prazos vencidos obrigaram a FUNAI a 

solicitação de novo relatório. 

Em 2003 foi designado um novo GT agora coordenado pelo Antropólogo Douglas 

Carrara. Em finais de 2004 o mesmo entrega um relatório que foi reprovado pelo 

Ministério Público por não apresentar descrição justificada de limites e se baseando nos 

parâmetros do relatório do ano 1997. Em agosto de 2006 a FUNAI destitui o Antropólogo 

Douglas Carrara da coordenação do GT nomeando para tal a Antropóloga Siglia 

Zambrotti Dória da Coordenação Geral de Identificação e Delimitação da Diretoria de 

Assuntos Fundiários da FUNAI – CGID/DAF (Portaria FUNAI nº 1.121/PRES de 23 agosto 

de 2006) para conclusão dos estudos de identificação e delimitação da área indígena 

Xukuru-Kariri. (D.O.U 20/10/2008 pg.44). Neste relatório a Coordenadora do GT 

apresenta uma proposta de 7.073 ha (sete mil e setenta e três hectares), com um 

perímetro de 48 km (quarenta e oito quilômetros) valores aproximados. (Ver fig.23) 
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FIGURA 23 
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Na área indígena proposta para a T.I (Terra Indígena) Xukuru-Kariri o GT 

encontrou 463 imóveis incidentes, com a seguinte distribuição por área ocupada: mais de 

100 ha – 7 imóveis, de 50 a 100 ha – 9 imóveis, de 20 a 50 ha – 33 imóveis, de 10 a 20 

ha – 39 imóveis de 1 a 10 ha – 226 imóveis. Ou seja, no intervalo 1-10 ha em um total de 

463 propriedades tem 35 minifúndios. O que caracteriza a proposta fraudulenta deste 

último relatório técnico que reduz a área indígena em torno de quase 50% do seu 

perímetro original, deixando de fora os grandes pecuaristas e jogando os índios contra os 

minifundistas, onde já existia um acordo prévio entre as lideranças indígenas de Palmeira 

dos Índios de que os pequenos proprietários de terras não seriam extrusados. 

 Neste embate jurídico em relação à demarcação das terras indígenas na cidade de 

Palmeira dos Índios emerge o oitavo grupo indígena Xukuru-Kariri. É a facção Xukuru-

Palmeira, liderada pelo Cacique Xiquinho Xukuru, nascido na cidade, mas de linha 

materna Pankararu e que pelo exagerado faccionalismo do povo Xukuru-Kariri e a 

escassez de terras permaneceram ―escondidos na massa da população‖ ocupando as 

franjas da área urbana da cidade em condições de expropriação. No próximo item tem-se 

a história de constituição deste grupo como uma forma de apontar a essencialidade da 

discussão dos povos tradicionais na dinâmica de constituição do território brasileiro e da 

disputa pela terra entre índios e não índios. 
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Aldeia Monte Alegre 

A oitava aldeia Xukuru-Kariri- Palmeira dos Índios – AL 
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Sinto-me pobre por viver em uma sociedade 
em que índios e camponeses precisem proclamar 
de voz viva que são humanos, que não são 
animais, e menos ainda animais selvagens. Por 
identificar-me com eles, fico em dúvida sobre o 
lugar que ocupo na escala que vai do animal ao 
homem, numa sociedade que não titubeia em 
proclamar a animalidade de seres que não são 
considerados pessoas unicamente porque são 
diferentes – falam outra língua, têm outra cor, 
outros costumes. Uma sociedade que, no final, 
não tem clareza sobre a linha-limite que separa o 

homem do animal. (José de Souza Martins. A 

chegada do estranho) 
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7.1 TERRAS INDÍGENAS XUKURU-KARIRI  
 

Tudo na história humana tem suas raízes na terra, o que significa que devemos 
pensar sobre habitação, mas significa também que as pessoas pensam em ter 
mais territórios, e, portanto, precisaram fazer algo em relação aos habitantes 
nativos. Num nível muito básico, o imperialismo significa pensar, colonizar, 
controlar terras que não são possuídas e habitadas por outros. Por inúmeras 
razões, elas atraem algumas pessoas e muitas vezes trazem uma miséria 
indescritível para outras (SAID, 1995, p. 37). 

 
A história da formação de um território é a explicação dos processos sociais 

resultantes das intervenções humanas que envolvem dimensões econômicas, políticas e 

culturais da vida social, que dá uma identidade ao território, que pertence a um povo e a 

uma cultura própria. Resgatar a história da formação territorial é importante para fazer 

uma análise das ações que culminaram nas atuais áreas de dominação do Estado. Como 

também para entender e explicar as formas de ocupação e valorização do espaço natural 

através do trabalho humano, identificando o modo de ser, de agir, as manifestações 

culturais e históricas que atuam nas sociedades de modo diferente na construção do 

espaço social 

O processo de colonização, quando se apropria de territórios que têm um povo 

nativo originário do lugar (sem o processo de imigração), gera uma onda inevitável de 

violência, pois este é submetido a novas culturas e a um novo poder. O processo de 

colonização traz características de violência, conquista e poder militar. As estruturas 

produtivas já existentes têm de se adaptar ao novo poder do colonizador, quer por 

incorporação ou por destruição. Notadamente a colonização pode ser afirmada como um 

processo de valorização do espaço, com apropriação dos meios naturais, transformando-

os numa segunda natureza e numa produção de formas espaciais, em apropriação do 

espaço produzido. 

A força militar do Estado colonizador é usada para ditar o domínio sobre os nativos 

dos territórios colonizados, com presença militar, jurídica, administrativa e religiosa. 

 

Na verdade a colonização gera uma relação sociedade–espaço. A relação 
de uma sociedade que se expande e os lugares onde se realiza tal 
expansão, num contexto no qual os ―naturais‖ do lugar são concebidos 
como atributos do espaço, uma sorte do recurso natural local (MORAES, 
2002, p. 85- 86). 

 

Comungando com o pensamento de Said e Moraes (1995, 2002), observa-se que 

essa prática do imperialismo ―pensar, colonizar, controlar terras‖ predominou no território 
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de Palmeira dos Índios, que sofreu perdas consideráveis, como os povos indígenas e as 

comunidades de negros rurais ou ―quilombolas‖. 

Para Moraes (2002, p. 80), ―Colonização envolve conquista e esta se objetiva na 

submissão das populações encontradas na apropriação dos lugares e na subordinação 

dos poderes eventualmente defrontados‖. Neste sentido a apropriação do território de 

Palmeira dos Índios pelos portugueses trouxe diferentes espacialidades ao lugar, e a 

territorialização do grupo português implicou drasticamente no processo de (des) 

territorialização de outros grupos. O processo de (des) territorialização acontece quando, 

expropriados do seu território, estes povos não conseguem se territorializar em outros 

espaços, acontecendo sua exclusão e marginalização. 

Estes territórios (quilombolas e indígenas) que estão em disputa se tornam garantia 

de identidade e luta, sendo transformados de territórios de exclusão e marginalidade em 

territórios de luta e sobrevivência, garantidos pela tradição, pela ancestralidade e pelo 

trabalho. A destruição, a construção e a reconstrução fazem parte do espaço, tornando-o 

qualificado para as futuras apropriações: ―A constituição de um território é, assim, um 

processo cumulativo, a cada momento um resultado e uma possibilidade – um contínuo 

em movimento‖ (MORAES, 2002, p. 57). Sendo assim, a construção de um território 

torna-se uma maneira singular de ler a história de um lugar. Portanto, a apropriação é um 

elemento que define território. Porque qualifica uma porção de terra através do trabalho 

social do grupo que ocupa e explora aquele espaço, numa evidente relação sociedade-

espaço29. 

Dentro dessa visão propõe-se considerar o território como categoria básica de 

análise neste conflito hoje enfrentado pelo cacique Xiquinho da comunidade Xucuru-

Palmeira: não como território em si, mas como território usado. O território usado é o chão 

mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O 

                                                
29

 Esta discussão é feita com muita propriedade por Antonio Carlos Robert de Moraes em sua obra: A 
Valorização do espaço, onde ele afirma que: ...Nesse sentido resta o espaço como categoria social real, o 
espaço-resultado, construído e em construção, o espaço real como demarcação de práticas sociais 
precisas, uma realidade que não prescinde em hipótese alguma da vitalidade histórica que lhe é impressa 
por uma sociedade concreta. Não há espaço sem sociedade, nesta concepção; ou melhor, não pode haver 
espaço, nem como categoria a priori e ideal nem como dimensão física isolada e arbitrariamente pré-
delimitada. O que há é a possibilidade de se trabalhar uma relação sociedade-espaço, relação que é social 
exclusivamente, e que historicamente se expressa em processos reais ou mais complexos, cuja 
compreensão deve ser tarefa de uma teoria marxista da geografia. Daí a proposta que aqui será 
desenvolvida: trata-se de desvendar as formas concretas que qualificam e determinam essa relação, cuja 
historicidade a define enquanto processo permanente de desnaturalização, humanização e socialização do 
espaço terrestre (MORAES, 1999, p.72-73). 
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território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e 

espirituais e do exercício da vida (SILVA, apud SANTOS, 2004 p. 01). 

A apropriação do território que hoje forma o município de Palmeira dos Índios traz 

uma história de exclusão visível a qualquer olhar mais atento dirigido à sua formação 

territorial. Esta formação está mascarada pela romântica lenda indígena30, não permitindo 

às pessoas perceber a violência impetrada aos diferentes povos na formação do território 

palmeirense, o que torna os habitantes desta cidade desinformados sobre sua própria 

história, sua raiz, sua memória. 

Hoje, com todo esse processo de reafirmação de identidade étnica31 da facção 

indígena liderada pelo Cacique Xiquinho, a cidade de Palmeira dos Índios assiste à 

emergência de novas territorialidades, modificando assim a espacialidade do povo 

indígena nesta cidade. Em seu livro Cultura e Imperialismo, Said afirma que nos 

―territórios sobrepostos‖ as culturas são entrelaçadas; em Palmeira dos Índios pode-se ir 

mais além: são culturas negadas, destruídas e silenciadas pelo medo e pela violência que 

caracterizam as relações de dominação oriundas do processo brutal de colonização e que 

permanecem até hoje. 

O grupo faccional que se autodenomina Xucuru-Palmeira vive espalhado na 

periferia de Palmeira dos Índios (nos bairros: Alto do Cruzeiro, Paraíso, São Francisco, 

Xukurus e Tenório Cavalcante – Figura 24), localidades outrora pertencentes aos seus 

antepassados. Parte do grupo vive em favelas e nem sequer são proprietários dos 

imóveis que habitam, uma vez que pagam aluguel. Não conseguem trabalho digno por 

assumirem sua identidade étnica, sobretudo pelo preconceito da população local. As 

crianças estão expostas ao trabalho infantil, prostituição infantil e delinqüência. Alguns 

vivem de mendicância; praticam a agricultura em terrenos baldios emprestados na zona 

urbana da cidade; não possuem espaço adequado para afirmar suas práticas ritualísticas, 

como a religiosidade, a dança, o artesanato, o vestuário etc. 

 

                                                
30

 A lenda fala do amor impossível entre o índio Tilixi e a índia Txiliá, a qual era prometida do cacique Etafé. 
Quando o cacique descobriu o amor entre os dois, encheu-se de ciúmes, condenando o jovem apaixonado 
a morte de fome e sede e matando Txiliá  com uma flecha certeira em seu coração. No lugar onde 
morreram nasceu uma palmeira frondosa. Assim, esta lenda dá origem ao nome da cidade. 
31

 Sobre esse fato social que nos últimos vinte anos vem se impondo como característico do lado indígena 
do Nordeste, denominado pela literatura antropológica de ―processo de etnogênese‖, que abrange tanto a 
emergência de novas identidades como a invenção de etnias já conhecidas, ver: OLIVEIRA, João Pacheco 
(org.). A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste indígena. Contra Capa 
Livraria, 1999, Rio de Janeiro - RJ. 
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A Facção Xukuru-Palmeira compõe um fenômeno social que ajuda a reescrever a 

história da questão indígena no agreste alagoano, mais precisamente, na cidade de 

Palmeira dos Índios. Ela acontece como desdobramento de um processo de ressurgência 

étnica dos Xukuru-Kariri, e da retomada de terras no polígono das chamadas terras 

imemoriais indígenas, correspondente a 13.020 hectares que englobam em seu conjunto 

inclusive a zona urbana da cidade. Sua existência desvela os contornos de um processo 

histórico que aparenta um conjunto de reconquista de direitos, todavia potencializador de 

um contexto excludente e discriminatório.  

A base social deste grupo faccional é composta de 94 famílias, sendo quinze delas 

formadas por índios outrora aldeados, que por um motivo ou outro, ora pelo 

desentendimento com as lideranças, ora pela densidade demográfica gerada pela falta de 

terras, abandonaram as fazendas e se reagruparam em torno da liderança do cacique 

Xiquinho. Estas famílias, em momentos distintos, já passaram por várias aldeias hoje 

existentes em Palmeira dos Índios. Outra parcela da comunidade é formada por índios 

que, mesmo tendo descendência indígena por laços de consangüinidade, não foram 

contemplados pelos cadastramentos acontecidos nas décadas de retomada das terras.  

A aparição deste oitavo grupo não poderia acontecer sem conflitos, com algumas 

lideranças recusando o aldeamento deste grupo. De tal modo, a oposição de alguns 

caciques, apesar de não deslegitimar em nada a liderança ou a indianidade do cacique 

Xiquinho e seu grupo, cria na cidade um clima de tensão política interna entre os 

parentes, sendo o cacique Xiquinho, nas condições em que se encontra, exposto aos 

riscos que a situação implica.32. O quadro é crítico, chegou a pontos extremos; o grupo 

vive num estado de vulnerabilidade que chama atenção pela necessidade de ações 

emergenciais. A segurança e a sobrevivência material e cultural deste grupo dependem 

de lhe ser garantida uma gleba de terra, tirando-o da condição de refugiados num 

acampamento de um terreno emprestado, ou segregado nos morros da cidade.  

O grupo faccional que se autodenomina Xukuru-Palmeira vive espalhado na 

periferia de Palmeira dos Índios (nos bairros: Alto do Cruzeiro, Paraíso, São Francisco, 

Xukurus e Tenório Cavalcante), localidades outrora pertencentes aos seus antepassados. 

Não conseguem trabalho por assumirem sua identidade étnica, sobretudo pelo 

preconceito da população local. As crianças estão expostas ao trabalho infantil, 

                                                
32

 Informações retiradas de observações participantes durante o curso da pesquisa. 
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prostituição infantil e delinqüência. Alguns vivem de mendicância; praticam a agricultura 

em terrenos baldios emprestados na zona urbana da cidade; não possuem espaço 

adequado para afirmar suas práticas ritualísticas, como a religiosidade, a dança, o 

artesanato, o vestuário etc.  

Estas famílias, em momentos distintos, já passaram por várias aldeias hoje 

existentes em Palmeira dos Índios. O próprio cacique Xiquinho tem sua trama de 

desentendimentos. Ele conta que tinha um pedaço de terra na Mata da Cafurna, mas 

quando foi a São Paulo trabalhar com pintura33 para arrecadar fundos e investir na terra, 

ao voltar, encontrou-a com outro dono. 

Outra parcela da comunidade é formada por índios que, mesmo tendo 

descendência indígena por laços de consangüinidade, não foram contemplados pelos 

cadastramentos acontecidos nas décadas de retomada das terras. Esta parte da 

comunidade se subdivide em dois grupos distintos. Segundo relatos, tanto a FUNAI 

quanto algumas lideranças excluíram estas famílias, por motivos que não são claros. 

Ouvimos relatos de que foram excluídos por não serem parentes diretos de algumas 

lideranças, que eram os responsáveis pela indicação. ―Só agora chegou a nossa vez, 

graças a Francisquinho‖, relata um chefe de família por nós entrevistado. 

O segundo grupo dos que nunca viveram em aldeia é constituído por famílias que 

por conta própria não quiseram ser reconhecidas como indígenas, e só agora resolveram 

aceitar sua identidade para apoiar a luta do cacique Xiquinho. É comum em Palmeira dos 

Índios encontrarmos famílias deste gênero. Muitos recusam a identidade indígena ora 

devido ao preconceito exacerbado da população local, que alimenta uma representação 

social do índio como preguiçoso, perigoso, beberrão etc, ora devido às brigas internas das 

famílias, cujo histórico registra uma lista de desentendimentos, incluindo alguns 

assassinatos. Segundo o cacique Xiquinho, todos sabem quem são os índios 

desaldeados, muitos inclusive de descendência Geripankó, Koiupanká, Kalancó, além dos 

já conhecidos Fulniô e Pankararu 

Em 6 de abril de 2006, o cacique Xiquinho entrega ao Ministério Público Federal 

um documento em nome da comunidade, intitulado ―A luta da família Batista, denominada 

Família Melo e Lourenço e Parentes desaldeados‖ (anexo IX) Neste, o cacique relata a 

relação de sua família com o lugar: 
                                                
33

 O pajé Antônio Cabeludo, tio do cacique, é um pintor de referência na cidade e repassou esta habilidade 
para filhos e sobrinhos. Tradicionalmente, são os índios que pintam a catedral da cidade. 
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Quando meu avô chegou no Alto do Cruzeiro por volta de 1930, não existia 
nenhuma casa, só o rancho do meu avô feito de palha e só mata.  O meu 
avô com minha mãe, tios, tias, filhos e netos, sempre preservamos nossos 
usos, costumes e tradições religiosas, mas hoje não dá, porque Palmeira 
evoluiu bastante e nós não temos onde cultivar nossas tradições. Eu e 
minha família já vimos da luta desde a retomada da mata da Cafurna em 
1979 passando por aldeias Serra do Capela e Cafurna de Baixo. Nunca 
deram um pedaço de terra para vivermos e trabalhar. 

 

O lançamento do grupo como comunidade indígena desaldeada é endereçado a 

FUNAI, FUNASA e Ministério Público Federal, e nele o líder reivindica quatro itens: Terra, 

Educação, Saúde e Cadastro Social. Outro movimento da comunidade, no início de sua 

luta, foi publicar suas reivindicações no site indiosonline34. Com o discurso de que os 

índios sofrem e continuam sofrendo a expulsão de suas terras, os Xukuru-Palmeira 

reafirmam a condição social de precariedade em que se encontram os índios desaldeados 

no Brasil, ressaltando inclusive os próprios aldeados, que, segundo eles, vivem em 

aldeias sucateadas. Acrescentam que, no Nordeste, os índios vivem em favelas ou em 

terrenos emprestados, como afirmou o cacique Xiquinho: 

Alguns já estão pisando um pedaço de terra e esperando a legalização, 
outros estão sucatados, marginalizados, sem possibilidades de ter nem 
sequer uma horta ou um lugar tranqüilo para dormir. (...) Existem hoje, 
após muita luta, vários territórios demarcados para os Xukuru-Kariri, mas 
todos com extensão de terras muito pequenas, e existem também 50 
famílias de indígenas que não conseguiram ainda um pedaço de terra. (...) 
vivem em extrema situação de risco social, sem acesso a terra para 
plantar, a uma moradia digna, a um terreno para praticar seus ritos como o 
Toré, com muitas dificuldades em ascender em boa forma aos sistemas de 
Educação e saúde, porque o sistema os considera desaldeados. 

 

Em abril de 2006 a comunidade entrega ao administrador da FUNAI-AL documento 

solicitando providências quanto à situação do grupo, no qual solicita da FUNAI interceder 

junto ao Prefeito do Município (Anexo X). Nele fica evidente que a reivindicação abrange 

não apenas os familiares diretos do cacique Xiquinho, mas todo um conjunto de índios 

que ―nunca tiveram oportunidade de serem cadastrados e tutelados do Governo Federal‖. 

Momento importante da luta se deu quando cinco lideranças das aldeias Xukuru-

Kariri manifestaram seu apoio à causa da comunidade Xukuru-Palmeira. Em resposta ao 

pedido de apoio do cacique Xiquinho, onde solicita: ―Assim como nós tivemos o prazer de 
                                                
34

Informação disponível em: http://www.indiosonline.org.br/blogs/index.php?blog=8&p=1842&more=1&c=1. 
Acesso em 23/8/07. 

http://www.indiosonline.org.br/blogs/index.php?blog=8&p=1842&more=1&c=1
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apoiar e até mesmo ajudar nossos parentes, peço-lhes que nos dê o retorno nos 

apoiando e incentivando a reivindicar nossos direitos que nos assiste‖, o cacique Manoel 

Messias da Silva, da aldeia Coité, cacique Antônio Ricardo da Silva, da Fazenda Canto, 

cacique Heleno Manoel da Silva e o ex-pajé Lenoir Tenório (Tibiriçá), da Mata da Cafurna, 

e o pajé Damião Ferreira, da Cafurna de Baixo, subscreveram o apoio em documento 

datado de 20/6/2006 (anexo XI). Posteriormente, algumas dessas lideranças retiraram o 

apoio. 

Em 28 de maio o grupo se reúne para efetivação do conselho tribal. Eles se 

empenham em solicitar da FUNAI um laudo antropológico e em buscar atendimento de 

saúde na FUNASA, como prioridades. Outro procedimento foi procurar a antropóloga 

Siglia Zambroti Dória, que se encontrava em Palmeira dos Índios a serviço da FUNAI. 

Segundo o cacique Xiquinho, houve uma promessa de visitar a comunidade. Os índios 

fizeram toda uma preparação, organizaram uma feijoada, providenciaram utensílios para 

caracterizarem-se, na expectativa da sonhada visita da antropóloga da FUNAI, mas esta 

retornou à Brasília sem efetivar a visita35. No mês de setembro do mesmo ano a 

comunidade recebe o apoio dos estudantes da UFAL. Estes se comprometem em 

conseguir um antropólogo na UFAL, mas o intento não se concretiza. 

A comunidade Xukuru-Palmeira foi convidada para fazer uma ocupação coletiva da 

sede da Funai em Maceió, em 22 de outubro de 2006, junto com os índios da etnia Kariri -

Xocó, de Porto Real do Colégio - AL, Kaxangó, de Pacatuba-SE, e Xocó-Kuará, de Porto 

da Folha-SE. Os índios, desenganados com o órgão que deveria representá-los, planejam 

uma ocupação à sede da FUNAI em Maceió. Ali ficou provada a disposição dos membros 

do grupo em seguir à frente sob a liderança do Cacique Xiquinho, uma vez que estava se 

cogitando a possibilidade de partir para um enfrentamento mais corpo a corpo. 

A reivindicação incluía o pedido de 1.300 cestas básicas, mudanças na política 

indigenista incluindo o afastamento do administrador José Heleno de Souza, que segundo 

os índios administra apenas para alguns grupos, além de utilizar a instituição para 

benefício próprio, privilegiando, sobretudo sua etnia; lutavam também pela efetivação da 

demarcação das terras, pois dos 13.020 hectares de terras imemoriais indígenas, apenas 

500 hectares estão ocupados por grupos indígenas em Palmeira dos Índios; pediam 

também verbas para a educação e atendimento à saúde. A desocupação do prédio 
                                                
35

 Informações retiradas da leitura do Livro-Ata da comunidade, onde estão registradas todas as reuniões do 
grupo. 
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aconteceu após reunião de conciliação com o Ministério Público, Polícia Militar, Polícia 

Federal, FUNAI e os caciques das quatro etnias envolvidas, em 23 de outubro de 2006. 

Na ocasião, os índios optaram por aceitar a saída pacífica, a ter de enfrentar a ―adoção de 

medidas de força‖ do Estado, tal como as adotadas contra seus antepassados. Após a 

desocupação, o Ministério Público Federal, em 30/10/06, emitiu documento ao presidente 

da FUNAI solicitando esclarecimentos sobre as medidas tomadas no sentido de resolver o 

problema colocado pelos quatro grupos indígenas (Anexo XII). Referente à comunidade 

Xukuru-Palmeira, o texto diz: ―Um grupo de famílias indígenas que vivem em péssimas 

condições na periferia da cidade reivindica aquisição de glebas em caráter emergencial‖. 

Foi concedido um prazo de 15 dias; desconhecemos a resposta para o pedido. Todavia, o 

desfecho atual é que o grupo permanece na mesma situação, o que implica dizer que 

nenhuma atitude até o momento foi tomada. 

Em abril de 2007 os índios da comunidade Xukuru-Palmeira voltam a ocupar a 

sede da FUNAI em Maceió. As reivindicações são as mesmas. A FUNAI entra com o 

pedido de reintegração de posse do prédio, e na audiência com o juiz federal Leonardo 

Resende Martins (anexo XIII), o cacique Xiquinho volta a insistir que a FUNAI cumpra seu 

papel de encaminhar as reivindicações dos povos indígenas, o que não vinha 

acontecendo. Destacou que a situação de seu povo era caótica, estavam desassistidos, 

sem terra para desenvolver sua cultura e sobrevivência material, sem atendimento 

médico, uma vez que a FUNASA se recusava a atender ―índios desaldeados‖. Na ocasião 

o MPF (Ministério Publico Federal) se comprometeu em dar encaminhamento a pleito 

administrativo junto à FUNAI, tanto no sentido do processo de demarcação das terras 

indígenas de Palmeira dos Índios, quanto como uma: 

 

(...) solução provisória para os membros do grupo presente, outorga 
temporária de uma área de terra onde possam habitar dignamente, 
exercendo sua cultura, sua religião e suas tradições, pleiteando também 
administrativamente junto à FUNASA a manutenção da assistência de 
saúde aos índios, independente de residirem ou não em área indígena, 
enquanto não definido o processo de demarcação. 

 

 Após a reunião, mais uma vez os índios desocuparam a FUNAI, com certa 

esperança de obter êxito em sua luta (Anexo XIV). O juiz federal que coordenou a reunião 

também se comprometeu em enviar ofício ao presidente da FUNAI, expressando sua 



   

   

   

120 

preocupação com a situação dos índios, o que de fato aconteceu em 17 de agosto de 

2007 (Anexo XV): 

Tomo a liberdade de dirigir-me a Vossa Excelência para o fim expressar 
minha pessoal preocupação com o quadro de vulnerabilidade sócio-
econômico de um grupo de índios pertencente à comunidade Indígena 
Xukuru-Kariri, de Palmeira dos Índios - AL, liderados pelo Cacique 
Francisco José Lourenço da Silva (Xiquinho). 

  

No referido ofício, o juiz Leonardo Resende Martins ratifica o pleito da comunidade, 

destacando o descontentamento do grupo com a ausência de ações em favor de suas 

pretensões, e ressaltando o que chamou de dupla marginalização36: ―(...) além de não 

gozarem do direito de desfrutar da terra, deixam de usufruir, por tabela, do direito 

constitucional à saúde‖. 

Aos 10 de maio de 2007 os índios já tinham enviado documento pedindo à FUNAI 

transporte para deslocarem-se até Brasília (Anexo XVI). Como não foram atendidos, 

resolveram partir por conta própria, na esperança de receber o frete lá na sede federal. 

Finalmente, dia 25 de maio foram atendidos no Departamento de Assuntos Fundiários da 

FUNAI. Nesta reunião ficou acordado o envio de um antropólogo em 60 dias, e foi 

solicitado que a comunidade procurasse a Universidade Federal de Alagoas para realizar 

um diagnóstico da situação (Anexo XVII). 

Cumprindo o que teria sido solicitado pela FUNAI, os índios foram à Universidade 

Federal de Alagoas. Lá foram recebidos pelo Vice-Reitor Eurico de Barros Lobo Filho, em 

20 de agosto de 2007 (Anexo XVIII). O Vice-Reitor convidou um grupo de professores, 

que se propuseram a realizar um diagnóstico do grupo, e a equipe foi formada através de 

uma portaria de 19 de setembro de 2007, composta pelos professores Parmênides 

Justino Pereira, José Nascimento de França, Maria Ester Ferreira da Silva e Christiano 

Barros Marinho da Silva. (Anexo XIX) 

Na oportunidade, o cacique Xiquinho reafirmou sua preocupação com o risco social 

da comunidade, que sofre na periferia da cidade, ameaçada de perder o elo com os 

costumes deixados pelos antepassados, enquanto sua mãe, dona Iraci, expressou sua 

preocupação com um possível derramamento de sangue na região; já o antropólogo do 

                                                
36

 A expressão ―dupla marginalidade‖, faz-nos reportar ao texto publicado por Florestan Fernandes ―Tiago 
Marques Aipobureu. Um Bororo marginal‖ publicado em 1945 na Revistado Arquivo Municipal, onde ele 
inicia o texto afirmando que o marginal seria um ―homem que se situa na divisa de duas raças, na margem 
de duas culturas, sem pertencer a nenhuma delas‖. (FERNANDES, Florestan. Tiago Marques Aipobureu. 
Um Bororo Marginal. Revista do arquivo Municipal. São Paulo. 1945. PP.293) 
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Ministério Público Federal, Ivan Soares, ressaltou que não se podem misturar os hábitos 

indígenas com os das sociedades urbanas. O encontro foi registrado na página da UFAL 

e, com o apoio da Universidade, os horizontes da comunidade começam a se abrir.  

A articulação do grupo com a UFAL chamou atenção da impressa local. O jornal 

Gazeta de Alagoas publicou uma matéria de capa, numa edição de domingo, dedicando 

duas páginas ao grupo (Anexo XX). A matéria destaca a situação de pobreza vivida pelo 

grupo, à irresponsabilidade do Estado brasileiro no cumprimento de seu dever, o apego 

do grupo aos costumes deixados por seus antepassados, o desentendimento com os 

parentes (faccionalismo) 

Em outubro de 2007 os índios deram outro passo importante na sua luta. Um 

fazendeiro da região, Senhor Amaurílio Cavalcante37, cedeu uma parte de sua fazenda 

para o grupo erguer seu acampamento. Uma das reivindicações mais freqüentes das 

reuniões era o fato de não ter uma base. O acampamento provisório trouxe grandes 

avanços para o grupo, como poder dançar o toré, realizar alguns trabalhos da religião, 

realizar as reuniões, que outrora eram realizadas numa escola, restabelecer a relação 

com a terra, além de proporcionar o agregamento do grupo e a construção de um espaço 

comunitário, ainda que emprestado e provisório. 

 

 

                                                
37

Este Senhor é descente direto de Tenório Cavalcante, o homem da ―capa preta‖ que andava sempre com 
uma submetralhadora MP- 40 de fabricação alemã, similar àquelas utilizadas por soldados nazistas durante 
a segunda guerra mundial. Esta arma foi um presente do general  Góis Monteiro. A arma que ele chamava 
de ―Lurdinha‖ aterrorizava os bandidos da Baixada Fluminense. Tenório Cavalcanti era alagoano, mas fez 
sua carreira política no Rio de Janeiro, eleito como Deputado Estadual, fez sua carreira política na Baixada 
fluminense sendo amado pela população de Duque de Caxias, onde organizou o bairro ocupado em sua 
maior parte por migrantes nordestinos. Era conhecido como Rei da baixada e pelos adversários políticos 
como ―O Deputado Pistoleiro‖. A vida de Tenório Cavalcante rendeu um filme chamado O Homem da Capa 
Preta, clássico do cinema brasileiro da década de 1980. Dirigido em 1986 por Sérgio Rezende, o filme 
ganhou os Kikitos de Melhor Filme, Melhor Música, Melhor Ator (José Wilker) e Melhor Atriz (Marieta 
Severo) no Festival de Gramado de 1986. http://pt.wikipedia.org/wiki/Tenório_Cavalcanti, acessado pela 
pesquisadora em 17/04/2010, às 16h30min´. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3is_Monteiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Homem_da_Capa_Preta
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Homem_da_Capa_Preta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1980
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Rezende
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kikito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Wilker
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marieta_Severo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marieta_Severo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Gramado
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ten%C3%B3rio_Cavalcanti
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Acampamento provisório nas terras do Sr. Amaurilio Cavalcante. 

 

Em setembro de 2007 finalmente o grupo foi contemplado com o cadastramento. 

Uma comissão multinstitucional formada pelo Ministério Público Federal, FUNAI, 

FUNASA, que trabalhou no levantamento dos índios de Alagoas, passou por Palmeira dos 

Índios, efetivando o cadastro dos índios da comunidade Xukuru-Palmeira. Consolidava-

se, assim, um dos pontos de reivindicação requisitado pelo grupo. Para o cacique 

Xiquinho, o cadastramento chegou em bom momento  para aliviar a tensão, pois serviu 

para amenizar a questão com os parentes que não reconheciam sua comunidade e 

acusava os membros de não serem índios. Em agradecimento pelo cadastro, os índios 

realizaram um feito inédito na história da questão indígena da região: com a intenção de 

pagar uma promessa feita a Nossa Senhora do Amparo, uma santa achada por um índio, 

o bispo da diocese de Palmeira dos Índios abriu a porta da igreja para a comunidade, que 

dançou toré na porta da catedral e rezou no altar da igreja, num misto de ritual ora 

católico, ora indígena, entrelaçando o Pai Nosso e a Ave Maria com os cânticos da 

Jurema, diante do altar. 

Essa situação de transito entre as duas culturas nos remete ao relato sobre ―Tiago 

Marques Aipobureu: um bororo marginal‖
, 
em que Florestan Fernandes relata a situação 

de extremo conflito e desconforto psíquico que sofre este índio na margem entre as duas 

culturas: 

Diante de cada situação, pois, o homem marginal defronta-se com um 
problema: deve escolher entre padrões incompatíveis uma solução 
conveniente. Por causa da escolha, as situações que deve enfrentar são 
situações problemáticas. E em conseqüência sua conduta revela sérias 
alternativas, ora aceitando, ora repelindo um determinado padrão de 
comportamento ou um valor qualquer. O próprio indivíduo avalia-se sob dois 
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pontos de vista diferentes e sofre as conseqüências do embate da lealdade 
que devota ou julga que deve devotar relativamente a cada grupo em 
presença. Emoções e sentimentos se combatem, conhecimentos e valores 
adquiridos anteriormente entram em conflito com novos sentimentos ou 
valores. (FERNANDES, Florestan, 1945 p.293) 

 

Em novembro de 2007 os índios Xukuru-Palmeira voltaram a ocupar a FUNAI. 

Desta vez a reivindicação foi o ressarcimento da viagem a Brasília, que teria sido um dos 

pontos acordados na reunião com o DAF (Departamento de Assuntos Fundiários), porém 

não foi colocado na ata de reunião FUNAI (Anexo XXXVIII). Os índios chegaram à sede 

do órgão em 11 de novembro de 2007. No dia seguinte foram recebidos pelo 

administrador substituto, pois o administrador não apareceu durante toda a semana. Sua 

ausência impossibilitou qualquer negociação.  

Em março de 2008 a facção de Chiquinho ocupa a Fazenda Buenos Aires, 

(pertencente ao Fazendeiro Noé Simplício) localizada entre os municípios de Palmeira 

dos Índios e Quebrângulo. Expulsos da fazenda por um mandado de reintegração de 

possa emitido pela justiça os índios do grupo de Xiquinho ocupam a fazenda de Val 

Basílio (preso pela Polícia Federal por derrame da operação Taturana) onde permanecem 

até o presente momento desta escrita (em 01/02/2010). 
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Considerações finais... 

 

Ao final da pesquisa uma tarefa paradoxal: No olhar de Walter Benjamim não se 

esquecer dos mortos, dos vencidos, não calar mais uma vez suas vozes. De outro lado 

não sucumbir à ilusão narcísica de que a atividade intelectual e acadêmica possa 

encontrar a justificação no trabalho de acumulação que venha a garantir que o apelo do 

presente submeta a capacidade do homem se aventurar em territórios incógnitos, sem 

afirmação e incursão prévias.  

A narrativa é uma história que provoca mudança e interage com o outro que está 

ouvindo, ela se compara segundo BENJAMIM (1983, 62), ―aos grãos de semente que, 

durante milênios hermeticamente fechados nas câmaras das pirâmides, conservaram até 

hoje sua força de germinação‖. Esta força foi posta em evidência quando o povo Xukuru-

Kariri e os quilombolas da Tabacaria resolveram contar outra história, uma história de luta 

e resistência pelos tempos em que tiveram de se ―esconder na massa da população‖ 

como uma forma de sobrevivência física já que por decreto foram mortos em 1872, e os 

negros rurais tornados anômalos por um sistema colonial onde a violência da escravidão 

os condicionou ao não questionamento de sua condição de servidão no processo de 

construção do Território brasileiro. 

Partindo do eixo paradigmático que entende a realidade como uma coisa dinâmica 

e não estática, assiste-se hoje a narrativa dos dominados mostrar a sua força, à 

proporção que colabora no movimento de luta pelo resgate das terras expropriadas pela 

escrita do dominador. É nessa perspectiva que se inscreve o sentido da terra na cultura 

dos povos tradicionais. A concepção de território dos povos tradicionais remete a uma 

noção de domínio do espaço-afetivo em que a espacialidade não está subordinada às 

formas jurídica política. Até bem pouco tempo eles não tinham a noção de um domínio 

exclusivo sobre um espaço contínuo. A sua história sempre foi marcada por uma intensa 

mobilidade seja por questões inerentes ao seu modo de vida seja como fuga diante de 

inimigos poderosos. Por outro lado, o contato com os brancos fez com que os povos 

tradicionais mais precisamente os povos indígenas tivessem uma nova forma de 

concepção de territorialidade marcada pela noção jurídica política que envolve a presença 
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do Estado Nacional como o garantidor de seu território e conseqüentemente de sua 

sobrevivência. 

 Convém ressaltar que são passados mais de vinte anos da promulgação da 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e não estão ainda garantidas nem pelo Estado e 

nem pelos operadores do Direito (o que nos leva a revisitar ao conto de Kafka – Diante da 

Lei - citado na Introdução desta Tese), estas inovações a que se referem às diferentes 

visões de territórios praticadas pelos povos tradicionais, onde existe uma vinculação muito 

estreita entre território e identidade e que segundo entrevista da subprocuradora-geral da 

República – PGR/MPF – Deborah Duprat: ―O Estado ainda não está preparado para lidar 

com as diferenças” (in. Revista do Direito Agrário. Ano 20, nº21, 2007). Afirma ainda que: 

―Temos um estereótipo arraigado do índio, condenando-o a uma selvageria que existe em 

poucas comunidades. É grande a incapacidade de ver o índio como brasileiro, participando do 

projeto nacional.‖ Desta forma a análise da produção do espaço no processo de luta da 

demarcação das terras dos povos tradicionais indica que contraditoriamente, o Estado ao 

invés de garantir a propriedade tem viabilizado a (des) territorialização dos povos 

tradicionais e a luta assumida pelos povos indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco 

etc pela demarcação de suas terras é uma resposta às atitudes excludentes dos grupos 

que organizam a estrutura territorial do país. A Procuradora em sua fala vai mais além, 

afirma ainda que: ―O Estado precisa se capacitar de modo que a sua atuação leve em 

conta e de modo eficaz a ―diferença‖―. Do contrário o Estado seguirá sendo um agente 

colonizador:  

Ninguém está preparado. Não é um problema só do INCRA, não é um 
problema só do Ministério Público, não é um problema só do Judiciário. 
Acho que começa nos nossos cursos, nas nossas universidades. O curso 
de direito ainda é marcadamente privatista. São seis semestres estudando 
direito civil. Direitos humanos, quando muito, um assunto de direito 
constitucional, de breve referência. Sobre quilombos não se fala, sobre 
índios não se fala... (DUPRAT, Débora. Ibidem p.20). 
 

 A experiência com a comunidade quilombola de Tabacaria e o povo Xukuru Kariri 

em Palmeira dos Índios foi única, como aprendizado; mostrando outras realidades do 

mundo rural que não chegam até os bancos escolares muito menos as cartografias e 

geografias das pessoas que usam a cidade. Estudar tais situações é uma forma de 

entender a dinâmica dos territórios e o processo de inclusão/exclusão elaborados pelas 
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políticas públicas do governo que mascara toda brutalidade do sistema capitalista através 

do discurso da ―diversidade‖ e do direito a ―diferença‖. 

O conceito de quilombo utilizado tradicionalmente refletia a visão da sociedade 

dominante que utilizava uma forma de perpetuar a discriminação e marginalização dos 

negros e legitimar a ordem social escravocrata.  QUILOMBO ―... é toda habilitação de 

negros fugidos que passem de cinco, em parte povoada, ainda que não tenham ranchos 

levantados nem se achem pilões neles‖. Documento do Conselho Ultramarino, 1740. Até 

pouco tempo o significado do termo quilombo estava ligado às definições utilizadas nos 

período colonial e imperial com um sentido pejorativo, onde a idéia de isolamento é muito 

presente. A partir de 1988 como o resultado da pressão dos movimentos sociais, a 

Constituição Brasileira passa a garantir os direitos territoriais às comunidades 

remanescentes de quilombos. Embora tenha um conteúdo histórico o termo quilombo é 

recemantizado passando a assumir novo significado tanto na literatura especializada 

quanto para as comunidades negras rurais que buscam hoje em todo o Brasil, o 

reconhecimento de seus territórios. Comunidades negras rurais que sempre lutaram por 

sua autonomia e pela manutenção de seus territórios contra a invasão de particulares, de 

empresas e do próprio Estado. Buscam manter e reproduzir os modos de vida agora sob 

o amparo da Constituição de 1988. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos 

que estejam ocupando suas terras é reconhecido à propriedade definitiva, devendo o 

Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Art. 68, do ADCT, da Constituição Brasileira de 

1988.  

Apesar do amparo constitucional às comunidades negras rurais e aos povos 

indígenas de todo o país é flagrante o desrespeito pelos direitos humanos mais 

elementares, como o direito a moradia, a educação, à saúde. Em muitos casos não são 

garantidos sequer o direito de ir e vir, o direito ao acesso aos recursos naturais e o direito 

de exercer suas práticas culturais. Como exemplo temos a transposição do Rio São 

Francisco como modelo de Política de Reordenamento do Território onde os direitos dos 

povos tradicionais não foram respeitados e muitos menos foram chamados para discutir a 

questão, sendo apenas informados do que estava para lhes acontecer: a remoção 

compulsória a exemplo de tantas outras remoções que marcam a trajetória do 

Planejamento Territorial do País. 
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No período colonial e imperial, um pilão e mais de um escravo, reunidos, 

representavam à possibilidade de produção autônoma, situação que definia um quilombo. 

Hoje a conceituação de quilombo não se liga ao pilão ou a qualquer outro elemento da 

cultura material dos ancestrais escravos. A distância da casa-grande, o isolamento 

geográfico e cultural, assim como a homogeneidade racial não são elementos 

fundamentais na conceituação de quilombo. Os quilombolas atuais nem sempre se 

originavam de movimentos insurrecionais. As comunidades de remanescentes de 

quilombos constituem grupos étnicos que se definem a partir de situações históricas 

especificas que os liga a um passado comum e cobram do Estado o reconhecimento de 

seus territórios. Os quilombos contemporâneos se espalham por todo o Brasil, não são 

restos, vestígios, remanescentes de um tempo pretérito lutam por um modo de existência 

singular de um território conquistado por seus ancestrais. Busca autonomia, liberdade de 

praticar seus cultos, venerar seus santos, cantar seus cantos, dançar seus ritmos. 

Convém ressaltar que numa sociedade plural recortada por alteridades, a diferença 

coloca-se necessariamente como um princípio de interpretação, sendo referenciador de 

qualquer programa de análise simbólica coletiva, regulando subjetividades e direitos. É 

necessário ficar alerta quando o discurso da diferença é historicamente e culturalmente 

manipulado para produção de desigualdades, para atribuições sociais de vantagens e 

desvantagens. Entendendo que:  

No nosso país, terra de negros e de índios o domínio do direito agrário e 
da cidadania evidencia claramente a situação antropológica em que grupos 
culturalmente diferenciados se defrontam e a diferença do modo de 
apropriação e uso da terra torna-se problemática (LEITE, 2002).  

 

A disputa pela terra em Palmeira dos Índios teve desdobramentos diversos; através do 

tempo com o avanço do capitalismo, primeiro com a implantação das missões, em seguida os 

aldeamentos e depois a criação do município, etc. Os diferentes confrontos acabaram 

evidenciando o eixo em torno do qual eles se constituíam: as fronteiras étnicas. Estas 

fronteiras foram acirradas e postas em evidencia em diferentes momentos: No primeiro 

momento o confronto com o território do Estado brasileiro em construção com os territórios 

indígenas, dentre eles os Xukuru-Kariri. Consolidado o Estado nacional, o confronto 

instaurou-se entre o território Xukuru-Kariri e o território do município de Palmeira dos Índios 

incrustado em área indígena. 
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Durante o processo de luta a terra assumiu significados diferentes para os diferentes 

atores envolvidos no processo. De um lado os não índios e de outro os índios Xukuru-Kariri. 

Estes concebem a terra como elemento fundamental para a reprodução de sua etnicidade. A 

idéia do território como uma dimensão da sociedade, perpassa a idéia da terra como fator de 

produção e como lugar de moradia, sendo percebida como terra de trabalho. Dentro do 

processo de demarcação de seu território os Xukuru-Kariri que se encontravam despossuídos 

de qualquer valor que não fosse aqueles que lhes permitissem conservar a vida depositaram 

nas narrativas a força de um elemento aglutinador da unidade grupal relacionada a uma 

origem comum baseada nos laços de parentesco, como também como processo de (re) 

construção de uma identidade étnica ligada essencialmente à posse da terra. 

O que constituí hoje o território Xukuru-Kariri é um conjunto de ―ilhas‖ (Cafurna, Coité, 

Fazenda Canto, Boqueirão, Capela, Amaro e Monte Alegre) que se configuram no confronto 

ante os interesses dos grandes pecuaristas palmeirenses e o povo Xukuru-Kariri. A ocupação 

estratégica dos pontos imemoriais atesta uma idéia de propriedade que mistura princípios 

jurídicos, que estão postos na Constituição Brasileira, com princípios de imemorialidade. Os 

Xukuru-Kariri de Palmeira dos Índios demonstram nestas ocupações sumárias a pretensão de 

exercer o controle do território, que já não é mais o território da área da Cafurna ou Fazenda 

Canto, mas o território de várias aldeias, resultando no estabelecimento de fronteiras que 

expressam a historicidade das disputas condicionadas a conjunturas históricas e políticas. 

Após cinco relatórios produzidos sobre as terras indígenas do povo Xukuru-Kariri em Palmeira 

dos Índios, o primeiro datando do ano de 1989, tem-se como resultado um achatamento do 

território tradicional em quase 50% levando a constatação da efetiva função do Estado 

brasileiro enquanto principal agente expropriador das Terras Indígenas de forma legal através 

dos diferentes Plano Nacional de Ordenamento Territorial.  

 No Relatório produzido pelo Conselho Indigenista Missionário (CIMI) sobre ―A 

Violência sobre os Povos Indígenas no Brasil‖ no período de 2003-2005, no primeiro 

capítulo - ―Violências decorrentes de conflitos relativos a direitos territoriais‖ aborda: 

Invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao 

patrimônio - Danos ambientais e biológicos em terras indígenas - Violências contra o 

patrimônio - Descumprimento de prazos de demarcação de terras indígenas, onde se 

verifica que a violência sobre os povos indígenas não diminuiu como aumentou até atingir 

níveis incompreensíveis. 
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 Isto nos leva a refletir que a oposição entre Nós e o Outro é uma experiência 

humana instituidora de semelhanças e diferenças e que devemos ―cavar‖ no sentido 

benjaminiano os atores envolvidos na produção social do espaço, abrindo oportunidades 

de questionar e problematizar modalidades fundiárias concretas, desafiando paradigmas, 

categorias, conceitos do direito agrário brasileiro na perspectiva de reconhecimento 

efetivo destes atores na construção do território. 

Esta pesquisa coloca sérias reflexões na Geografia que estamos fazendo no País. 

Leva-nos a redimensionar os conceitos construídos ao longo da história da nossa 

disciplina e se eles estão aptos para a leitura dos diferentes territórios que formam o País. 

Em Alagoas assim como nos demais Estados a figura do negro e do índio vem 

carregadas de preconceitos. Em Palmeira dos Índios os quilombolas da Tabacaria não 

são visto enquanto um grupo étnico com uma identidade especifica. Na verdade a 

construção do conceito de quilombola é bastante problemática Eivada de preconceitos 

quanto às minorias e numa demonstração de completa ignorância e desvalorização em 

relação à história do povo negro os administradores da cidade destruíram enquanto 

símbolo da presença dos negros na construção da cidade de Palmeira dos Índios a Igreja 

do Rosário da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos transformando-a em 

um ―Museu‖.  O Museu Xucurus, (ver figura 24 e 25) fundado em 1971, está localizado 

numa igreja de 1802. Conta à tradição que o templo, edificado em homenagem a Nossa 

Senhora do Rosário, é fruto do trabalho dos pretos escravos. 

Segundo Emannuel Levinas, o desejo pelo outro não deve ser confundido com o 

desejo pelas coisas, o desejo pelo outro é desejo que brota do mais íntimo de nós 

mesmos como um apelo. O desejo pelo outro é desejo pelo infinito, nele está posto o 

desejo pelo absoluto; e um desejo que é começo e o fim do existir humano no mundo. O 

outro enquanto um infinito chama para uma mudança de paradigma, invoca a mudança 

de percepção. É preciso entender que outro é dotado de um rosto e que o rosto do outro 

apela por justiça e paz na terra. O outro enquanto portador de um rosto (visagem) clama 

pela necessidade da interrupção da guerra e pela instauração de um reino de paz entre 

os homens, reino que somente poderá ser erguido pela abertura completa para outro.  
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Fig.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.25 

Ao pretender através da narrativa construir uma Geografia dos vencidos na 

construção de suas territorialidades o cuidado com o lembrar foi fundamental, como 

também a preocupação da nominação deste outro: ―quilombolas e indígenas‖ ou ―os 
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pobres da terra‖? Se resolvesse optar pela sugada nominação dos ―pobres da terra‖ o 

critério da identidade perderia sua força e justificativa na luta destes povos pelo direito ao 

acesso a terra e os colocariam numa condição de homogeneidade que não os favoreceria 

nesta luta tão desigual posto que um dos argumentos utilizados no discurso dos povos 

tradicionais é exatamente o da diferença. 

 Que fique claro que ao entender os novos critérios de territorialidades baseados no 

discurso do direito à diferença e na emergência de uma nova estrutura fundiária baseada 

nos critérios a alteridade e da identidade também foram percebidas as contradições que 

envolvem esta temática; que estes povos são pensados pelas estruturas de poder, como 

―pobres‖, esvaziados de poder e histórias e sem condição intelectual de gerir suas vidas. 

Os critérios da ―diferença‖ foram apropriados pelo Estado-Nação que elaborou uma série 

de ―políticas públicas‖ direcionadas a estas populações, tomando as rédeas do processo 

imobilizando-os enquanto possibilidades de sujeitos ativos na construção de sua história. 
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