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Diversidade cultural no Museu Casa do Sertão:
Respeito e valorização
O Museu Casa do Sertão completou 42 de anos de atuação na preservação e dinamização do
patrimônio cultural nordestino. Construído em 1978 pelo Lions Clube que doou o espaço à
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sua gênese remete a diversificadas fontes de
inspiração, como as “Cartas da Serra” do jurista e poeta Eurico Alves Boaventura, a militância cultural
de abnegados apoiadores, bem como, a importância do trabalho de colaboradores que construíram
conjuntamente um devir de ações e estratégias, para materializar no interior do estado da Bahia,
produções estéticas, políticas e sociais inclusivas, sob a égide de metáforas a respeito do ser e viver
no e do sertão.
Pautado no princípio de respeito e valorização à diversidade cultural, a implementação do Centro
de Memória sobre os Povos Indígenas do Nordeste – Anjuká no Museu Casa do Sertão, em 2019,
referenda mais uma etapa nesta trajetória. Os Museus trabalham com o bem cultural, e o
conhecimento nesse espaço visa integrar educação e cultura, por isso, justifica-se a aderência a um
processo educacional que propicie um ambiente de diálogos amplo entre saberes diversos.
O Centro nasceu da inciativa conduzida pela docente Patrícia Navarro, pesquisadores, orientandos
e residentes indígenas que reverberaram discussões sobre a necessidade de dotar de visibilidade
questões envolvendo os patrimônios da cultura material e imaterial indígena no espaço físico da
UEFS. É fruto de um profícuo diálogo, iniciado com o projeto de extensão Antropologia dos Povos
Indígenas (PROEX-UEFS / 2014).
O grupo reivindica expedientes públicos de participação e afirmação da diversidade de saberes e
fazeres, no lançar de outros olhares, sobre sujeitos e processos culturais. Desse modo, o Centro
tende a ser um espaço reflexivo sobre os intercâmbios culturais resultantes das políticas e ações
afirmativas adotadas pela UEFS, especialmente na perspectiva da presença indígena na Universidade.
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A parceria para instalação do Anjunká – Centro de Memória sobre Povos Indígenas do Nordeste visa
reunir e disponibilizar acervos etnográficos, iconográficos, bibliográficos e audiovisuais que
fomentem o ensino, pesquisa e extensão. Proposta de promoção à cidadania que está em plena
consonância com a função social e educativa do Museu Casa do Sertão.
Comungando deste ideal, a exposição Indígenas do Nordeste: Resistir para existir, representa mais
uma etapa neste processo, e se delineia na ocupação expográfica (temporária e permanente) de salas
do museu com arranjos discursivos sobre testemunhos materiais e histórias de vida de sujeitos e
relações, ou seja, trajetórias singulares, que são convertidas em dinâmicas de reflexão estética e
debatem publicamente, memória e atualidade, a partir de narrativas polifônicas, dotadas de potencial
simbólico e poético, remanescentes do universo Tuxá, Pankararú, Kaimbé, Truká, Tumbalalá, Pankará,
Pankararú, Tupinambá, Fulni-ô, Pataxó Hã-Hã-Hãe e Atikum.
A altiva tarefa de relacionar objetos e memórias, neste aprazível espaço cultural, corporifica
importantes contributos reflexivos, especialmente quando ancorando o protagonismo, no exercício
do direito à memória, ao patrimônio, e a cidadania. Acreditamos que as ações que serão
desenvolvidas, contribuirão para estimular a reflexão crítica, quanto ao lugar e imagem do índio,
especificamente os que habitam o Nordeste. Pretende-se assim, favorecer o despertar de novas
questões sobre a contemporaneidade dessas etnias, constituindo-se como um campo aberto, no qual
o visitante poderá reexaminar seus próprios conceitos e opiniões acerca dos povos indígenas.

Cristiano Silva Cardoso – Diretor do Museu Casa do Sertão
Joseane Macedo da Silva – Museóloga do Museu Casa do Sertão
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Centro de Memória sobre os Povos Indígenas do Nordeste
Anjuká
A ideia do Centro de Memória dos Povos Indígenas do Nordeste – Anjuká surgiu no ano de 2014, em
debates no âmbito do Projeto de Extensão Antropologia dos Povos Indígenas PROEX-UEFS. As
discussões realizadas com estudantes indígenas da UEFS, integrantes do referido projeto, versavam
sobre a necessidade de ter na Instituição um local que pudesse expor, de forma permanente, peças
da denominada “cultura material” dos povos indígenas do nordeste brasileiro, sobretudo objetos que
pertencessem às etnias que compunham o corpo discente da Universidade Estadual de Feira de
Santana.
Apoiada logo no primeiro momento pela administração superior da Universidade, a ideia do Centro,
foi, tempos depois, acolhida pelo Museu Casa do Sertão que cedeu um espaço em suas dependências
para que o mesmo fosse implementado em 2019. Vale ressaltar que ainda será necessária uma
reforma para que de fato possamos utilizar o referido espaço, e que, desde o início a ideia é possuir
um prédio próprio para que possamos desenvolver as diversas atividades previstas em nossa
proposta de trabalho.
Escolhido pelos estudantes, o termo Anjuká é uma das denominações atribuídas à Jurema, um
vegetal que, segundo a cultura dos povos indígenas do Nordeste, possibilita o contato com seres
sobrenaturais, os “mestres encantados”, tendo em vista suas capacidades místicas. O uso da Jurema
passou a ser emblemático para a maioria das etnias do Nordeste e fundamental para sua cosmologia
de modo a sobressair como uma das marcas característica da indianidade
(Grunewald,2018 p. 114 grifo nosso).

desses povos
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O Centro de Memória, como já referido, surge com o intuito de criar na Universidade Estadual de
Feira de Santana um espaço onde a identidade dos povos indígenas do Nordeste possa ser valorizada
e representada. O Centro pretende expor objetos etnográficos de valor simbólico e cultural das etnias
nordestinas, que compõem atualmente o corpo discente da UEFS, a saber: Tuxá, Pankararú, Kaimbé,
Truká, Tumbalalá, Pankará, Tupinambá, Fulni-ô, Pataxó Hã-Hã-Hãe e Atikum e outras que venham se
inserir na comunidade universitária.
Além da parte expositiva, pretendemos fomentar a pesquisa e a extensão sobre povos indígenas do
Nordeste, através da disponibilização de acervos bibliográfico, iconográfico e audiovisual. Almejamos
ainda, contar com um acervo sobre línguas indígenas, história e etnologia, para estudos das culturas
indígenas e de sua representatividade política no cenário nacional e no contexto universitário,
contribuindo assim, para o fortalecimento das políticas afirmativas adotadas pela Universidade
Estadual de Feira de Santana.
Dado o passo inicial, o Centro de Memória Anjuká, pretende se transformar não apenas num
ambiente expositivo, mas, num espaço de valorização e diálogo com a diversidade, incentivando e
atuando junto às demandas dos indígenas presentes na UEFS, bem como, aproximando a
comunidade universitária da imensa e rica diversidade dos povos indígenas, que ainda é tratada de
forma tão estereotipada no âmbito acadêmico e fora dele.

Patrícia Navarro de Almeida Couto
Professora do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia da UEFS - Área de conhecimento Antropologia
Coordenadora do Projeto de Extensão Antropologia dos Povos Indígenas Proex - UEFS
Coordenadora do Anjuká - Centro de Memória dos Povos indígenas do Nordeste – UEFS

GRUNEWLD, Rodrigo. Nas trilhas da Jurema. Disponível em https://www.scielo.br/pdf/rs/v38n1/0100-8587-rs-38-1-00110.pdf
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POVO TRUKÁ

Meu nome é Cristilene Tarcila dos Santos, mais conhecida como Cris Truká. Sou filha de dona
Maria Cristina, mulher negra e José de Oliveira, conhecido como Zé Boi, ambos agricultores. Meu pai
pertence à etnia Truká, criado e crescido no Território.
O povo Truká está dividido em três territórios: Orocó-PE, Sobradinho-BA, e a minha aldeia
localizada no baixo médio São Francisco, no município de Cabrobó-PE. O povo Truká possui uma
população de 3.463 pessoas e uma superfície territorial de 5.769 hectares. Nossa fonte de renda é a
agricultura, nosso sustento vem da terra, plantamos: arroz, feijão, raízes entre outros. Lembro que
quando era criança, acordava cedo para ir à roça com meus pais, e a plantação de arroz me fascinava,
por isso optei pelo curso de Agronomia na UEFS.
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As atividades culturais da nossa aldeia contam muito sobre nossa origem, nosso passado e nossa
luta pela construção do futuro. Temos o Toré, uma dança/ritual, que é realizado em algumas ocasiões
específicas, praticado por jovens e adultos. Nos cânticos estão presentes vários elementos
importantes da nossa cultura, da nossa luta, e, principalmente o respeito pela terra.
A história do meu povo é marcada por lutas, e principalmente por resistência. Lembro de cada
retomada de terras, e de um período conturbado no qual o meu povo passou, que foi a perda de uma
das lideranças da comunidade. Sempre me fiz presente em todas as lutas, e em todos os momentos
culturais, me fascinava e me orgulhava em estar ali!
Hoje, estou longe, devido ao meu começo no curso de Agronomia. A busca por um futuro promissor
é o que me motiva a continuar. Acredito que as dificuldades que nós, indígenas, enfrentamos, nos
encorajam para seguirmos nessa caminhada. Minha juventude carrega sangue de guerreiros, carrega
traços de lutas. Nosso povo existe e resiste, e, cada vez mais, tomamos nosso lugar no mundo e
nesse país que é nosso por direito!
Diante disso grito e digo: Diga ao povo que avance, e com certeza avançaremos!!
Cristilene Santos - Cursa Bachareldo em Agronomia
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POVO PANKARÁ

A comunidade indígena Pankará está localizada na Serra do Arapuá, no município de Carnaubeira
da Penha, sertão de Pernambuco, tendo seu reconhecimento oficial em maio de 2003, embora
tenham lutado, desde 1940, pela constatação de suas especificidades socioculturais. É formada por
uma população de aproximadamente 4.500 índios, distribuídos em 62 aldeias. O Território do povo
Pankará encontra-se em processo de demarcação. A identificação e delimitação da Terra Indígena
Pankará foi concluída em setembro de 2010.
Para nós, Pankará, é na tradição onde tudo começa, pois entendemos que os nossos pajés e anciãos
são nossas raízes, que fortalecem a nossa fé e nos dão força para levar adiante nossa história,
tradições e costumes. Desde os antepassados, até os dias atuais, vêm-se mantendo as crenças:
pajelanças, benzedeiras, bem como, as práticas religiosas vivenciadas nos reinados, terreiros e
principalmente o nosso Toré. Nele buscamos a força dos encantados para lutarmos e
permanecermos na cultura.
A terra é tudo para nós, é nossa vida, é quem nos dá força; é a melhor mãe, nossa casa maior, sem
ela não vivemos e não existiríamos. O lugar onde nascemos e nos criamos tem uma importância
muito grande seja por sua história ou pelas lutas que enfrentamos por ela.
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A Terra Pankará é rica e tem muita fartura. É lá que depositamos nossa fé, fortalecemos nossa
esperança e nossa sabedoria, por isso, protegemos os bens naturais que existem dentro do nosso
Território. O carinho e respeito com os nossos bens naturais é algo que está dentro de cada um.
Desde muito cedo, nossos pais e avós falam das riquezas que existem na terra e que devemos
defendê-la, protegendo as nascentes e zelando por todas as formas de vida que existem nela: riachos,
árvores, animais, aves e plantas, que formam um conjunto de bens de muita importância e se
constituem no patrimônio vivo do povo Pankará.
Assim, devemos proteger todos os bens naturais que existem dentro do território indígena. O povo
Pankará mantém uma rica cultura como a produção de artesanato, agricultura tradicional, uso de
ervas medicinais, as histórias antigas, os rituais sagrados e o Toré que está presente na nossa vida
cotidiana.
Rebeka Lays Freire Pereira Bastos - Cursa Medicina
Cesa Ântonio Gonçalves Pereira de Sá Filho - Cursa Bacharelado em Direito
Éverton Clementino Lopes Torres - Cursa Odontologia
Maryanne Lopes de Barros Lima - cursa Odontologia
Tânia Maria do Nascimento Silva - Cursa Bacharelado em Direito
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POVO ATIKUM

O povo indígena Atikum está localizado no estado de Pernambuco, nos municípios de Carnaubeira
da Penha e Salgueiro, e no estado da Bahia no município de Rodelas. Os que estão localizados no
município de Carnaubeira da Penha são denominados de Atikum-Umã. No município de Carnaubeira
da Penha, atualmente, existem 37 aldeias, com uma população de aproximadamente 5.950 indígenas.
O território Atikum encontra-se demarcado, homologado e regularizado.
Até 1943, o povo Atikum-Umã ainda não tinha reconhecimento da sua identidade étnica e nem de
suas terras. Os Atikum passaram a lutar por esse reconhecimento quando suas terras foram
invadidas por fazendeiros do município vizinho chamado Floresta. Para ser reconhecido como povo
indígena e não perderem suas terras foi exigido que estes “apresentassem” o ritual do Toré.
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Apesar de manterem práticas da cultura indígena, estes não sabiam dançar o Toré, e foi com seus
vizinhos, os Tuxá, que aprenderam a dançar. Cinco anos após o início da luta, o povo Atikum teve seu
reconhecimento oficial pelo Serviço de Proteção ao Índio-SPI. Suas terras foram delimitadas na
década de 1990. O povo Atikum é falante apenas do português e tem forte miscigenação com os
negros.
O principal ritual do povo Atikum é o Toré, que é uma das formas de fortalecimento da nossa
cultura. Normalmente o Toré acontece em cada aldeia num período de 15 dias. O povo Atikum tem
como um dos lugares sagrados a Pedra do Gentio, onde são praticados rituais secretos, que são
realizados apenas pelos mais velhos ou por quem faz compromisso espiritual. Durante alguns rituais
é consumida uma bebida sagrada, o Anjuká, feita da raiz ou da casca da planta chamada jurema, que
para nós representa o sangue de Jesus. A bebida é feita por pessoas que entendem da cura.
Ser estudante indígena é uma experiência que demanda muito esforço para continuar. Apesar de
muitas coisas já terem mudado, o indígena ainda é muito estereotipado, o que faz com que o
estudante indígena enfrente muitas dificuldades, como o racismo. Além disso, a distância das nossas
casas é algo que influencia bastante na permanência na Universidade. Entretanto, mesmo com as
dificuldades, sabemos que uma das formas de lutarmos pelo nosso povo é através da Educação, o
que nos motiva a continuar.
Dávelyn Suellen da Silva Ribeiro – Curso Direito
Julia Karoline Barros Pereira – Curso Odontologia
Eduardo Henrique Barros Pereira – Curso Odontologia

Elis Cristina dos Santos – Curso Odontologia
Michelle Karem Pereira Clementino – Curso Medicina
Ana Layse SáGonçalves Torres – Curso Medicina
Letícia Blenda Rodrigues Alves – Curso Psicologia
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POVO TUMBALALÁ

O povo Tumbalalá está situado no norte da Bahia, abrangendo dois municípios, Abaré e Curaçá, às
margens do Rio São Francisco, que é um berço para nós. Nossa maior fonte de sobrevivência vem do
rio, através da pesca, que hoje está bem escassa devido aos efeitos das grandes degradações que
vêm ocorrendo, e também da agricultura, desenvolvida nas ilhas ou nas suas margens. Nós,
Tumbalalá, passamos por diversas dificuldades devido à existência dos brancos dentro do nosso
território, já que ainda estamos no processo de demarcação territorial.
Nosso ritual religioso é o Toré, que vem desde os nossos antepassados. É através dele que nos
fortalecemos como Povo Indígena. O Toré é muito sagrado para nós, é o momento em que a gente se
comunica com os nossos Encantados de Luz, onde agradecemos a Deus e a Mãe Natureza pelas
coisas boas e pelas vitórias das nossas lutas. Também é nesse momento que pedimos forças para
continuar lutando.
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O nosso Toré é praticado de duas formas: o privado, feito em local fechado, e o público que é
aberto e realizado nos terreiros. O privado é chamado de “Mesa”, que é um trabalho mais
centralizado e especializado, onde estabelecemos uma concentração mais intensa com os
nossos Encantados, por isso, é um ritual particular e restrito, havendo uma seleção das pessoas
que podem participar.
Mesmo enfrentando várias dificuldades, como a questão de adaptação, e a distância, a
oportunidade de estar numa Universidade e permanecer nela é de suma importância para que
possamos adquirir novos conhecimentos para serem utilizados na melhoria da sobrevivência e
fortalecimento do nosso povo. Também é uma possibilidade de podermos mostrar quem somos,
para que possamos desconstruir ou amenizar os preconceitos que sofremos, originados, muitas
vezes, por causa do estereótipo decorrente da falta de conhecimento dos não índios com relação
a nós, Povo Tumbalalá.
Ana Carla dos Santos Santana – Curso Engenharia Civil
Emanuel Santana Santos – Curso Engenharia da Computação
Letícia Suely de Santana – Curso Licenciatura em Letras com Inglês
Marijane dos Santos – Curso Psicologia
Maria Aparecida da Cruz Xavier – Curso Agronomia
Patrícia do Nascimento Xavier – Curso Licenciatura em Educação Física
Rogério Cícero Martins da Conceição – Curso Agronomia
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POVO PANKARARU

A comunidade indígena Pankararu está localizada no alto sertão pernambucano, distribuída entre os
municípios de Tacaratu, Petrolândia e Jatobá, próximo ao Rio São Francisco. O Território Pankararu teve sua
primeira demarcação em 1940, pelo Serviço de Proteção ao Índio-SPI e depois de muita reivindicação, foi
homologada em 1987.
Conhecido como “Tronco Véi”, Pankararu deu origem a mais de 11 povos que se espalharam por alguns
estados do país, e essas ramificações formou a grande “árvore Pankararu”: Pankararé–BA; Pankaru–BA;
Kantaruré–BA; Karuazu–AL; Katokim–AL; Kalankó–AL; Geripancó–AL; Koiwpanká–AL; Pankaiwká–PE; Entre Serras
Pankararu–PE; Pankararu–SP e Pankararu Apucaré–MG.
Atualmente, o Território Pankakaru é formado por 20 aldeias, onde vivem cerca de 9.262 indígenas, de acordo
com o censo do IBGE (2010). Nosso Território tradicional possui 14.294 hectares. Temos como base econômica a
agricultura e pecuária em pequena escala, além da produção artesanal de objetos relacionados à arte indígena.
Há pouco tempo houve uma ação de desintrusão em nosso Território, na qual cerca de trezentas famílias nãoindígenas (posseiros), foram retiradas da terra indígena. A busca por uma solução judicial teve início em 1993, e só
em 2018 nosso povo Pankararu conseguiu, ainda que sob ameaças de alguns posseiros, o usufruto exclusivo do
território.
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Nosso povo se relaciona com o mundo encantado nos rituais, tendo alguns elementos sagrados essenciais
nesses momentos, como: campiô (cachimbo), maracá, gaita, pife, rabo de tatu, entre outros. Temos rituais
sagrados como a Corrida do Imbu, considerada a principal “festa” do povo, acontece anualmente com a chegada
do primeiro imbu maduro e tem duração de três meses. Já o Menino do Rancho e as Três Rodas são rituais que
acontecem durante todo o ano, para agradecer quando se alcança uma bênção ou simplesmente pela alegria de
ver os nossos Praiá dançando. O Praiá* é um dos nossos elementos simbólicos, que representa nossos mestres
protetores. O Tauá é um barro branco encontrado nas serras e usado em nossas pinturas corporais e artesanais.
Nesses rituais há vários tipos de danças como a Roda, na qual os Praiá formam um cordão (fila) e dançam no
sentido anti-horário. A Pareia em que os Praiá formam duplas à frente do cantador (que cantam os
toantes/músicas nos rituais) e duas mulheres se juntam a eles. O Bate Gancho, que é outra dança que acontece
especificamente no ritual do Menino do Rancho e representa uma luta dos Praiá com os padrinhos (guerreiros)
do menino do rancho. Já a Dança do Cansanção é um momento de purificação, onde agradecemos a mãe
natureza (Pindaé) por tudo que ela nos dá. Na dança das Tubibas, que ocorre durante o ritual da corrida do imbu,
agradecemos aos animais por manter o equilíbrio do planeta. O Toré é uma dança que acontece no final de todos
os rituais em forma de agradecimento aos Encantados, por tudo ter ocorrido bem. Neste momento participam
todos os indígenas presentes no ritual, finalizando a festa.
Essas tradições culturais/espirituais do povo Pankararu fortalecem em nós o sentimento de pertencimento, de
orgulho e gratidão por fazer parte dessa nação. O ser indígena está muito longe do fenótipo, da cor da pele, o
tipo de cabelo, de um estilo de vida único, enfim, dessas visões errôneas e estereotipadas sobre nós, povos
originários.
[*]Roupas feitas de croá, fibra vegetal conhecida como caroá, com adornos de penas de aves.

Andeson Cleomar dos Santos – Cursa licenciatura em música
Douglas Gomes da Silva – Cursa Direito
Jeferson Gomes da Silva – Cursa Enfermagem
Carolaine Barros da Silva – Cursa Psicologia
Daniel Luan da Silva –Cursa Odontologia
Bruna Barros de Carvalho – Cursa Enfermagem
Tamires Barros de Carvalho – Cursa Odontologia
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POVO FULNI-Ô

Antes nômades, hoje, nós, índios Fulni-ô, temos nossa aldeia localizada no município de Águas Belas-PE, com
cerca de seis mil indígenas, em uma área de aproximadamente 11.506 hectares. Hoje, o Fulni-ô é a única etnia do
Nordeste que possui sua língua indígena ainda viva e ativa, o Yaathê, a qual é cotidianamente usada pelos
moradores da Aldeia Fulni-ô, principalmente em seus rituais sagrados, passando a língua de pai para filho no diaa-dia e também nas aulas da escola bilíngue Antônio José Moreira, com objetivo de preservá-la.
Além da aldeia, temos o Ouricuri que é um local mais afastado, onde, exclusivamente, nos resguardamos para
rituais nos meses de setembro, outubro e novembro. Durante esses meses de completa dedicação são proibidos
o consumo de bebidas alcoólicas e relações sexuais.
Fora do Ouricuri, uma das manifestações culturais religiosas que pode acontecer na presença do não índio é o
Toré, com danças, coreografias particulares, e cânticos com perfeita afinação e tonalidades diferentes, o que faz
o ritual ser emocionante até mesmo para quem já está acostumado. No Toré Fulni-ô, os instrumentos utilizados
são: o búzio feito com facheiro (cacto da caatinga) e o maracá de coco ou cabaça.
Algumas normas são estabelecidas no Toré Fulni-ô. As mulheres, vestidas com saias ou vestidos, são chamadas
de damas e não podem ser mais que oito e nem menos que quatro. Já os homens usam calças e camisas e ficam
descalços. O Toré não tem letra, mas sim uma linguagem religiosa com a harmonia do som dos búzios, vozes e a
sincronia dos passos dos participantes e dos maracás.
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Além do Toré, os Fulni-ô têm outra manifestação cultural chamada Cafurna, que é uma dança com cânticos na
língua Yaathê, ou em português. A Cafurna é mais parecida com o Toré de outras etnias, seguindo os mesmos
princípios: uso de maracás, cocar, saia de palha de coqueiro ou de caroá, ou mesmo uso de short, além de
pinturas corporais feitas com jenipapo e urucum.
Nos dias de hoje, vários índios Fulni-ô estão presentes no mundo dos não índios. Com a dificuldade de
sobreviver, bem como a busca por seus direitos, muitos indígenas Fulni-ô, a exemplo de tantos outros povos
indígenas do Brasil, foram obrigados a migrar parcialmente para o mundo do ‘’homem branco’’ em busca de
melhorias para seus povos.
Ser indígena e universitário exige muito de nós, pois não é nada fácil suportar os conflitos do cotidiano, em
especial os emocionais. Estar em uma grande cidade, a falta da família, nossa ausência durante os rituais da
aldeia e ir poucas vezes para casa durante o ano letivo. Contudo, existe o lado bom... respiro fundo e reflito
sobre o motivo de estudar na UEFS, me agarro às minhas amizades, aproveito para conhecer a cidade, a cultura,
aprendo sobre o jeito de viver do “homem branco” e, aos poucos, vou construindo um escudo com o
conhecimento adquirido, o qual usarei daqui para frente contra todo o desrespeito aos povos indígenas do meu
Brasil.
Edivan Queiroz–Cursa de Agronomia
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POVO TUXÁ

O povo Tuxá atualmente está distribuído em quatro municípios: Rodelas-BA, Ibotirama-BA, Inajá-PE e BanzaêBA. A separação do povo ocorreu após a retirada compulsória de parte do nosso território tradicional, conhecido
como Ilha da Viúva, inundado pelas águas do Rio São Francisco para dar lugar a Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga
(Itaparica), na década de 80. Era desse território que tirávamos nosso sustento físico, por meio da agricultura,
caça, pesca, coleta de frutos na caatinga, e espiritual/cultural com a realização dos nossos rituais sagrados na
morada ancestral dos nossos antepassados.
A Aldeia Mãe, localizada no município de Rodelas-BA, tem aproximadamente 2.281 habitantes, segundo censo
da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a coordenação local (dados não-publicados). Desde a execução do
projeto de desenvolvimento do Estado, o nosso povo tem travado uma luta em busca da demarcação do nosso
Território. Diante de todas as tentativas judiciais pleiteadas pelo Povo Tuxá e da morosidade por parte do Estado
de assegurar nossos direitos constitucionais, iniciamos, em agosto de 2017, a autodemarcação, reivindicando
nosso Território mais antigo, considerado por nós como Aldeia Avó D’zorobabé, morada dos encantados que nos
guiam e protegem na caminhada. A autodemarcação provocou uma reorganização social do povo; hoje
contamos com um pajé, sete caciques e o Conselho Tuxá Aldeia-Mãe (CONTAM), formado por representantes de
11 clãs que respondem politicamente pela comunidade.
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A retirada do nosso Território causou grandes mudanças nos modos de viver, na organização econômica,
sociopolítica e cultural. Ser índio sem terra é precisar de uma jurema para realizar um ritual sagrado, mas ter que
saltar cerca daqueles que se intitulam proprietários. Diante de todas as dificuldades enfrentadas, o Povo Tuxá
tem se apegado àquilo que nos fortalece, nossos rituais, sendo o Toré uma das principais formas de
representação cultural da nossa etnia, funcionando como um alicerce para a manutenção da nossa religiosidade,
além de servir como um meio de conexão espiritual com nossos ancestrais, que pode acontecer em dois
momentos: aberto, onde não-indígenas podem participar, e o restrito, destinado, apenas, para indígenas.
Os toantes (cantos) usados nesses momentos apresentam letras que são direcionadas aos mestres encantados
(protetores) das águas, matas, ar e terra. Existe uma restrição relacionada aos cantos, nem todos podem ser
cantados em todos os lugares e a qualquer hora, a exemplo dos cantos específicos do ritual restrito a indígenas.
Quando vamos pisar um Toré, fazemos uso de algumas indumentárias, como: cataioba, maracá, cocar, aió, arco e
flecha, borduna, colares, brincos e, sobretudo, o malako. Além disso, antes de começar, passamos por uma
preparação espiritual e pedimos permissão aos nossos guias de luz.
O fato de sermos indígenas “sem terra” ou seja, que fomos destituídos do nosso território tradicional, devido à
construção de um empreendimento hidrelétrico, nos fez procurar outras possibilidades para que pudéssemos
continuar existindo enquanto povo e, por isso, buscamos, ao longo do tempo, estratégias de fortalecimento por
meio da manutenção dos nossos rituais e da educação, iniciada desde a educação básica, na Escola Estadual
Indígena Capitão Francisco Rodelas, que pleiteia um projeto de educação indígena intercultural, específica e
diferenciada, preparando estudantes que, em sua grande maioria, irão ocupar os contextos universitários.
Enxergamos a academia como um espaço de luta, de trocas de conhecimentos, e de fortalecimento do nosso
protagonismo. Enquanto estudante indígena Tuxá, penso que, a nossa presença na Universidade deve ser no
sentido de unir saberes e utilizá-los nos projetos de interesses societários que visam o bem viver do nosso povo.
Cibelle Assis de Souza Flechiá – Cursa Psicologia
Anderson Cleiton Araujo dos Santos Caatá – Cursa Agronomia
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POVO KAIMBÉ

Sou Ângelo de Oliveira França, indígena da etnia Kaimbé, filho de dona Marta e “Seu”Boa Ventura.
Meu pai pertence à etnia Kiriri do município de Banzaê, no estado da Bahia, porém, assumiu a
identidade Kaimbé a partir do momento que se casou com minha mãe Kaimbé e foi morar no
Massacará, onde eu e todos os meus irmãos fomos criados. Por isso, nossa família também possui
essa identidade.
Minha aldeia localiza-se no município de Euclides da Cunha–Ba, na região do Semiárido. A extensão
territorial atual demarcada é de 8.020 hectares, sendo que o total é de 12.000 hectares. A população
Kaimbé conta com cerca de 3.000 pessoas, tendo o maior contingente no Massacará, que é a aldeia
central do nosso Território, onde fica localizado o posto local de saúde, posto da Funai, Escola
Estadual indígena.... As outras localidades (aldeias) que compõe nosso Território Indígena são: Icó da
Várzea, Baixa da Ovelha, Lagoa Seca e a Ilha, onde nossas famílias cultivam milho, feijão, feijão de
corda, aipim, batata-doce, banana, dentre outros. É através da agricultura familiar que as nossas
famílias tiram a maior parte de renda.
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As atividades culturais da nossa aldeia contam muito sobre a nossa origem, nosso passado e nossa
luta pela construção do nosso futuro. Temos o Toré, uma dança/ritual, que é realizado em algumas
ocasiões específicas, praticado por jovens e adultos. Nas músicas e nos cânticos estão presentes
vários elementos importantes da nossa cultura, da nossa luta e o respeito pela terra. Também temos
o Boi-do-Araçá que é uma dança, feita em grupo subdividido em pares, e as pessoas envolvidas na
mesma falam sobre o cotidiano e a vivência na aldeia. Do mesmo modo, temos a Zabumba,
manifestação cultural que inicia as festividades sagradas, convocando a comunidade a participar do
Sábado dos Caboclos, que abre o novenário da Santíssima Trindade, momento importante para a
valorização e reconhecimento da nossa identidade cultural.
Anualmente, acontece em nosso Território a Feira Cultural Indígena Kaimbé. Nesse encontro
participam várias etnias da Bahia e do Nordeste, para celebrar a diversidade cultural dos povos
indígenas e compartilhar experiências. Também nos ajudam a articular políticas indígenas em defesa
da autonomia dos povos diante das várias ameaças aos nossos territórios, identidade e direitos
adquiridos.
Ângelo de Oliveira França – Licenciado em Filosofia
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POVO PANKARARÉ

Meu nome é Gabriel Oliveira de Jesus, sou estudante de Enfermagem na UEFS e pertenço à etnia Pankararé,
povo que possui um território de aproximadamente 64.997 hectares, situado a nordeste do estado da Bahia,
fazendo fronteira com a Estação Ecológica do Raso da Catarina. Atualmente, somos em torno de 2.000 índios,
espalhados em várias localidades dentro da área Indígena. Há alguns anos, meu povo estava sendo massacrado
pelas migrações dos não índios que invadiram nossa região. Os não índios que entravam em nossa aldeia
buscavam tomar posse das nossas terras, e o principal argumento usado por eles era que os Pankararé estavam
descaracterizados de sua cultura, dos seus rituais.
Começou, então, uma luta entre o povo Pankararé contra os não índios e a partir daí fomos em busca do
nosso povo ascendente, os Pankararu, para ajudar a fortalecer nossa identidade cultural. Essa reaproximação
com os Pankararu possibilitou aos Pankararé a prática de rituais que não estavam sendo executados, seja pela
falta de identificação enquanto grupo étnico, seja pela pressão promovida pelo convívio com os não índios.
Dentre estas práticas, destacam-se os rituais do Toré e do Praiá, nos quais usamos vestimentas específicas, feitas
de croá.
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Através do contato com os Pankararu, as práticas dos rituais foram retomadas e as lideranças "enfrentantes"
foram formadas. Os Pankararé, fortalecidos por essas experiências e lutando por seu direito de praticar sua
cultura e afirmar sua identidade indígena, buscando o reconhecimento oficial como grupo étnico diferenciado da
população regional. Assim, os Pankararé restabeleceram uma nova organização política, com a figura do cacique
fortalecida. Os terreiros foram levantados e as áreas sagradas foram sendo recuperadas dos não índios.
Nesse sentido, ressalto a importância do Toré no contexto ritual e político do povo Pankararé. Esse ritual é a
fonte mais forte e rica que existe para os povos indígenas do Nordeste. O meu povo cultiva muito esse ritual,
pois, é nele que está depositado todo nosso amor à mãe natureza, ao nosso pai Tupã que nos abençoa todos os
dias e ao Sol que nos ilumina e nos dá força para caminhar.
No Toré está depositada toda nossa esperança por um novo amanhã marcado de vitórias. O Toré é algo que
nos fortalece, que faz parte de nós, da nossa alma, que nos faz sentir como um só. Nesse ritual dançamos,
cantamos, e brincamos, sentindo o chão com os pés descalços, pisando-o fortemente mesmo que esteja cheio de
pedras.
Cultivamos o ritual do Praiá que também é importante. Ele ocorre com assiduidade durante a Festa do Amaro
realizada no mês de outubro e no sábado de aleluia para agradecer a colheita de milho, feijão, batata doce e etc.
Nesse ritual agraciamos nossos protetores e fortalecemos ainda mais nossa identidade e ancestralidade.
Gabriel Oliveira de Jesus – Curso de Enfermagem
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POVO TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA

Sou Luana, pertenço ao povo Tupinambá de Olivença, que está localizado no litoral sul da Bahia. O
Território Tupinambá compreende parte dos municípios de Ilhéus, Buerarema e Una, sendo formado
por 22 comunidades, possuindo a extensão de 42.300 hectares.
O ritual do Toré, que para nós chama-se Porancim, faz parte da nossa cultura, sendo um dos
principais elementos para afirmação da nossa identidade. Para realização do Porancim, são utilizados
os seguintes adornos: tanga, cocar, maracá e as pinturas corporais. A tanga é feita com fibras
vegetais, e é igual para todos. Já o cocar é utilizado, muitas vezes, para marcar diferenças de gênero e
de posição hierárquica na aldeia, todos podem utilizar. Há cocar específico para cada um: mulheres,
lideranças, caciques e anciãos. O maracá é um instrumento de música também utilizado nesse ritual e
é feito de cabaça ou coité.
No Porancim utilizamos cânticos e danças para o nosso fortalecimento espiritual e para celebrar.
Na prática de rituais religiosos, o Porancim é realizado na madrugada, entre a sexta e o sábado. Os
anciãos ou os pajés, líderes espirituais das aldeias, invocam os antepassados ou encantados, que são
as entidades espirituais presentes no simbolismo Tupinambá e dos povos
indígenas em geral, que trazem mensagens e conselhos espirituais.
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Na nossa etnia as pinturas também estão presentes, com as cores preta e vermelha. A cor preta é
feita com o sumo do jenipapo verde e a vermelha é extraída da semente de urucum. As pinturas,
muitas vezes, fazem referência a animais como: onça pintada, aves, besouros, bem como unhas de
onça e a estação da lua minguante. Algumas delas seguem formas geométricas e são passadas de
geração em geração. As pinturas de guerra são caracterizadas pela cor vermelha em destaque.
Como estudante desta Universidade eu encontrei no meu curso apoio de muitos dos meus
professores, para afirmar minha identidade como indígena. As culturas indígenas despertam nos
meus colegas e nos meus professores mais curiosidade do que animosidade. Porém, sei de relatos de
alguns indígenas que passaram por discriminação por parte de colegas e professores. Em momentos
de hostilidade por pessoas ignorantes, sempre tive uma resposta pronta para combater certos
preconceitos e estigmas que se tem, ou que são reproduzidos e reafirmados pela mídia, livros
didáticos, e por pessoas sem conhecimento sobre a verdadeira realidade dos povos indígenas, e em
particular sobre os índios do Nordeste.
Luana Magalhães Santos – Curso Licenciatura em História
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HORTÊNCIA SANT’ANA
Hortência Sant’Ana tem 25 anos, é artista visual autodidata de Santaluz, região sisaleira. Graduada
em História pela Universidade Estadual de Feira de Santana, utiliza a imagem como documento visual
artístico e reconstrutor de memórias, como uma ferramenta de luta, de preservação de culturas,
saberes e, como forma de autoconhecimento.
Por meio da fotografia e audiovisual, busca investigar as relações genealógicas que a permeiam, o
lugar onde se encontra e de onde veio, reconstruindo e transformando o olhar. Em seu trabalho
visual é predominante o registro de cenas características do sertão, ressaltando suas peculiaridades,
meio a objetos, vegetações, cores, performances e rituais de reconexão com o espaço. Assim como
parte de vivências que resultaram em trabalhos que ressaltam a importância da imagem para os
estudos antropológicos.
Em 2016 produziu o primeiro ensaio fotográfico para a exposição: Indígenas do Nordeste: Identidade,
Cultura e Resistência realizado no Museu Casa do Sertão. Em 2019 realizou um segundo ensaio,
registrando a diversidade étnicocultural dos estudantes indígenas da UEFS, para compor a mostra
Indígena do Nordeste: Resistir para existir.
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A partir desse contato, Hortência passou a se inteirar e apoiar mais nas causas de luta e resistência
indígena. “Por meio dessas iniciativas ganhei bons amigos que compartilharam comigo muitas
experiências. Além disso, tive algumas vivências nos territórios dos Payaya e Kaimbé e percebi uma
organização muito forte dos povos, uma luta contínua. Ou seja, devemos usar todas as ferramentas
que temos ao nosso dispor para lutar e colocar a nossa voz no mundo, essa foi umas das principais
lições para mim ao participar desses projetos”.
Essa aproximação também fez com que a fotografa aguçasse sua percepção sobre identidade,
ancestralidade e a relação com a natureza. Ela enfatiza que “ao mesmo tempo que eu conheço mais
sobre as questões dos povos originários eu aprendo mais sobre mim e percebo outras formas de
existir, viver e se expressar, e foi daí que minha arte ganhou mais sentido.
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