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Resumo

Este ar ti go toma como pon to de par ti da, a emer gên cia con tem po -
râ nea do tema dos “re ma nes cen tes in dí ge nas” e dos “re ma nes cen tes dos
qui lom bos” e seus prin ci pa is as pec tos. Para isso, de sen vol ve uma aná li se
de con tras te en tre os Pa ra ka ra rú e os Xocó, to man do como pon to de ob -
ser va ção suas for mas de or ga ni za ção so ci al e cons tru ção me mo ri al das
di fe ren tes he ran ças de i xas por suas an ces tra li da des. Seu ho ri zon te teó ri -
co é dado pelo pro ble ma dos agen ci a men tos clas si fi ca tó ri os da “mis tu -
ra”, ca te go ria de uso cor ren te, po rém com sig ni fi ca dos dis tin tos para es -
ses gru pos so ci a is. Na aná li se com pa ra ti va en tre eles, po de-se per ce ber
que apre sen tam so lu ções qua se opos tas tan to para a si tu a ção da “mis tu -
ra” ori gi ná ria, quan to para as pos te ri o res for mas de seg men ta ção.

Pa la vras-chave: “re ma nes cen tes in dí ge nas”, “re ma nes cen tes dos qui -
lom bos”, iden ti fi ca ção ét ni ca, agen ci a men tos po lí ti cos, Pan ka ra rú,
Xocó, ter ri tó ri os ét ni cos.
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Abstract

Political Agents of the “Mixture”:  Ethnic Identification and
Negro-Native Segmentation between Pankararus and Xocos.

The start ing point of this ar ti cle is the con tem po rary emer gence
of the theme “na tive rem nants” and “rem nants  of ‘quilombos’ (hid ing
places of slaves)” to gether with their main as pects.  To this ef fect, it
car ries out an anal y sis of con trasts be tween Pankararus and Xocos based
on their so cial or ga ni za tion and the col lec tive mem ory of the var i ous
her i tages left by their an ces tors.  Its the o ret i cal ho ri zon is de fined by
clas si fi ca tion agents of the “mix ture”, cat e gory of cur rent use, but with
mean ings that dif fer ac cord ing to so cial group.  A com par a tive anal y sis
shows that so lu tions can al most be said to be dis tinct, both for the
orig i nal “mix ture” and for later forms of seg men ta tion.

Key words: “na ti ve rem nants”; “rem nants of qui lom bos”; eth nic iden ti -
fi ca ti on; po li ti cal agents; Pan ka ra rus; Xo cos; eth nic ter ri to ri es.

Résumé

Com po si ti ons Po li ti ques du Bras sa ge: Iden ti fi ca ti on Ethni que et
Seg men ta ti on No i re-Indigène Chez les Pan ka ra rus et les Xo cos

Dans cet ar ti cle, on part de l’émergence con tem po ra i ne d’études
sur “les sur vi vants in digè nes” et “les sur vi vants des qui lom bos” dans le urs
as pects prin ci pa ux. On y fait une analy se op po sant les Pan ka ra rus aux
Xo cos, du po int de vue de le urs for mes d’organisation so ci a le et de la
cons truc ti on de leur mé mo i re des dif fé rents hé ri ta ges la is sés par le urs
an cê tres. Son ho ri zon théo ri que est issu de la ques ti on des com po si ti ons
clas si fi ca to i res du bras sa ge, une ca té go rie as sez uti li sée, mais qui prend
des sig ni fi ca ti ons dis tinc tes lors qu’il s’agit de ces grou pes so ci a ux. On
peut y voir qu’ils pré sen tent des so lu ti ons pres que di ver gen tes en tre el les
au tant pour la si tu a ti on du bras sa ge ori gi nel, que pour les for mes de
seg men ta ti on pos té ri e u res.

Mots-clé: “sur vi vants in digè nes”; “sur vi vants des qui lom bos”; iden ti fi ca -
ti on eth ni que; com po si ti ons po li ti ques; les Pan ka ra rus; les Xo cos; ter ri -
to i res eth ni ques.
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Apresentação

A ex clu si vi da de do in te res se nas cos mo lo gi as na ti vas, mi to lo gi -
as he rói cas, es tru tu ras de pa ren tes co e sis te mas de di ag nós ti co 

e cura, que mar cam a an tro po lo gia ame ri ca nis ta, cede cada vez
mais a uma con ta mi na ção des ses te mas por ques tões re la ci o na das
aos con tex tos co lo ni a is e tu te la res, à mo bi li da de ge o grá fi ca e so ci al 
e, fi nal men te, às ques tões re la ti vas à iden ti da de. Dado o cres cen te
co nhe ci men to e re co nhe ci men to pú bli cos da mo bi li za ção po lí ti ca
de po pu la ções que se ima gi nam, se or ga ni zam e se apre sen tam
como in dí ge nas por todo o Con ti nen te, o tema da iden ti da de ét ni -
ca é cada vez me nos evi tá vel, es te ja a sua abor da gem vin cu la da ou
não ao qua dro teó ri co da et ni ci da de. Além dis so, mes mo na li nha
de es tu dos já es ta be le ci da so bre as re la ções in te rét ni cas, os te mas
de in te res se co me çam a ul tra pas sar os li mi tes dos du a lis mos que
mar ca ram, por exem plo, uma boa par te da Antro po lo gia e da  So -
cio logia bra si le i ras des de a dé ca da de 1950, cen tra das, res pec ti va -
men te, nas opo si ções ín di os/bran cos e ne gros/bran cos. Os con -
tras tes tor nam-se mais com ple xos, in clu in do ou tros gru pos mi no -
ri tá ri os, mas, prin ci pal men te, a con fron ta ção cru za da en tre eles,
em que a du a li da de en tre “o bran co” e “o ou tro” já não é mais a cha -
ve ex pli ca ti va de tudo.

O tra ba lho se mi nal de Ro ger Bas ti de so bre as “Amé ri cas Ne -
gras”, pu bli ca do em 1967, que já ti nha como mo ti va ção os di le mas 
po lí ti cos re la ci o na dos tan to à eman ci pa ção da po pu la ção
afro-americana das ci da des, quan to à des co lo ni za ção afri ca na (cf.
Bas ti de, 1973:7-10), apon tam para a im por tân cia das tro cas en tre
ne gros e in dí ge nas na con for ma ção de todo um tipo cul tu ral ame -
ri ca no. O pon to de par ti da de Bas ti de era jus ta men te a ob ser va ção
dos da dos his tó ri cos so bre o en con tro en tre as for mas de re sis tên -
cia ne gra e in dí ge na – “Dans le mar ro na ge, l’africain a re con tré
l’indien” (ibi dem:77) –, seu cam po de ob ser va ção eram as es tru tu -
ras ri tu a is re li gi o sas, e seu ho ri zon te teó ri co era a ques tão da mes ti -
ça gem, a “fu são de ci vi li za ções”, ge ra do ra de uma cul tu ra “ne gra”
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ori gi nal. Os fru tos des sa pers pec ti va con ti nu am bro tan do no cam -
po de es tu dos das re li giões afro-americanas e, re cen te men te, têm
fe cun da do tam bém tra ba lhos que se pre ten dem re no va do res da
an tro po lo gia ame ri ca nis ta (cf. Lo sonczy, 1997). Por tan to, ain da
que não seja um tema ou um cam po de es tu dos pri vi le gi a do, as tro -
cas e sín te ses en tre as he ran ças ét ni cas in do-americanas e afri ca nas
já pos su em uma pe que na his tó ria na dis ci pli na. Este tex to, no en -
tan to, bus ca abor dar o mes mo tema, mas de uma pers pec ti va dis -
tin ta, es tan do mo ti va do por um ou tro con tex to e apo i a do em ou -
tros pon tos de par ti da, cam pos de ob ser va ção e ho ri zon tes teó ri -
cos.

Nos úl ti mos dez anos, par ti cu lar men te em fun ção da emer -
gên cia so ci al do tema dos “re ma nes cen tes in dí ge nas” e dos “re ma -
nes cen tes de qui lom bos”, as Ciên ci as So ci a is e a His to ri o gra fia
bra si le i ras1 têm re ve la do um as pec to da re a li da de ru ral que não era
ob je to nem dos “es tu dos ét ni cos”, nem dos “es tu dos ra ci a is”, ou
dos es tu dos so bre “cam pe si na to”, mas que ago ra sur ge com a for ça
de uma evi dên cia. Tra ta-se das co mu ni da des ru ra is que se mo bi li -
zam po li ti ca men te por ter ri tó ri os de uso tra di ci o nal, com base em
um vo ca bu lá rio e uma or ga ni za ção so ci al de tipo ét ni co, res pal da -
das, ou mes mo mo ti va das, pela in tro du ção do re co nhe ci men to le -
gal de seus di re i tos no or de na men to ju rí di co na ci o nal. Nes se qua -
dro, os “re ma nes cen tes in dí ge nas” sa í ram na fren te, tor nan do-se
es pe ci al men te vi sí ve is de po is da ex pan são das emer gên ci as in dí ge -
nas da dé ca da de 1970, par ti cu lar men te no Nor des te, onde elas
eram mais sur pre en den tes. No fi nal da dé ca da de 1980, mas de
uma for ma mu i to rá pi da, os “re ma nes cen tes de qui lom bos” tam -
bém en tram em cena, am pli an do o cam po de ob ser va ção do fe nô -
me no.

Por isto, o pon to de par ti da des se exer cí cio não são as for mas
de re sis tên cia his tó ri ca de ín di os e ne gros – ain da que elas se jam
fun da men ta is para com pre en der o que vem ocor ren do –, mas a sua 
tra du ção ou re cri a ção con tem po râ nea. Seu cam po de ob ser va ção
são as for mas de or ga ni zar so ci al men te e cons tru ir me mo ri al men te 
as di fe ren tes he ran ças de i xa das por es sas an ces tra li da des. Seu ho ri -
zon te teó ri co é dado pelo pro ble ma dos agen ci a men tos clas si fi ca -
tó ri os da “mis tu ra”, ca te go ria de uso cor ren te, mas que as su me sig -
ni fi ca dos va ri a dos para es ses gru pos so ci a is. Foi no de sen vol vi -
men to da pes qui sa en tre os Pan ka ra rú, lo ca li za dos no ser tão per -
nam bu ca no de Ta ca ra tú, sub mé dio São Fran cis co, que as ques tões
já enun ci a das mos tra ram sua per ti nên cia (Arru ti, 1996). Ain da
que não te nham tido um tra ta men to es pe ci al na que la oca sião, elas
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mo ti va ram o re di re ci o na men to das in ves ti ga ções se guin tes (Arru -
ti, 1997a) e a bus ca de um cam po de ob ser va ção em pí ri ca mais
ade qua do. Esse se gun do cam po de ob ser va ção veio a ser cons ti tu í -
do pe los Xocó e seus vi zi nhos, os ne gros da co mu ni da de do Mo -
cam bo, lo ca li za dos no ser tão ser gi pa no de Por to da Fo lha, às mar -
gens do ba i xo São Fran cis co (Arru ti, 1997b).

Este tex to re cons ti tui a co ne xão en tre es ses exem plos, bus -
can do co lo cá-los em uma pers pec ti va com pa ra da, que os apro xi ma 
não por suas se me lhan ças, mas por seus con tras tes. É pos sí vel
lê-los como so lu ções qua se opos tas, tan to para a si tu a ção de “mis -
tu ra” ori gi ná ria, quan to para as for mas de seg men ta ção pos te ri o -
res, em que o lu gar do ne gro no in te ri or ou na pe ri fe ria da so ci e da -
de in dí ge na ga nha sig ni fi ca dos dis tin tos. A so bre po si ção des sas si -
tu a ções con sis te, por tan to, em um pri me i ro exer cí cio com pa ra ti vo 
que não tem a pre ten são de pro du zir con clu sões, mas de am pli ar e
sis te ma ti zar o re per tó rio das ques tões sus ci ta das. Para isso, um pri -
me i ro blo co re cons ti tu i rá o con tex to his tó ri co mais ge ral que, de
cer ta for ma, uni fi ca es ses exem plos, en quan to pro du tos de uma
po lí ti ca co lo ni al e im pe ri al de pro du ção de ter ri tó ri os po liét ni cos,
cujo des ti no ma ni fes to era a ho mo ge ne i za ção da po pu la ção ser ta -
ne ja. Ve re mos que di ver sos ex pe di en tes clas si fi ca tó ri os fo ram
 acio nados na des cri ção e ad mi nis tra ção des sas po pu la ções, mas
tam bém fo ram re a pro pri a dos por elas. Em um se gun do blo co, pas -
sa mos à des cri ção da si tu a ção Pan ka ra rú, na qual o lu gar do ne gro
apre sen ta uma for te am bi güi da de no in te ri or da me mó ria in dí ge -
na, pas san do da ple na ab sor ção his tó ri ca, de ca rá ter ma tri mo ni al e
ri tu al, à fun ção de ar gu men to fac ci o nal, fren te à sim bo lo gia e à
prag má ti ca da “re ma nes cên cia”. No ter ce i ro blo co, há a des cri ção
da si tu a ção de vi zi nhan ça e pa ren tes co en tre ín di os Xocó e ne gros
do Mo cam bo, que pa re ce ca mi nhar, ir re gu lar men te, em uma di re -
ção opos ta ao do pri me i ro exem plo, indo da di fe ren ci a ção ca te gó -
ri ca, ain da que va riá vel, até a ali an ça como “re ma nes cen tes”, in dí -
ge na e qui lom bo la. Em am bos os ca sos, a aná li se dos agen ci a men -
tos da “mis tu ra” são in dis so ciá ve is dos con tex tos co lo ni al e tu te lar,
da mo bi li da de so ci al e ge o grá fi ca e, fi nal men te, das ques tões con -
cer nen tes à iden ti da de e sua “ma ni pu la ção”.

2. Pers pec ti vas His tó ri ca e Dis cur si va da “Mis tu ra”

De po is da eli mi na ção do po der tem po ral dos mis si o ná ri os
so bre os al de a men tos, da trans for ma ção dos al de a men tos em vi las
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(1758), e do in cen ti vo ofi ci al aos ca sa men tos mis tos en tre por tu -
gue ses e ín di os (1775) (Ho or na ert, 1992), foi a vez do que po de -
mos ca rac te ri zar como a po lí ti ca das “re u niões”. Nela, sob o ar gu -
men to de que em vá ri os dos al de a men tos res ta va ape nas um pe -
que no nú me ro de so bre vi ven tes, al guns de les eram ex tin tos e suas
po pu la ções re a gru pa das jun to às de ou tros. Tais me di das, que
cons ti tu í ram uma ver da de i ra es tra té gia da mis tu ra,2 se ri am com -
ple men ta das pelo ata que ao re la ti vo “iso la men to” que os al de a -
men tos res tan tes ain da per mi ti am aos in dí ge nas. No iní cio do sé -
cu lo XIX, o go ver no im pe ri al vol ta ria a in cen ti var a ocu pa ção
não-indígena das ter ras das an ti gas mis sões e al de a men tos, como
for ma de cri ar uma po pu la ção fi nal men te ho mo gê nea (Cu nha,
1992), e ao mes mo tem po ab sor ver, na es tru tu ra es ta tal, nú cle os
po pu la ci o na is ad mi nis tra ti va e eco no mi ca men te já ple na men te
es tru tu ra dos.

Fi nal men te, em 1850, en tre ou tras trans for ma ções cru ci a is,
a “lei de ter ras” man da va in cor po rar às pro pri e da des do Esta do as
ter ras das al de i as de ín di os que “vi vem dis per sos e con fun di dos na
mes ma po pu la ção ci vi li za da”. Vale res sal tar que, en tão, o ar gu -
men to já não era ape nas de ca rá ter quan ti ta ti vo (pou cos ín di os em
mu i tas ter ras), mas qua li ta ti vo, com por ta men tal. Assim, as pró pri -
as co mis sões cri a das para per cor rer os es ta dos dis cri mi nan do as
ter ras pú bli cas são in cum bi das de ve ri fi car o quan to as po pu la ções
dos al de a men tos in dí ge nas ain da man ti nham sua tra di ções e sua
au to no mia com re la ção ao mer ca do re gi o nal, ou seja, o seu grau de
“mis tu ra”. É im por tan te per ce ber a si mul ta ne i da de en tre os tra ba -
lhos de dis cri mi na ção das ter ras pú bli cas, as po lí ti cas de im plan ta -
ção da imi gra ção es tran ge i ra, de li ber ta ção dos es cra vos atra vés do
“fun do de eman ci pa ção” do Impé rio e a cri a ção de di fe ren tes ti pos
de “co lô ni as” (agrí co las, mi li ta res, de in di gen tes, de ór fãos etc.).
Po lí ti cas que, com bi na das, re fle tem uma con jun tu ra em que se
ten ta va re mo de lar o pa drão de con tro le da mão-de-obra ru ral po -
bre, em uma in ten sa bus ca da me di da exa ta en tre a tu te la da que la
po pu la ção, que a or dem de man da va, e a li be ra ção de ho mens e ter -
ras que o pro gres so pe dia. Isso faz com que a ex tin ção dos al de a -
men tos in dí ge nas no Nor des te seja me nos o des do bra men to de
uma po lí ti ca in di ge nis ta com ló gi ca pró pria, do que um ele men to
de um qua dro mais am plo que com põe a re or de na ção dos pa drões
de in ter ven ção e con tro le so bre a po pu la ção ru ral po bre nor des ti -
na num mo men to de tran si ção das re la ções de tra ba lho para o ca -
pi ta lis mo. A se guir des cre ve re mos o re sul ta do que essa po lí ti ca co -
mum al can çou tan to no caso dos Pan ka ra rú, quan to no caso dos
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Xocó, para em se gui da se guir mais de per to o des do bra men to em
cada um de les.

A produção de territórios poliétnicos

No caso dos Pan ka ra rú, se gun do o le van ta men to re a li za do
por Ho hen tal (1960), os re gis tros mais an ti gos do et nô ni mo são
de 1702, sur gi dos nos re la tó ri os das Mis sões das ilhas do São Fran -
cis co jun to a ou tros três gru pos, os Ka ra rú zes (ou Ca ra rús), os Ta -
ca ru ba e os Po rús. Mais tar de, na Infor ma ção Ge ral e Des cri ção de
Per nam bu co de 1740, há no tí ci as dos Pan ka ra rú (Bran ca ruz) e dos
Po rús em ou tros dois al de a men tos mis si o ná ri os lo ca li za dos em
ilhas do São Fran cis co e é, fi nal men te, com a cri a ção do al de a men -
to de “Bre jo dos Pa dres”, pos si vel men te em 1802 (ibi dem), a par tir 
do ajun ta men to des tes com os Umã, Vou vê e Je ri ta có (Bar ba lho,
1985), que se de fi ne sua atu al lo ca li za ção. Nes se ter ri tó rio po liét -
ni co, em fun ção das re i te ra das ten ta ti vas es ta ta is e mis si o ná ri as,
fo ram re u ni dos ain da gru pos “bra bi os” da Ser ra Ne gra, an ces tra is
dos gru pos hoje co nhe ci dos como Kam bi wá e Ka pi na wá, con for -
me re la tam do cu men tos es cri tos3 e a his tó ria oral Pan ka ra rú. Não
pos su í mos in for ma ções cen si tá ri as de ta lha das so bre o al de a men to
do Bre jo dos Pa dres nes se pe río do, ape nas duas con ta gens ge ra is,
pro du zi das no bojo do seu pro ces so de ex tin ção. Em 1857 re la ta -
va-se a exis tên cia de 290 ín di os, dis tri bu í dos em 96 fa mí li as e, em
1878, 363 ín di os dis tri bu í dos em 96 fa mí li as.4

Qu an to aos Xocó, Ho hen tal des cre ve si tu a ção se me lhan te,
mas su ge rin do a exis tên cia de gru pos ter ri to ri al men te des con tí nu -
os. As pri me i ras no tí ci as so bre os “Cho caz” são de 1749 e 1761 e os 
lo ca li zam em Pão de Açú car (SE). Mais tar de, tal et nô ni mo (ou va -
ri an te) é iden ti fi ca do si mul ta ne a men te em três lo ca li da des. Na
Ilha de São Pe dro, mu ni cí pio de Por to da Fo lha (SE), em Olho
D’Água do Meio (AL), área atu al men te ocu pa da pe los Tin -
gui-Botó, e em Por to Real Co lé gio (AL), em ter ras de um an ti go al -
de a men to je su í ta do sé cu lo XVI (Ho hen tal, 1960), onde te ri am se
re u ni do aos Ka ri ri, ori gi nan do os atu a is Ka ri ri-Xocó. Há ain da
no tí ci as de ín di os au to de sig na dos Xocó nos ser tões de Per nam bu -
co nos anos de 1802 e 1804, quan do Frei Vi tal de Fres ca rol lo os te -
ria re ti ra do das ma tas, ca te qui za do e “re u ni do” aos “Umãos Vou -
vê” no al de a men to de Olho D’Água da Ga me le i ra.5 Qu an to à sua
po pu la ção, Frei Vi tal in for ma que, em 1804, os Xocó “aman sa dos” 
se ri am 36, vin do a for mar com os ou tros um to tal de 130 ín di os.
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So bre a Ilha de São Pe dro, há um cen so do 1829 (do qual fa la re -
mos adi an te) que os re la ci o na em nú me ro de 139.6

O pro ces so de ex pro pri a ção e de ex tin ção ofi ci al dos al de a -
men tos dos es ta dos do Nor des te che ga ria a ter mo ao fi nal da dé ca -
da de 1870. Em Ser gi pe, os pre si den tes de Pro vín cia nem mes mo
es pe ra ram a ins ti tu i ção da co mis são de de mar ca ção de ter ras para
re sol ver pela ine xis tên cia de ín di os, ain da que pou co tem po an tes
ma ni fes tas sem a ca rên cia de mis si o ná ri os para ad mi nis trar seus al -
de a men tos (Dan tas e Dal la ri, 1980). Já em 1853, o go ver no pro -
vin ci al con se gue a ex tin ção da Di re to ria Ge ral de Índi os de Ser gi -
pe e de cre ta a ex tin ção de to dos os seus al de a men tos. Não obs tan -
te, no pla no lo cal, Frei Do ro teu, que ha via sido tra zi do à Mis são de 
São Pe dro de Por to da Fo lha pou cos anos an tes, em 1849,  con ti -
nuou o seu tra ba lho de ca te que se jun to àque la po pu la ção até
1878, ano de sua mor te. Nes se ano, o pre si den te de pro vín cia de -
cre ta va, mais uma vez, a ex tin ção da que la Mis são Indí ge na e in for -
ma va ao go ver no cen tral que “nes ta Pro vín cia não exis tem al de i as,
nem mes mo ver da de i ros ín di os”, ape nas, con ti nu a va ele, “um ou
ou tro in di ví duo que con ser va o san gue das an ti gas ra ças [mas que]
per de-se no meio de uma po pu la ção mais ou me nos ci vi li za da” (ên fa -
ses mi nhas).7 Dis cur so am bí guo, que re ve la o quan to a plas ti ci da de
das ca te go ri as pôde fun ci o nar no exer cí cio do po der so bre aque las
po pu la ções. Assim é que, em 1882, as ter ras da an ti ga Mis são pu de -
ram ser di vi di das em oito fa zen das que, em 1888, fo ram afo ra das
pela Câ ma ra Mu ni ci pal, en quan to os Xocó co me ça vam a re a li zar
 viagens pe rió di cas ao Rio de Ja ne i ro em bus ca de seus di re i tos.

É tam bém em 1878 que a Co mis são de De mar ca ção de Ter -
ras Pú bli cas de Per nam bu co co mu ni ca va que os al de a men tos da
pro vín cia já es ta vam to dos ex tin tos e as suas ter ras di vi di das em lo -
tes fa mi li a res.8 Tais lo tes te ri am sido dis tri bu í dos en tre as fa mí li as
de “ca bo clos” dos an ti gos al de a men tos e, a par te res tan te, ven di da
em has ta pú bli ca. No ano an te ri or, os Pan ka ra rú ha vi am vi vi do o
mo men to ina u gu ral da que la a qual eles se re fe rem como a “épo ca
das li nhas”, isto é, da re par ti ção do seu ter ri tó rio em duas fa i xas pa -
ra le las de lo tes, dis tri bu í dos en tre ja gun ços e es cra vos dos pro pri e -
tá ri os lo ca is. Li ber ta dos pelo “Fun do de Eman ci pa ção”, tais es cra -
vos, em lu gar de se dis per sa rem pelo ter ri tó rio pro vin ci al, fo ram fi -
xa dos nos lo tes fa mi li a res do Bre jo dos Pa dres, per ma ne cen do sob
a área de in fluên cia de seus an ti gos pro pri e tá ri os e am pli an do a di -
ver si da de ét ni ca da que le ter ri tó rio de “mis tu ra” e de re ser va de
mão-de-obra.9 Con for me os do cu men tos ofi ci a is, o al de a men to
de Bre jo dos Pa dres foi di vi di do em 114 lo tes (en tre 151.230 m2 e
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302.500 m2), 96 de les dis tri bu í dos en tre as fa mí li as in dí ge nas.10 A
me mó ria Pan ka ra rú, no en tan to, con tra diz essa ver são, es cla re cen -
do que ape nas uma par te das fa mí li as in dí ge nas ga nhou lo tes nas
“li nhas”, res tan do às ou tras a al ter na ti va de su bi rem as ser ras que
cer cam o Bre jo dos Pa dres ou dis per sa rem-se.

Em um mes mo gol pe, a oli gar quia lo cal apa ren te men te eli -
mi na va os em pe ci lhos le ga is im pos tos pela es tru tu ra da Mis são
Indí ge na, li vra va-se do ônus de uma emi nen te abo li ção da es cra vi -
dão ne gra, ao mes mo tem po em que cri a va um re ser va lo cal de tra -
ba lha do res na ci o na is, fru to da “mis tu ra” en tre eles. Isso per mi te re -
co nhe cer o ho ri zon te his tó ri co da “mis tu ra” que mar ca o dis cur so
so bre e des ses ín di os e ne gros, mas não es go ta seus sig ni fi ca dos. A se -
guir des ta ca rei como a “mis tu ra” é tam bém o ele men to que dá mo -
bi li da de aos en qua dra men tos clas si fi ca tó ri os des sas po pu la ções.
Meu ar gu men to é que ela for ne ce o fun do plás ti co fun da men tal
aos agen ci a men tos dis cur si vos de se me lhan ças e iden ti da des, ca -
paz de per mi tir a mo bi li da de dos in di ví du os e gru pos en tre as ca te -
go ri as clas si fi ca tó ri as do mi nan tes. Essa mo bi li da de tem re per cus -
sões tan to no pla no do exer cí cio de po der, quan to o seu re co nhe ci -
men to tem em nos sas aná li ses his tó ri cas e so ci o ló gi cas.

“Qualidades”

De acor do com a “Re la ção dos Ha bi tan tes da Fre gue sia de
São Pe dro de Por to da Fo lha” for ne ci da pelo vi gá rio da Mis são
Indí ge na ho mô ni ma, a po pu la ção des ta Fre gue sia di vi dia-se em
309 “por tu gue ses”, dis tri bu í dos por 69 fo gos e 139 “in dí ge nas”,
dis tri bu í dos pe los 46 fo gos da Ilha de São Pe dro, onde fun ci o na va a 
sua Mis são.11 Cri a da em me a dos do sé cu lo XVII, a Mis são Indí ge -
na de Por to da Fo lha, “re u nia” di ver sos gru pos in dí ge nas de sig na -
dos co le ti va men te como Ara mu rus ou Oru ma rus (apa ren te men te
o et nô ni mo en tre eles do mi nan te) como re com pen sa por sua co la -
bo ra ção mi li tar com os por tu gue ses na luta con tra a pre sen ça ho -
lan de sa na re gião (Dan tas e Dal la ri, 1980). A Mis são foi, du ran te
mu i to tem po, o úni co pos to avan ça do atra vés do qual o Esta do
Impe ri al se fa zia re pre sen tar em todo o vas to Ser tão de Por to da
Fo lha até que, em me a dos do sé cu lo XIX, co me ças sem a sur gir as
pri me i ras vi las e suas es tru tu ras mu ni ci pa is. Tal Re la ção é, por tan -
to, a úni ca con ta bi li da de pú bli ca da que la po pu la ção do ser tão in -
te ri or ser gi pa no do pe río do, o que so ma do ao seu ca rá ter re la ti va -
men te de ta lha do, lhe atri bui uma im por tân cia que ul tra pas sa a sua 
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uti li da de es ta tís ti ca, para lhe si tu ar como de mons tra ti vo das for -
mas de clas si fi ca ção dis po ní ve is aos apa re lhos de Esta do, isto é, a
for ma pela qual os ha bi tan tes da que le ser tão eram pen sa dos, re par -
ti dos e ad mi nis tra dos.

De po is de di vi dir toda a po pu la ção re cen se a da em dois blo -
cos, “ín di os” e “por tu gue ses”, o vi gá rio di vi de esta se gun da ca te go -
ria cen si tá ria em vá ri as co lu nas de di ca das às suas di fe ren tes “qua li -
da des”. Assim é que “por tu guês” re ve la-se um ró tu lo com pos to por 
ape nas 31 (10%) “bran cos”, aos qua is se so ma vam 175 (57%)
“par dos”, 100 (32%) “pre tos” e 3 “in dí ge nas” (1%). Além dis so, se
ob ser var mos a com po si ção dos agru pa men tos fa mi li a res, ve re mos
que den tre os 69 “fo gos” clas si fi ca dos como “por tu gue ses”, 17
(25%) eram cons ti tu í dos por ca sa is de “pre tos” ou com pos tos por
“pre to” e “par do”. Além dis so, a aná li se des ses da dos deve re co nhe -
cer ain da que, mes mo as dis tin ções en tre bran co, par do e pre to,
que po de ría mos to mar como uma re fe rên cia mais di re ta à “cor”
das pes so as, não pa re ce es tar ba se a da em cri té ri os cla ra men te de fi -
ni dos e ex clu si vos, mas em uma com po si ção en tre va ri an tes onde
ori gem, cor de pele e, po de mos ima gi nar, si tu a ção so ci o e co nô mi -
ca, in ser ção re li gi o sa e ri tu al, pres tí gio so ci al, fun ci o na vam como
va riá ve is num sis te ma em per ma nen te re a va li a ção.

Na se gun da me ta de da Re la ção, des ti na da ao re gis tro dos “al -
de a dos”, o vi gá rio não acres cen ta a mes ma co lu na “qua li da de”,
apa ren te men te numa sim ples eco no mia de ener gia no pre en chi -
men to do cen so, já que, por de fi ni ção, só “ín di os” eram “al de a dos”.
Se com pa rar mos, no en tan to, o que ocor reu com a ou tra me ta de
da lis ta, de di ca da aos “por tu gue ses”, fica cla ro que tal su pres são
ope ra, de fato, uma na tu ra li za ção da re la ção exis ten te en tre o re -
cor te ad mi nis tra ti vo “al de a dos” e a “qua li da de”, ou ró tu lo ét ni co
“ín di os”. Essas con si de ra ções são re for ça das pela for te mo bi li da de
da po pu la ção com pul sa da, ca rac te ri za da pe los da dos da pró pria
Re la ção: dos 309 “por tu gue ses”, 135 (44%) ti nham ori gem em ou -
tra fre gue sia e, en tre es tes, 26 (8,5%) eram “pre tos” li vres e 17
(5,5%) “pre tos” es cra vos. Den tro do al de a men to não era di fe ren -
te: dos 139 “ín di os”, 61 (44%) pro vi nham de ou tras fre gue si as ou
pro vín ci as vi zi nhas, da mes ma for ma que aque les 3 “ín di os” não
al de a dos, di tos “por tu gue ses”. Como tive opor tu ni da de de des cre -
ver em ou tro tra ba lho (Arru ti, 1996), tais mi gra ções eram mu i to
co muns en tre as po pu la ções dos di fe ren tes al de a men tos em tor no
do São Fran cis co, e é mu i to pou co pro vá vel que um su je i to ou fa -
mí lia man ti ves se sem pre e ne ces sa ri a men te a si tu a ção de “al de a do” 
du ran te es sas cons tan tes vi a gens.
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Isso não quer di zer que a re u nião des sas pes so as sob o mes mo 
ró tu lo de “por tu gue ses” ou de “ín di os” seja um erro de ca te go ri za -
ção do vi gá rio. Meu ar gu men to é que esse tipo de ope ra ção, que
 reú ne e se pa ra em fun ção de cri té ri os va riá ve is e apa ren te men te ar -
bi trá ri os, faz par te da pró pria na tu re za dos agen ci a men tos clas si fi -
ca tó ri os: eles fun ci o nam como fer ra men tas que per mi tem agir so -
bre a re a li da de e cujo com pro mis so não é com a subs tân cia dos ob -
je tos clas si fi ca dos, mas com a prag ma ti ci da de da ta xi no mia ge ra da
a par tir de les e so bre eles apli ca da. No caso do nos so vi gá rio, im -
por ta va-lhe apre en der a po pu la ção se gun do o cri té rio bá si co de ela 
ser al de a da ou não, isto é, se gun do a bi na ri za ção en tre aque les que
es ta vam ou não sub me ti dos à sua ad mi nis tra ção. A dis tin ção en tre
ín di os e por tu gue ses, nes te caso, não é uma dis tin ção nem ét ni ca,
nem de cor, mas uma dis tin ção que cor res pon de aos lu ga res dos
ho mens num de ter mi na do ar ran jo de li ber da des e su bor di na ções.
A dis cus são so bre a cla re za que o vi gá rio pos sa ter tido so bre a na tu -
re za ins tru men tal dos “ró tu los” não deve, no en tan to, obs cu re cer a 
ques tão fun da men tal, re la ti va aos efe i tos so ci a is des ses agen ci a -
men tos clas si fi ca tó ri os. Uma apre en são di re ta e re a lis ta des sas ca -
te go ri as, que as quer to mar por da dos da re a li da de, ten de a fa zer
com que as in ter pre ta ções his tó ri cas e so ci o ló gi cas des co nhe çam
jus ta men te os seus con te ú dos his tó ri cos e so ci o ló gi cos, que ope -
ram não como da dos, mas como dis cur sos so bre a re a li da de. 12

Assim, o ter mo “qua li da de” ma ni fes ta um tipo de re cor te das 
di fe ren ças en tre os ho mens que não pa re ce po der ser tra du zi do
ade qua da men te por ne nhu ma das clas si fi ca ções que nos são fa mi -
li a res, como cor, clas se, raça ou et nia. É re ve la do ra a se me lhan ça
que essa si tu a ção en con tra com o sis te ma de clas si fi ca ções so ci a is
de sen vol vi do na Amé ri ca es pa nho la, ape sar da enor me dis tân cia
que se pa ra o es ti lo da que la ad mi nis tra ção co lo ni al em li dar com as
di fe ren ças ét ni cas e o es ti lo ado ta do pela co lo ni za ção por tu gue sa e
pela prá ti ca co lo ni al bra si le i ra.

A ad mi nis tra ção es pa nho la tam bém re co nhe cia as di fe ren -
ças ét ni cas no in te ri or da sua po pu la ção para lhes dar di fe ren tes es -
ta tu tos ju rí di cos, re du zin do-as a um qua dro bas tan te li mi ta do de
ca te go ri as, que in clu íam, além dos es pa nhóis e dos ín di os, di ver sas 
cas tas que, se guin do a tra di ção ju rí di ca his pa no-medieval, es ta -
vam sub me ti das a le gis la ções es pe cí fi cas13. Ao con jun to des sas dis -
tin ções era dado o nome de “ca li dad”. Nes se caso tam bém a “ca li -
dad” era aci o na da não como uma clas si fi ca ção fixa, mas como um
es ta tu to que re sul ta va da com po si ção de va riá ve is como ex tra ção
ét ni ca, ní vel eco nô mi co e re la ções po lí ti cas, que per mi ti am uma
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im por tan te mo bi li da de ju rí di ca aos in di ví du os e fa mí li as (Baud et
alii, 1996).

Vale lem brar que na si tu a ção co lo ni al es pa nho la o ba i xo sta -
tus dado aos ín di os ti nha, como uma con tra par ti da re la ti va, a ga -
ran tia de um go ver no pró prio e a per ma nên cia em suas ter ras, mo -
ti van do a que, sob cer tas con di ções, es pa nhóis po bres pre fe ris sem
ser ab sor vi dos nos pu e blos. No caso da si tu a ção co lo ni al por tu gue -
sa e im pe ri al bra si le i ra, a subs ti tu i ção da es cra vi dão in dí ge na por
sua pro gres si va des pos ses são ter ri to ri al e pela trans for ma ção da
iden ti da de in dí ge na em es tig ma, fez que essa mo bi li da de as su mis -
se, em ter mos ge ra is e no lon go pra zo (mas nem sem pre em si tu a -
ções his tó ri cas pre ci sas e par ti cu la res), ape nas um sen ti do, aque le
que leva de ín dio a ca bo clo e, des te, a bran co. Assim, a no ção de
“qua li da de” nos per mi te pro por o pri me i ro as pec to do pro ble ma
da plas ti ci da de des tes ró tu los, re tros pec ti va men te to ma dos como
só li dos de mar ca do res de fron te i ras na tu ra is, mas em re a li da de, re -
fe ri dos a um en qua dra men to clas si fi ca tó rio flu tu an te, con for me a
mo bi li da de da po pu la ção lo cal e os in te res ses das agên ci as clas si fi -
ca tó ri as.

A pre sen ça do in di ge nis mo ofi ci al no Bra sil, já no sé cu lo XX, 
por exem plo, cuja mo ti va ção pri me i ra era ace le rar e con tro lar
aque la pas sa gem en tre ín dio e bran co, pen sa da como na tu ral, in -
tro duz no vos ele men tos nes se jogo de “qua li da des” que te rão efe i -
tos pa ra do xa is, como ob ser va re mos por meio da si tu a ção dos Pan -
ka ra rú.

Fronteiras

Dis po mos de al guns da dos his tó ri cos so bre a ques tão da
“mis tu ra” en tre os Pan ka ra rú que ilu mi nam ou tros as pec tos da
pro ble má ti ca dos agen ci a men tos. Em 1950, o en car re ga do da que le
Pos to Indí ge na con sul ta va a Inspe to ria Re gi o nal so bre a pos si bi li -
da de de ace i tar o re tor no para a área in dí ge na de “ín di os que da qui
se au sen ta ram há mais de dez anos”, an tes, por tan to, da de mar ca -
ção da área.14 O en car re ga do ex pli ca va que “ul ti ma men te [...] têm
pro cu ra do re tor nar ao al de a men to de ze nas de pes so as que da qui se 
au sen ta ram mu i to an tes de ser cri a do o pos to in dí ge na e que, con -
vi da das pelo pri me i ro en car re ga do, quan do da épo ca de sua cri a -
ção, para re tor na rem às suas an ti gas re si dên ci as, não ace i ta ram o
con vi te”. Ele mes mo, par ti cu lar men te con si de ra va que aque las
pes so as já “se en con tram eman ci pa das da tu te la in dí ge na”, não só
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por mo ra rem há tan tos anos fora da área in dí ge na, mas prin ci pal -
men te por sua “fran ca pro mis cu i da de com ci vi li za dos, em cujo
meio cons ti tu í ram fa mí lia”. É in te res san te como essa for ma de
dis cer nir os que es tão fora dos que es tão den tro da área in dí ge na fa -
zen do re fe rên cia qua se ex clu si va à “mis tu ra”, obs cu re ce uma sé rie
de ques tões en vol vi das nes sa ten ta ti va de “re tor no”. Em pri me i ro
lu gar, obs cu re ce as ra zões pe las qua is os que es ta vam fora que ri am
vol tar à al de ia. Em se gun do lu gar, obs cu re ce a na tu re za da  “fron te -
i ra” que está em jogo, já que ela pode ser si mul ta ne a men te ét ni ca,
ter ri to ri al ou ju rí di ca, como o uso da ca te go ria “eman ci pa dos” su -
ge re. Antes de ten tar mos es cla re cer es sas ques tões, ve ja mos al guns
ou tros da dos.

Em um dos úl ti mos re la tó ri os do SPI, de 1966, ou tro en car -
re ga do tra duz em nú me ros aqui lo que o re la tó rio an te ri or obs cu re -
cia. Ao re fe rir-se à po pu la ção sob a ad mi nis tra ção do pos to in dí ge na
não como ín di os ou re ma nes cen tes in dí ge nas, mas como “mes ti ços”
ou “ca bo clos”, esse en car re ga do agre ga va sob a am pla ca te go ria de
“as sis ti dos”, além des tes, os “par ti cu la res ca sa dos com [os] di tos
mes ti ços”.15 Com pu nham tal po pu la ção de “as sis ti dos”, 2.488
“mes ti ços de ín di os pan ca ra ús com bran cos e ne gros” e 95 (47 mu -
lhe res e 48 ho mens) “par ti cu la res”.16 Ampli an do ain da mais essa
ca te go ria, o re la tó rio dava tam bém os nú me ros dos “mes ti ços pan -
ca ra rús que es tão com re si dên ci as fora das ter ras des te Pos to Indí ge -
na, vi ven do uns em mu ni cí pi os ad ja cen tes, e ou tros em ou tros es -
ta dos” (ên fa ses mi nhas). Eram 633 pes so as, cer ca de um quar to da
po pu la ção to tal da área. Assim, a elas ti ci da de da qua li da de de “as -
sis ti dos” ope ra um du plo mo vi men to que tra duz os flu xos da “mis -
tu ra” atra vés das fron te i ras Pan ka ra rú, isto é, aque le que in di a ni za
os que são tra zi dos de fora para den tro do ter ri tó rio in dí ge na e
aque le que per mi te man ter a in di a ni da de dos que sa í ram des se ter -
ri tó rio.

Nes se úl ti mo caso, po de-se fa lar em dis per sões fa mi li a res
que, aos pou cos, dão lu gar a di fe ren tes for mas de re ter ri to ri a li za -
ção Pan ka ra rú. Exis tia uma pe que na con cen tra ção de fa mí li as em
uma rua da an ti ga ci da de de Pe tro lân dia (hoje ala ga da), mas tam -
bém exis ti am fa mí li as em pe que nos ran chos tem po rá ri os, dis per -
sos pe las mar gens do São Fran cis co, em ge ral tra ba lhan do “de
meia”. Em to dos es ses ca sos, no en tan to, a al de ia con ti nu a va sen do 
a re fe rên cia fun da men tal, para onde os ín di os vol ta vam se ma nal
ou men sal men te. Ou tra con cen tra ção ti nha lu gar em Água Bran ca 
(atu al Pa ri co nha, AL), for ma da pe las fa mí li as que no fi nal do sé cu -
lo XIX ha vi am sido ex pul sas pe las li nhas, mas que não de i xa ram de
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man ter con ta to re gu lar com o Bre jo dos Pa dres. Uma ter ce i ra con -
cen tra ção era a de São Pa u lo que, des de a dé ca da de 1940, mas
prin ci pal men te a par tir de 60, atra ía mu i tos Pan ka ra rú como
“paus de ara ra” para o tra ba lho na cons tru ção ci vil e na Com pa -
nhia Elé tri ca.17

De qual quer for ma, o fato de es ta rem fora das fron te i ras ge o -
grá fi cas da área in dí ge na não sig ni fi ca va que es ti ves sem fora da
fron te i ra ét ni ca Pan ka ra rú e o que de man da vam era se rem in clu í -
dos pela fron te i ra ju rí di ca dos “as sis ti dos” do ór gão in di ge nis ta. A
essa de man da os dois en car re ga dos a que nos re fe ri mos res pon de -
ram de for mas in te i ra men te opos tas, ain da que a ca te go ria da
“mis tu ra” ga nhas se um lu gar igual men te cen tral em am bas as ava -
li a ções, seja como cri té rio de in clu são ou ex clu são. Como foi su ge -
ri do por Car do so de Oli ve i ra (1960), a im por tân cia dos Pos tos
Indí ge nas e da de fi ni ção de um ter ri tó rio ga ran ti do para o pro ces -
so de iden ti fi ca ção ét ni ca está no laço cri a do pe los di re i tos as so ci a -
dos ao ró tu lo “ín di os”, re pre sen ta dos, en tre ou tras co i sas, pela as -
sis tên cia que, pa ra do xal men te aos ob je ti vos as si mi la ci o nis tas, re -
for ça a ade são a uma iden ti da de in dí ge na.

Entre tan to, na si tu a ção Pan ka ra rú a dis tin ção en tre “as sis ti -
dos” e não-assistidos não cor res pon deu sem pre à dis tin ção en tre os 
que es tão e os que não es tão na área. Mu i to me nos à dis tin ção en tre 
aque les que pas sam a va lo ri zar ou des va lo ri zar a iden ti da de in dí ge -
na. O go ver no tu te lar agre ga às re la ções ri tu a is e de afi ni da de ou
pa ren tes co uma re la ção en tre a iden ti da de e o ter ri tó rio in dí ge na
(ago ra es pa ço ju rí di co), que pas sa por uma re fe rên cia aos “di re i -
tos”. Vol tan do, as sim, às nos sas ob ser va ções so bre as “qua li da des”,
uma iden ti fi ca ção ét ni ca não é pro du to ape nas de uma “con tras ti vi -
da de”, mas da com po si ção des sas fron te i ras, ét ni ca, ju rí di ca e ter -
ri to ri al. Ou, de ou tra for ma, é um modo de clas si fi car su je i tos que
os in clui tan to em gru pos lo ca is quan to em ar ca bou ços ju rí di cos e
po lí ti cos es ta ta is.

As par tes se guin tes des te tex to bus cam ex plo rar esse pon to
de par ti da, a par tir da aná li se dos me ca nis mos de seg men ta ção
que, re cen te men te, vi e ram a dis tin guir mais cla ra men te ín di os e
ne gros en tre os Xocó e os Pan ka ra rú. A so bre po si ção das si tu a ções
vi vi das nes ses dois gru pos com re la ção à mes ma ques tão, nos ser vi -
rá como um pri me i ro en sa io so bre as va ri an tes que atu am na de fi -
ni ção das di fe ren tes so lu ções da das à “mis tu ra”, quan do esta é con -
fron ta da com as “qua li da des” e “fron te i ras” a que fa zem re fe rên cia
os no vos “di re i tos”.
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3. As “Se men tes” da Di fe ren ça: Mis tu ra e Fac ci o na lis mo
Pan ka ra rú

Ape sar de ser con si de ra da pe los Pan ka ra rú como a mais bru -
tal das in ter fe rên ci as dos fa zen de i ros so bre a vida tri bal, a ex tin ção
ofi ci al do al de a men to do Bre jo dos Pa dres, a sua re par ti ção em lo -
tes e a ex pul são de par te de suas fa mí li as para a alo ca ção de
ex-escravos, não sig ni fi cou a dis so lu ção do gru po in dí ge na en -
quan to tal. A vida ri tu al da al de ia foi trans for ma da pela frag men -
ta ção e dis per são das fa mí li as, mas não foi anu la da. As fes tas de i xa -
ram de se re a li zar nos gran des ter re i ros co le ti vos de an tes, mas con -
ti nu a ram exis tin do num for ma to mais dis cre to, frag men ta do em
vá ri os ter re i ros me no res que cor res pon di am qua se que a cada uma
das uni da des fa mi li a res dis per sa das pe las ser ras em tor no. Isso per -
mi tiu que, de po is do im pac to mais bru tal, uma pro gres si va aco -
mo da ção le vas se à len ta re a pro xi ma ção en tre as fa mí li as ex pul sas
do Bre jo e as que ha vi am fi ca do “mis tu ra das” nas “li nhas”. Da mes -
ma for ma, as fa mí li as que ha vi am se dis per sa do por ou tras re giões,
cri an do nú cle os au tô no mos ou sen do ab sor vi das por ou tros nú cle -
os, tam bém pu de ram res ta be le cer suas re la ções de pa ren tes co, vol -
tan do a par ti ci par das fes tas mais im por tan tes. Um pro ces so de
aco mo da ção que, se até pou co tem po ca rac te ri za ria a pró pria idéia
de uma mis ci ge na ção e acul tu ra ção ir re ver sí vel, foi o mes mo que
per mi tiu aos Pan ka ra rú, 60 anos de po is de sua ex tin ção ofi ci al, se
re com po rem como iden ti da de in dí ge na.

Pro ces sos se me lhan tes fo ram vi vi dos em ou tros al de a men -
tos, mas a par ti cu la ri da de Pan ka ra rú está, acre di to, no fato de eles
te rem ge ra do um re cur so pró prio e ori gi nal que lhes per mi tiu re -
cu sar e sub ver ter a “re du ção” im pos ta pela “mis tu ra”. Inde pen den -
te men te de sua de sig na ção ofi ci al, os Pan ka ra rú cons tru í ram uma
no mi na ção me mo ri al, di ga mos as sim, com pos ta dos no mes de cada 
uma, ou das prin ci pa is et ni as que fo ram “re u ni das” no Bre jo dos
Pa dres. Se gun do o que to das as pes so as adul tas do gru po es tão ha -
bi li ta das a di zer, com al gu mas pe que nas va ri an tes, o ver da de i ro
nome da al de ia é Pan ca rú Ca na bra va Ge ri ta có Ca ca lan có Umã Ta -
tu xi de Fulô. Esse nome com pos to é de co nhe ci men to ge ral, mas
não en con tra um uso cor ren te ou vin cu la do a si tu a ções es pe ci a is,
guar dan do a úni ca fun ção de uma ex plí ci ta re ser va de me mó ria,
um re cur so mne mô ni co que per mi te re ter e evo car a iden ti da de
dos “tron cos ve lhos” de que des cen dem.

Se, por meio des sa no mi na ção me mo ri al, os Pan ka ra rú re co -
nhe cem que já são fru to de uma “mis tu ra” de “tron cos ve lhos”, é
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tam bém por meio dela que eles im põem re sis tên cia a essa mes ma
“mis tu ra”, en quan to pro ces so de in di fe ren ci a ção. A ma nu ten ção
des ses so bre no mes lhes per mi te ima gi nar-se en quan to uni da de
po lí ti ca e so ci al sem que para isso te nham que con de nar ir re me di a -
vel men te as “se men tes” da di fe ren ça.18 Isto por que cada um des ses
so bre no mes re pre sen ta a pos si bi li da de de no vas dis per sões, que
eles de no mi nam por “en xa mes”. Se, no pas sa do, di fe ren tes gru pos
pu de ram ser re u ni dos num mes mo ter ri tó rio como es tra té gia de
so bre vi vên cia, pa re ce-lhes per fe i ta men te co e ren te que hoje, tam -
bém como es tra té gia de so bre vi vên cia, de um gru po pos sam sur gir
ou tros, cuja mi gra ção mul ti pli ca ria os ter ri tó ri os in dí ge nas.19

O que de se jo cha mar a aten ção nes se qua dro é, pri me i ro, para
a ten dên cia à re a li za ção de sín te ses so ci o cul tu ra is a par tir de frag -
men tos de po pu la ções dis per sas e pro fun da men te fra tu ra das; em se -
gun do, para a au sên cia de um lu gar nes sa no mi na ção me mo ri al para
os es cra vos re cém-libertos que, no en tan to, igual men te fo ram ab -
sor vi dos na sín te se do Bre jo dos Pa dres. Adi an te abor da re mos a na -
tu re za dos li mi tes des sa mi to ló gi ca da “mis tu ra” Pan ka ra rú.

Mitologias faccionais

Os so bre no mes são um re cur so in te gra dor das an ces tra li da des 
que le gi ti mam os Pan ka ra rú como “tron co ve lho” in dí ge na, o que
dá a uma de ter mi na da “mis tu ra” um sen ti do po si ti vo e po ten ci a li za -
do. A an ces tra li da de ne gra, por ou tro lado, en tra nes se sis te ma de le -
gi ti ma ção com um si nal ne ga ti vo, não por qual quer in com pa ti bi li -
da de ri tu al ou pro i bi ção nas tro cas ma tri mo ni a is, mas em fun ção
da qui lo a que os seus “di re i tos” fa zem re fe rên cia. Por isso, se os ne -
gros não ga nham um lu gar na no mi na ção me mo ri al, é por que eles
são uma pe ça-chave no vo ca bu lá rio fac ci o nal Pan ka ra rú.

Exis tem ba si ca men te duas gran des nar ra ti vas Pan ka ra rú so -
bre a sua ex pro pri a ção ter ri to ri al e iden ti tá ria, duas nar ra ti vas co lo -
ni a is que se opõem si me tri ca men te. Uma de las ex pli ca a área a par -
tir de sua re par ti ção em três cír cu los con cên tri cos, onde o me nor
cír cu lo, o cen tro ge o grá fi co da área, cor res pon de ria ao con jun to
de mo ra do res mais pu ra men te ín di os, o cír cu lo in ter me diá rio cor -
res pon de ria aos mo ra do res “mis tu ra dos” e o cír cu lo ma i or à área
to ma da pe los pos se i ros. Essa nar ra ti va pro duz a ima gem de um
gru po com pac to que vai pro gres si va men te sen do as se di a do pelo
avan ço ci vi li za tó rio, que lhe toma as ter ras e a pró pria iden ti da de,
num mo vi men to de fora para den tro, con tra o qual res ta uma re sis -
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tên cia lo ca li za da em um cen tro ter ri to ri al po lí ti ca e et ni ca men te
in tac to. Nes sa nar ra ti va, o apos sa men to e a mis tu ra se ri am fru to
da in ge nu i da de de seus an te pas sa dos, que de i xa ram que os pos se i -
ros fos sem che gan do aos pou cos, to man do em pres ta do um pas to,
um be be dou ro, usan do uma fon te d'água, até que os ín di os se vis -
sem for ça dos a sair das suas ter ras, ex pul sos pelo gado e pe las “li -
nhas”. Não me ocu pa rei aqui das aná li ses es tru tu ra is pro du zi das a
par tir des sa es pé cie de di a gra ma, que ex pres sa ria uma “cos mo lo gia 
na ti va” (Ri be i ro, 1992), mas de como tal ima gem im pli ca em uma
mi to lo gia fac ci o nal.

A se gun da nar ra ti va des cre ve a ex pro pri a ção não como um
pro gres si vo avan ço de fora para den tro, mas como uma to ma da
abrup ta do pró prio nú cleo ter ri to ri al. Uma in ter ven ção dada num
só gol pe pe los po de res lo ca is, que te ri am re par ti do as me lho res ter -
ras, isto é, as ter ras do “Bre jo”, em li nhas de lo tes e as dis tri bu í do
en tre ja gun ços e ne gros, que pas sa ram a ser co nhe ci do pela de sig -
na ção ge ral de “li nhe i ros”. Par te dos ín di os te ria fu gi do ime di a ta -
men te para ou tros lo ca is e par te te ria se re fu gi a do nas ser ras que
con tor nam o Bre jo. Aque les que fi ca ram nos lo tes te ri am re a li za do 
ali an ças com o in va sor, na for ma de ca sa men tos, re la ções de tra ba -
lho ou da pura sub mis são, en quan to os que fu gi ram, o fi ze ram por
pre fe ri rem tro car as fa ci li da des eco ló gi cas do Bre jo pela ir re du ti bi -
li da de ét ni ca e mo ral. Por isso, nes sa le i tu ra in ver sa, as fa mí li as das
ser ras, que es tão nas bor das da área, se ri am as mais pu ras, en quan -
to as do Bre jo se ri am as mais mis tu ra das.

O con fron to en tre es sas ver sões não nos for ne cem nem con -
cep ções abs tra tas so bre o uni ver so, nem ves tí gi os de es tru tu ras
men ta is, nem ver sões ob je ti vas de um fato pas sa do, mas dis cur sos
so bre o ter ri tó rio e a et ni ci da de. De sen con tros en tre di fe ren tes
con cep ções do ser Pan ka ra rú, que de fi nem pa péis nas lu tas por
clas si fi ca ções, lu tas por se fa zer ver e fa zer crer, por dar a co nhe cer e 
se fa zer re co nhe cer, por im por a de fi ni ção le gí ti ma das di vi sões do
mun do so ci al e com isso fa zer e des fa zer gru pos (Bour di eu, 1989).
É fren te a esse qua dro mais am plo de uma mi to lo gia co lo ni al que se
tor na mi to lo gia fac ci o nal que a re pre sen ta ção so bre os ne gros en tre
os Pan ka ra rú deve ser com pre en di da.

Te mos, por tan to, o fe nô me no da “mis tu ra” re par ti do em
três ní ve is dis tin tos. Em um, é fru to da “re u nião” de di ver sos
“tron cos ve lhos” na for ma ção da sín te se Pan ka ra rú, tra du zi da por
meio da no mi na ção me mo ri al e que sur ge hoje como um ca pi tal
sim bó li co fren te à pos si bi li da de que ela abre aos Pan ka ra rú em ge -
rar no vas “pon tas de rama”. Em ou tro, é fru to da in va são e da per -

Agenciamentos Políticos da “Mistura”: Identificação Étnica...

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 231

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



ma nên cia dos “pos se i ros”, pon do em ris co não exa ta men te a iden -
ti da de in dí ge na, mas o seu ter ri tó rio, já que “pos se i ro” é o ter mo
de opo si ção mais ele men tar em re la ção ao qual se de fi ne a pró pria
iden ti da de Pan ka ra rú. Nes ses ca sos, por que a fron te i ra en tre “ín -
di os” e “pos se i ros” é ca te gó ri ca e do mi na toda a re pre sen ta ção pú -
bli ca do dra ma ter ri to ri al vi vi do pe los Pan ka ra rú, as si tu a ções de
pos sí vel am bi güi da de que en vol vem pa ren tes cos e ca sa men tos,
ain da que pos sam pro vo car con tro vér si as in ter nas, são pas sí ve is de 
um ar bi tra men to, quan do en tão pes so as au to ri za das de ci dem pela
ab sor ção ou ex clu são da pes soa em si tu a ção de iden ti da de du vi do -
sa. Fi nal men te, no ter ce i ro ní vel de re pre sen ta ção da “mis tu ra”,
re la ti vo aos “pre tos”, essa am bi güi da de não é pas sí vel de ar bi tra -
men to, pon do em ris co jus ta men te a iden ti da de in dí ge na. A par tir
dela não se de fi ne o “con tras te” com o não-índio, mas uma es pé cie
de mo du la ção in ter na aos Pan ka ra rú, que se faz en tre o puro e o
im pu ro. Esse lu gar en con tra cor res pon dên cia na am bi güi da de do
es ta tu to dos ne gros in tro du zi dos na área in dí ge na por meio das “li -
nhas”, já que ao mes mo tem po que eram in va so res e ins tru men to
da do mi na ção se nho ri al, eram tam bém ob je to des sa do mi na ção,
gru po igual men te es tig ma ti za do so ci al e re li gi o sa men te. Ambi -
güi da de de es ta tu to que cor res pon de à am bi güi da de na for ma pela
qual fo ram ab sor vi dos so ci al men te e re cu sa dos sim bo li ca men te.

Mas uma ex pli ca ção que re cor re ape nas ao sim bó li co é in su -
fi ci en te. Como cha ma a aten ção Ben sa (1998), ao re me ter mos o
com por ta men to so ci al a qua dros de sig ni fi ca ção mu i to am plos (o
sim bo lis mo das mi to lo gi as ou das ló gi cas na ti vas), aca ba mos to -
man do por ex pli ca ção o que é ape nas a re du ção da com ple xi da de
das si tu a ções em pí ri cas. O sig ni fi ca do des se ter ce i ro ní vel de re -
pre sen ta ção da mis tu ra Pan ka ra rú só ga nha in te li gi bi li da de por
meio do exa me de si tu a ções par ti cu la res e lo ca is que per mi tem
com pre en der a acu sa ção de “pre to” como res pos ta para pro ble mas
que sur gem no in te ri or de in te ra ções pre ci sa men te si tu a das.

“Negro” como termo acusatório

Qu an do co me cei a in te res sar-me pelo des ti no da que las fa -
mí li as ne gras no in te ri or da área in dí ge na, per ce bi, si mul ta ne a -
men te, que esse era um tema pra ti ca men te in ter di ta do e ex tre ma -
men te di fí cil de ser ma pe a do por meio de ge ne a lo gi as, ou qual quer 
ou tra for ma de re cons tru ção ob je ti va dos la ços de des cen dên cia.
Ape sar dis so, no in te ri or da área in dí ge na exis tem re giões às qua is
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o sen so co mum in dí ge na as so cia à iden ti da de ne gra, em fun ção da
exis tên cia de tra ços fí si cos ou ri tu a lís ti cos.

Na “rua dos pre tos”, lo ca li za da no cen tro do Bre jo dos Pa -
dres, con cen tram-se os re za do res apon ta dos como fe i ti ce i ros, per -
so na gens que es tão for mal men te ex clu í das do cam po ri tu al do
Toré. O fe i ti ce i ro, ou aque le “que tra ba lha pela es quer da”, é di re ta -
men te as so ci a do pe los Pan ka ra rú a uma prá ti ca re li gi o sa de ori gem 
ne gra, em opo si ção aos “que tra ba lham pela di re i ta”, lan çan do
mão dos “par ti cu la res”, que se ri am pu ra men te in dí ge nas. Opo si -
ção que leva a uma dis pu ta no pla no ri tu al que, para ser pos sí vel,
co lo ca em pe ri go a pró pria dis tin ção ca te gó ri ca en tre am bos os ti -
pos de “tra ba lhos”. Como me foi aler ta do por al guns in for man tes,
a ca pa ci da de que os re za do res “da di re i ta” te ri am de des fa zer fe i ti -
ços jo ga dos por re za do res “da es quer da” leva a crer que aque les não
se ri am com ple ta men te es tra nhos às prá ti cas des tes. Sus pe i ta que
nos per mi te co lo car em sus pen so não a in di a ni da de dos “re za do res
da di re i ta”, mas a ni ti dez dos li mi tes que se pa ram, no in te ri or da
pró pria ló gi ca ri tu al Pan ka ra rú, o que é “pu ra men te in dí ge na” da -
qui lo que é fru to da com po si ção como o que eles con si de ram he -
ran ça ne gra.

Na ser ra, por ou tro lado, há um ter re i ro que con cen tra gran -
de nú me ro de re fe rên ci as re li gi o sas de di fe ren tes ori gens, ga nhan -
do com esta ca pa ci da de de com pa ti bi li za ção, gran de no to ri e da de.
Na sala da casa do dono des se ter re i ro exis te um gran de al tar de ci -
men to, com um ni cho para a ima gem de San to Antô nio, pa dro e i ro 
da al de ia, cer ca do de ima gens as so ci a das ao cul to da ju re ma e ao
pan teão um ban dis ta, as sim como fo tos de fa mi li a res mor tos e re fe -
rên ci as aos Encan ta dos, como o ma ra cá e o cír cu lo de pe nas usa do
na mas ca rá dos Pra iá. Ao lado da casa, na ca pe la cons tru í da em de -
vo ção a São José, guar da-se a Cruz dos Pe ni ten tes, usa da nas no i tes
de vi gí lia da “tro pa de pe ni ten tes” lo cal. O Toré apre sen ta do nes se
ter re i ro apre sen ta ain da ou tras par ti cu la ri da des, como a re gu la ri -
da de do Toré que, re a li za do aos sá ba dos, sur ge as so ci a do à reza do
“ter ço” e à pre sen ça de Pra iás in fan tis, co i sa in con ce bí vel se gun do
a “tra di ção”, já que o tra to com os Encan ta dos é “fino” e im pli ca
pres cri ções e en vol ve “se gre dos” que de vem es tar fora do al can ce
de uma cri an ça. Toda essa mes cla re li gi o sa e sua apro xi ma ção do
cam po de ele men tos con si de ra dos de ori gem ne gra não im pe de
que esse ter re i ro seja mu i to fre qüen ta do, con cen tran do to dos os
sá ba dos, jun to aos seus ofí ci os, a pre sen ça de um pe que no co mér -
cio lo cal de co mes tí ve is. Nem mes mo as li de ran ças mais des ta ca -
das da se ção nor te, às qua is é atri bu í da a ma nu ten ção das tra di -
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ções, se opõem ao fun ci o na men to des se ter re i ro ou mes mo à par ti -
ci pa ção em al gu mas de suas “fes tas” ou “brin ca de i ras”.

A exis tên cia des ses dois pon tos gera, por tan to, um re la ti vo
equi lí brio en tre as duas prin ci pa is se ções po lí ti cas da área in dí ge na 
que, a prin cí pio, de ve ri am se anu lar re ci pro ca men te, se nos res -
trin gís se mos ao pla no dos “tra ços cul tu ra is”. No en tan to, não é a
esse cam po ri tu al, onde a mis tu ra tor na-se evi den te e pon tu a da
 geo gra fi ca mente, que o ter mo “pre to” faz re fe rên cia. Não é com re -
la ção a ele que o ter mo as su me o ca rá ter acu sa tó rio que o tor na po -
li ti ca men te re le van te. Isso fi cou cla ro na pri me i ra en tre vis ta que
re a li zei com João To más, a mais im por tan te li de ran ça da se ção
nor te e uma das mais im por tan tes na his tó ria dos Pan ka ra rú em
ge ral, em que se fa lou ex pli ci ta men te do fac ci o na lis mo en tre as
Ser ras e o Bre jo. Foi nela que tive con ta to como a se gun da ver são
do mito co lo ni al, que en tão dava gran de des ta que à dis tin ção en tre 
ín di os e ne gros, como um úni co pa co te da se mân ti ca fac ci o nal.
Des cre ve rei mais de ta lha da men te a si tu a ção de enun ci a ção.

Ao che gar à casa do João To más, apre sen tei-me, como de
cos tu me, re pe tin do o tex to mo nó to no so bre meus in te res ses de
pes qui sa, em que dava ên fa se ao con fli to en tre ín di os e pos se i ros.
João To más ou viu-me e, ao con trá rio do com por ta men to que es ta -
va acos tu ma do a en fren tar, em que o in ter lo cu tor ti nha que ser
cap tu ra do ao lon go de um diá lo go mo nos si lá bi co, ele ime di a ta -
men te per gun tou-me o que eu acha va da si tu a ção. A in ver são de
pa péis des con cer tou-me e temi os ris cos de co me çar um con ta to
im por tan te enun ci an do a opi nião “er ra da”. Ten tei des ven ci lhar-
 me di zen do que era uma si tu a ção “com pli ca da”, mas ele in sis tiu,
pe din do que eu ex pli cas se quem eu acha va que “com pli ca va” a si -
tu a ção, ou “os pos se i ros” ou “nós ín di os”. O pro no me in clu si vo era 
a pis ta que ele me dava so bre a res pos ta es pe ra da, e eu a se gui. No
en tan to, seu pas so se guin te foi jus ta men te des fa zer a in clu si vi da de
do “nós” pas san do a acu sar os “ín di os do Bre jo” de não se rem “ín -
di os le gí ti mos”, mas “pre tos” que te ri am ex pul sa do os ín di os le gí ti -
mos para cima das ser ras. Ao con trá rio do que se ria jus to, di zia ele,
são os “pre tos” que re ce bem os re cur sos da FUNAI, são suas ter ras
que es tão sen do pri vi le gi a das, em de tri men to das em que os  “ín di -
os le gí ti mos” mo ram, ain da não ho mo lo ga das.

Na se ma na se guin te, em uma se gun da vi si ta ao João To más,
en quan to con ver sá va mos, che gou um ra paz que vi nha per cor ren -
do as ca sas com um re ca do das li de ran ças do Bre jo con vo can do
uma re u nião ur gen te de toda a al de ia, re la ci o na da ao con fli to com
os pos se i ros da que la re gião. O re ca do de ter mi na va ain da que João
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To más se en car re gas se de avi sar da re u nião por toda a sua al de ia,
ao que ele res pon deu, iro ni ca men te, di zen do que lá não exis ti am
ín di os, ape nas ne gros, que não ti nham nada a ver com pro ble mas
de ín di os. De po is do mo men to de exas pe ra ção pro vo ca do pelo
diá lo go com o men sa ge i ro, João To más e sua es po sa ex pli ca -
ram-me que, dias an tes, as li de ran ças do Bre jo te ri am se re cu sa do a
en vi ar para as al de i as da Ser ra os man ti men tos for ne ci dos pela
FUNAI. Pou co de po is, João To más en con tra ria na fe i ra de Pe tro -
lân dia o “de le ga do da FUNAI” con ver san do com li de ran ças do
Bre jo dos Pa dres e este o cha mou para ex pli car a si tu a ção: os que
es ta vam ali acu sa vam-no de dis tri bu ir a par te dos be ne fí ci os que
ca bi am a sua al de ia e às vi zi nhas, a ne gros e bran cos da re gião. De -
po is de um cur to si lên cio, ele re tru cou afir man do que, se es ta va
dan do man ti men to a ne gros, to dos eles eram ne gros “as si na dos no
pos to in dí ge na” e, como ele não sa bia nem ler nem es cre ver, nem
ti nha as car te i ri nhas e o ca rim bo da FUNAI, atri bu i ções que fi ca -
vam con cen tra das com as li de ran ças do Bre jo, em fun ção de suas
re la ções de pa ren tes co com o che fe de pos to, ele não ti nha ne nhu -
ma res pon sa bi li da de nis so.

Fora de si tu a ções de en fren ta men to di re to como es sas, o uso
do ter mo “ne gro” é par ci mo ni o so, por que não con vém to car em
um as sun to sem pre cons tran ge dor. A acu sa ção per ma ne ce sem pre
na sua for ma in com ple ta, in ca paz de tor nar-se pro va, por que não
foi fe i ta para isso. Ain da que o rico cam po ri tu al Pan ka ra rú apon te
para in te res san tes cru za men tos de for mas ri tu a is ne gras e in dí ge -
nas, que po dem ser sub me ti das ao pro gra ma de tra ba lho de um R.
Bas ti de, por exem plo, o meu in te res se aqui é mos trar como, no
pla no das prá ti cas e dos dis cur sos so ci a is, o uso do ter mo “pre to”
en tre os Pan ka ra rú não ser ve para cons ta tar ou re a fir mar algo em
ma i or ou me nor me di da dado a vis ta de to dos, mas jus ta men te
para re ve lar o que, por prin cí pio, é dis si mu la do. Seu uso tem o ob -
je ti vo de pôr em sus pen so a le gi ti mi da de de um in di ví duo ou agre -
ga do que re i vin di ca di re i tos. Por que ne nhu ma das par tes está se gu -
ra de sua “pu re za” e, além dis so, por que ne nhu ma de las tem cer te za 
so bre as fron te i ras que de mar cam tal “pu re za”, a acu sa ção de “pre -
to” fun ci o na fun da men tal men te como vo ca bu lá rio fac ci o nal e seu
em pre go ga nha sen ti do ape nas en quan to se man tém ge né ri co e
ma leá vel. Nes se sen ti do, as acu sa ções re cí pro cas de “pre to” não se
pres tam a uma re so lu ção ob je ti va, que pos sa ser de fi ni ti va men te
so lu ci o na da, mas se man tém como re cur so de que se lan ça mão em
mo men tos crí ti cos de de sa fio po lí ti co ou em dis pu tas por re cur sos.

Agenciamentos Políticos da “Mistura”: Identificação Étnica...

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 235

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



Isso exi ge um rá pi do es cla re ci men to so bre o con tex to ma te -
ri al em que tal fac ci o na lis mo se de sen vol ve e é tra du zi do sim bo li -
ca men te. Qu an do o SPI ins ta lou-se en tre os Pan ka ra rú, em 1940,
o lo cal es co lhi do foi a re gião cen tral e eco lo gi ca men te mais pri vi le -
gi a da do Bre jo dos Pa dres, acres cen tan do aos seus atri bu tos  pré -
vios o de sede do ór gão tu te lar e, pro gres si va men te, de sede po lí ti -
ca, até en tão ine xis ten te. Além dis so, a re gião das ser ras, que cons -
ti tui o con tor no do “Bre jo”, mar ca da por uma to po gra fia aci den -
ta da e seca, mas que é mais pró xi ma da ci da de de Ta ca ra tú, aca bou
fi can do de fora da pri me i ra de mar ca ção, em fun ção de um mu i to
co nhe ci do caso de su bor no do en ge nhe i ro res pon sá vel, pe los fa -
zen de i ros da ci da de, re du zin do a área to tal de mais de 14.000 para
8.100 ha. Em con se qüên cia des ses fa to res com bi na dos, as Ser ras
sem pre fi ca ram em se gun do pla no quan to às “me lho ri as”, como a
cons tru ção de es co las, far má ci as e ca sas de fa ri nha, ou quan to à re -
a li za ção de ce ri mô ni as cí vi cas, ini ci al men te tor na das ver da de i ros
po tlatchs go ver na men ta is, cal cu la da men te con tras ta dos à ro ti na
de se cas e fal ta de re cur sos do ór gão. A de si gual da de de re cur sos
en tre as di fe ren tes re giões da área in dí ge na, de cor ren te des ses fa to -
res en tre tan to, du ran te mu i to tem po não ofen deu gra ve men te a
pa ri da de re la ti va en tre as al de i as até que, na dé ca da de 1980, uma
sé rie de mu dan ças re gi o na is re la ci o na das à cons tru ção da Uni da de
Hi dro e lé tri ca (UHE) de Ita pa ri ca afe ta ram de fi ni ti va men te esse
equi lí brio.

Tais mu dan ças po dem ser re su mi das em qua tro pon tos: a)
des tru i ção da ve lha e cons tru ção da Nova Pe tro lân dia, que se tor na 
o foco de um flu xo de pes so as, re cur sos e ser vi ços de di men sões
iné di tas na re gião; b) cons tru ção de uma nova es tra da li gan do Ta -
ca ra tú e Nova Pe tro lân dia que pas sa por fora da re gião das ser ras,
cor tan do ape nas tan gen ci al men te a área in dí ge na; c) ins ta la ção de
uma rica in fra-estrutura ur ba na na pe que na vila de Ja to bá, pró xi -
ma ao Bre jo dos Pa dres, do lado opos to ao das ser ras, para alo jar os
téc ni cos res pon sá ve is pela cons tru ção de UHE; d) cri a ção de gran -
de aflu xo de ver bas go ver na men ta is para a re gião, des ti na das aos
pro je tos de de sen vol vi men to que ate nu a ri am o im pac to so ci o am -
bi en tal da UHE e a ade são po pu lar à opo si ção or ga ni za da pe los
sin di ca tos lo ca is.

Essas mu dan ças eli mi nam to dos os ele men tos do con tex to
que per mi ti am a ma nu ten ção do re la ti vo equi lí brio en tre as  al -
deias Pan ka ra rú do Bre jo e das Ser ras. Ta ca ra tú, ci da de mais pró xi -
ma às al de i as das Ser ras, é to tal men te es va zi a da em sua im por tân -
cia so ci al e eco nô mi ca e o flu xo en tre ela e a ago ra mais dis tan te Pe -
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tro lân dia se in ver te. O aban do no da es tra da que cor ta va as al de i as
das Ser ras leva ao seu iso la men to com re la ção aos ser vi ços que já
ha vi am in te gra do em seu co ti di a no ao mes mo tem po em que o
cor te da área pela nova es tra da num tre cho me nos den sa men te ha -
bi ta do pe los ín di os am plia o as sé dio de pos se i ros atra í dos pe las fa -
ci li da des cri a das por ela. O sú bi to en ri que ci men to de Ja to bá leva
tam bém até o Bre jo, numa ex ten são qua se na tu ral, ser vi ços como
água en ca na da, luz elé tri ca e trans por te diá rio, que, no en tan to,
não al can çam as Ser ras. Os pro je tos de de sen vol vi men to go ver na -
men ta is, ten do na área in dí ge na o pos to da FUNAI como re fe rên -
cia bá si ca, am pli am o vo lu me dos re cur sos, mas no mes mo sen ti do
da ci ta da con cen tra ção ge o grá fi ca, le van do-os a se rem ad mi nis tra -
dos di re ta ou in di re ta men te pe las li de ran ças do Bre jo. Tais mu -
dan ças le vam a um cres cen te de se qui lí brio na dis tri bu i ção de re -
cur sos en tre o Bre jo e as Ser ras que vai cri ar ou ali men tar o ten so
fac ci o na lis mo in dí ge na.

Qu an do, em 1987, a FUNAI é obri ga da pelo BIRD a re ver a
de mar ca ção de 1940, as ne go ci a ções são en ca mi nha das ape nas
com as li de ran ças do Bre jo, to ma das en tão como li de ran ças de um
gru po ho mo gê neo, que aca bam por dar ou tra di men são àque le
fac ci o na lis mo. Nes sas ne go ci a ções acer ta-se, con for me pro pos ta
do ór gão, a ma nu ten ção da de mar ca ção da dé ca da de 1940, que
ex clu ía as Ser ras, em tro ca da pro mes sa de re ti ra da de fi ni ti va e ime -
di a ta dos pos se i ros que ocu pa vam par te das ter ras do Bre jo. Esse
acor do, que as li de ran ças das Ser ras só to ma ram co nhe ci men to
mais tar de e por meio da im pren sa, leva a uma pro pos ta de re par ti -
ção de fi ni ti va dos Pan ka ra rú em dois gru pos, em que as al de i as das
Ser ras pas sa ri am a ter seu pró prio pajé e ca ci que, e um ter ri tó rio
in de pen den te, isto é, uma área in dí ge na como pos to e re cur sos
pró pri os, cha ma da Entre-Serras-Pankararú-Cana-Brava. Assim,
de po is de ter aju da do a “le van tar” ou tras al de i as, João To más co -
me ça a “le van tar” a sua pró pria.20

4. Os Íco nes da “Luta”: Seg men ta ção e Ali an ça
Xo có-Mocambo21

No caso dos Xocó o pro ces so é mais re cen te, ape sar de os des -
cen den tes dos an ti gos al de a dos da Ilha de São Pe dro re a li za rem vi a -
gens ao Rio de Ja ne i ro em bus ca de apo io às suas re i vin di ca ções, des -
de a épo ca do le gen dá rio Dom Pe dro II. É ape nas na dé ca da de
1970, quan do a Igre ja Ca tó li ca co me ça a atu ar no lo cal por meio do
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mo vi men to de “pas to ral re no va da”, que a mo bi li za ção in dí ge na
con se gue for çar uma pri me i ra in ter ven ção efe ti va do ór gão in di ge -
nis ta ofi ci al. Nes sa épo ca, uma equi pe mis si o ná ria mis ta de le i gos e
re li gi o sos, con tan do com a par ti ci pa ção do novo pá ro co lo cal, ini cia 
um in ten so pro gra ma de dis cus sões so bre a re a li da de lo cal e so bre a
his tó ria da “co mu ni da de”. Uma das si tu a ções pri vi le gi a das por esta
for ma de mo bi li za ção era a dos ser mões que, du ran te as mis sas, as so -
ci a vam a men sa gem bí bli ca ao tema da “luta” pela ter ra.

Des de en tão, cons tan tes idas e vin das ad mi nis tra ti vas e ju di -
ci a is e atos de vi o lên cia por par te dos fa zen de i ros le vam à in ter ven -
ção de di fe ren tes ins tân ci as de po der, es ta du al e fe de ral, trans for -
man do os Xocó em um dos íco nes da mo bi li za ção po lí ti ca pela ter -
ra no Esta do de Ser gi pe, até que, em 1991, a Ilha de São Pe dro
(96,8 ha) e as ter ras da be i ra rio, de no mi na das Ca i ça ra (4.220 ha),
são de mar ca das e ho mo lo ga das, ape sar de con ti nu a rem abri gan do
pro pri e tá ri os par ti cu la res. Nes sa his tó ria, a pre sen ça ne gra não re -
me te a seg men ta ções in ter nas, mas a su ces si vas co ne xões en tre
agru pa men tos par ci al men te so bre pos tos so ci al e ter ri to ri al men te.

O Mocambo de Porto da Folha

Ao lado da área in dí ge na, lo ca li za-se o po vo a do do Mo cam -
bo, com cer ca de 80 fa mí li as dis tri bu í das em duas fi le i ras de ca sas
pa ra le las ao rio, con tan do com um es tre i to tre cho de ter ras (93,5
ha) ao fun do. Até me a dos do sé cu lo XIX, as fa mí li as dos “ne -
gros-do-pé-da-serra”, como eram co nhe ci dos os an ces tra is das fa -
mí li as do Mo cam bo atu al, ocu pa vam pe que nos ran chos, “os chi -
que i ros dos an ti gos”, com pos tos de roça, chi que i ro, e pi lão, em ge -
ral lo ca li za dos pró xi mos de re ser vas na tu ra is ou ar ti fi ci a is de água,
cu jos ves tí gi os ain da en con tram-se vi sí ve is. A lei de ter ras de 1850, 
que leva à re par ti ção das mar gens do São Fran cis co en tre mem bros
da eli te es ta du al para aí ins ta la rem fa zen das de gado, não re per cu te 
ape nas so bre a Mis são in dí ge na. Os “ne gros-do-pé-da-serra” tam -
bém são ex pro pri a dos de seus ran chos e de sua au to no mia pro du ti -
va para se rem re u ni dos em nú cle os re si den ci a is com pac tos e su -
bor di na dos às três fa zen das, Ni te rói, Ja ci o bá e Mo cam bo, em que
seu an ti go ter ri tó rio foi di vi di do. Pas sam, en tão, a tra ba lhar como
di a ris tas ou me e i ros da que les fa zen de i ros nas la go as de ar roz, das
qua is an tes usu fru íam li vre men te. É essa épo ca, e não qual quer
mo men to an te ri or, que as nar ra ti vas apon tam como o “tem po da
es cra vi dão”.
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Esta si tu a ção se es ta bi li za até que em me a dos des te sé cu lo a
cons tru ção de no vas es tra das e das bar ra gens ao lon go do São Fran -
cis co, as sim como o medo da mo bi li za ção cam po ne sa, em ex pan -
são no Nor des te, le vam os des cen den tes da que les fa zen de i ros a ex -
pul sar tais fa mí li as de suas ter ras. Boa par te de las se dis per sa por
ou tros mu ni cí pi os e es ta dos, mas ou tra par te con cen tra-se na Fa -
zen da São Fran cis co, for ma da por uma pri me i ra par ti lha da an ti ga
Fa zen da Mo cam bo, si tu a da em uma es tre i ta fa i xa de be i ra rio que
se alon ga por qua se uma lé gua ter ra aden tro, jus ta men te no li mi te
en tre o po vo a do do Mo cam bo e o ter ri tó rio in dí ge na. Essa nova fa -
zen da in clui a úl ti ma la goa pre ser va da das mu dan ças no re gi me de
águas do rio São Fran cis co, pro vo ca das pela cons tru ção de su ces si -
vas bar ra gens. Além dis so, o pro pri e tá rio des ta fa zen da, ain da que
não fos se con si de ra do ne gro, era um an ti go mo ra dor da co mu ni -
da de e, em fun ção des ta re la ção es pe ci al, man tém as an ti gas con di -
ções de tra ba lho, rom pi das pe los ou tros pro pri e tá ri os. Esse se gun -
do equi lí brio se ria fi nal men te rom pi do com a mor te des te pro pri e -
tá rio e a par ti lha de suas ter ras, em 1986.

O pro ces so de par ti lha da Fa zen da São Fran cis co co in ci de
com o pe río do de ma i or ati vi da de Xocó, o que faz com que os no -
vos pro pri e tá ri os, sen tin do-se ame a ça dos pelo avan ço da mo bi li -
za ção in dí ge na e in di fe ren tes aos an ti gos la ços de pa tro na gem e
com pa drio de seu pai com as fa mí li as do Mo cam bo, pa ra li sem, no
ano de 1990, toda ati vi da de que de pen dia de tra ba lha do res lo ca is,
prin ci pal men te a plan ta ção de ar roz na la goa. Apa ren te men te, os
pro pri e tá ri os re co nhe ci am o pe ri go re pre sen ta do pe las re la ções de
pa ren tes co e ali an ça en tre os Xocó e seus vi zi nhos, que cri am não
exa ta men te uma li nha, mas uma lar ga zona de fron te i ra en tre os
dois gru pos, per ma nen te fon te de con fli tos e ali an ças en tre eles.

De fato, den tre as fa mí li as do Mo cam bo, nove têm um dos
côn ju ges de ori gem in dí ge na, sen do sete de les Xocó. Entre seus an -
ces tra is ime di a tos, o nu me ro re la ti vo des ses ca sa men tos se am plia:
em um le van ta men to pre li mi nar en con tra mos ou tros doze ca sa is
mis tos, cin co de les cor res pon den do à ge ra ção ime di a ta men te an -
te ri or à atu al e sete à ge ra ção an te ri or a esta, o que leva a uma fre -
qüên cia mais ou me nos con tí nua de ca sa men tos mis tos en tre es sas
co mu ni da des que cor res pon de a pelo me nos 10% de cada uma das
úl ti mas três ge ra ções do Mo cam bo e a uma pro por ção ain da ma i or
no caso dos Xocó. Assim, am bas as co mu ni da des têm uma me mó -
ria co mum de lon go ter mo. Até me a dos da dé ca da de 1940, por
exem plo, o Mo cam bo não pos su ía um ce mi té rio pró prio, ten do se
uti li za do “des de sem pre”, do ce mi té rio da Ilha de São Pe dro. No
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iní cio da or ga ni za ção po lí ti ca dos cam po ne ses das dé ca das de
1940 e 1950, que atin ge, ain da que re si du al men te, aque les agru -
pa men tos, es bo ça-se uma “luta” co mum sob o ró tu lo de “tra ba lha -
do res ru ra is”. De po is dis to, nas dé ca das de 1970 e 1980, a ex pe -
riên cia de mo bi li za ção po lí ti ca pro mo vi da pela equi pe da “pas to -
ral re no va da” en tre os Xocó aca ba por atin gir tam bém par te das fa -
mí li as do Mo cam bo que as sis ti am às mis sas na Ilha de São Pe dro.
Fi nal men te, des de o iní cio da dé ca da atu al, em fun ção das di fi cul -
da des en fren ta das pelo Mo cam bo quan to à dis po ni bi li da de de ter -
ras para plan tio e pas to e, con tan do os “Xocó” com suas re cen tes
con quis ta ter ri to ri a is e, com o apo io fi nan ce i ro da FUNAI, há
uma in ten si fi ca ção das pres ta ções de fa vo res eco nô mi cos (ter ra
para plan tio, para pas to e pa ga men to por dias de tra ba lho) des tes
às fa mí li as do Mo cam bo.

Esta me mó ria co mum, no en tan to, nem sem pre foi re la ti va a 
uma “luta” co mum, re ser van do um igual es pa ço ao con fli to, prin -
ci pal men te de po is que os re ma nes cen tes do al de a men to mis si o ná -
rio fir mam suas re i vin di ca ções com base na iden ti da de Xocó. O
for te en ga ja men to da equi pe di o ce sa na de Por to da Fo lha na luta
in dí ge na fez com que, du ran te mu i to tem po, esse fos se um tema
obri ga tó rio tam bém nas ce ri mô ni as re a li za das na igre ja do po vo a -
do do Mo cam bo. Nes sas ce ri mô ni as era exi gi do das fa mí li as ne gras 
não só o mes mo en ga ja men to na luta pela ter ra, como tam bém in -
sis tia-se que elas de ve ri am par ti ci par na luta de seus vi zi nhos, ten -
do em men te uma es tra té gia de lon ga du ra ção ab so lu ta men te sem
sen ti do para a po pu la ção lo cal. Na ver da de, nes se pe río do, as fa mí -
li as do Mo cam bo ain da es ta vam for te men te pre sas aos la ços de de -
pen dên cia eco nô mi ca e sim bó li ca aos pro pri e tá ri os lo ca is e essa in -
sis tên cia vá ri as ve zes aca bou por con ver ter-se em evi ta ção e mes -
mo con fli to en tre as duas co mu ni da des. Além dis so, a re cu pe ra ção
ou pro du ção da iden ti da de Xocó im pli cou um mo men to de ex -
pur go da que las re la ções in te rét ni cas, sem pre apro pri a das por seus
opo si to res como sig no de uma “mis tu ra” des le gi ti ma do ra.

Mas foi jus ta men te a es tra té gia dos no vos pro pri e tá ri os em re -
a ção à mo bi li za ção in dí ge na e na ten ta ti va de pre ve nir uma mo bi li -
za ção das fa mí li as do Mo cam bo, ex pro pri an do-as de sua re ser va ter -
ri to ri al mais im por tan te que, em lu gar de evi tar, de sen ca de ou no vas
iden ti fi ca ções en tre as duas co mu ni da des, fa zen do com que a “luta
in dí ge na” re ver be ras se so bre seus vi zi nhos. Em 1992 um in ci den te
ser ve como ca ta li sa dor des sa co ne xão. Nes se ano, em fun ção do
acor do fir ma do pe los Xocó so bre os li mi tes de seu ter ri tó rio apa ren -
te men te de i xar de fora suas ter ras, os no vos pro pri e tá ri os da Fa zen da 
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São Fran cis co mu dam sua es tra té gia. Per mi tem que as fa mí li as do
Mo cam bo vol tem a plan tar ar roz na la goa, mas sob no vas con di -
ções, se gun do as qua is os tra ba lha do res per di am uma sé rie de di re i -
tos an te ri or men te re co nhe ci dos. Ines pe ra da men te, no en tan to,
nes te mes mo ano, es tou ra novo con fli to que leva os ín di os a acam -
pa rem nas ter ras da fa zen da, em tor no da la goa de ar roz. Ape sar de
evi den te men te de li ca da, a si tu a ção não im pe de que os la ços de so li -
da ri e da de fos sem aci o na dos e que as fa mí li as do Mo cam bo des sem
as sis tên cia às fa mí li as Xocó acam pa das. Em re ta li a ção a este apo io,
os pro pri e tá ri os pro í bem a co lhe i ta do ar roz já ma du ro e sol tam o
seu gado so bre ele, além de in ter di ta rem o trân si to en tre as duas co -
mu ni da des e ins ta la rem ja gun ços no lo cal.

Assim, foi no mo men to em que a pe nú ria ul tra pas sou a ca -
rên cia para al can çar a fome e no qual cres cia a re vol ta com as ações
dos ja gun ços da Fa zen da São Fran cis co (que pas sa ram a en trar pe -
ri o di ca men te no po vo a do ati ran do para o alto e ame a çan do ho -
mens, mu lhe res e cri an ças), que as fa mí li as do Mo cam bo se vi ram
di re ta men te en vol vi das no con fli to in dí ge na e de sen ca de ou-se o
seu pro ces so de mo bi li za ção. Re tros pec ti va men te, esse é apon ta do
como o mo men to de ori gem da “luta” des sa “co mu ni da de re ma -
nes cen te de qui lom bos” que, en tão, vol ta-se so bre seu pas sa do
para des co brir nele a ori gi na li da de e os di re i tos ago ra re i vin di ca -
dos. Essa ver são dos fa tos, no en tan to, ain da que fac tu al men te cor -
re ta, aca ba por fa zer des se mo men to o mar co no qual tudo tem ori -
gem e ao qual to dos os acon te ci men tos pos te ri o res re cu am li ne ar -
men te, à for ma de um pe que no mito de ori gem. Ele re su me e tra -
duz numa úni ca cena de ci si va o que na re a li da de é fru to de um pro -
ces so, de uma su ces são de even tos nem li ne a res nem co e ren tes en -
tre si, e cujo ter mo fi nal não era o seu fim (des fe cho ne ces sá rio ou
fi na li da de). Na se ção se guin te, um olhar mais de ta lha do so bre o
pe río do que aí se ina u gu ra mos tra rá que a co mu ni da de qui lom bo -
la não te ria sur gi do des se “even to” como em uma abrup ta to ma da 
de cons ciên cia de si mes ma, mas como uma tra ba lho sa se pa ra ção
com re la ção à re a li da de in dí ge na, para a cons tru ção de uma ima -
gem de si.

Dos limites equívocos à fronteira étnica

De po is de to mar co nhe ci men to do con fli to en tre “me e i ros”
do Mo cam bo e os pro pri e tá ri os da Fa zen da São Fran cis co, por
meio do pa dre que pres ta va as sis tên cia aos Xocó, a equi pe da Co -
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mis são Pas to ral da Ter ra (CPT22), em ju lho de 1992, re a li zou uma
pri me i ra re u nião na “co mu ni da de”, na qual fi cou cla ro que, pri -
me i ro, a de man da da que las fa mí li as ini ci al men te era ape nas pela
in de ni za ção das plan ta ções des tru í das e, se gun do, que sua ca pa ci -
da de de ar ti cu la ção es ta va for te men te vin cu la da aos seus vi zi nhos
Xocó, à con sul ta dos qua is con di ci o na vam qual quer to ma da de
po si ção. Na re u nião se guin te, que con ta va com a par ti ci pa ção de
15 ín di os Xocó, foi es co lhi do pela pri me i ra vez um gru po de “re -
pre sen tan tes da co mu ni da de” — de onde co me ça ri am a emer gir as 
“li de ran ças po lí ti cas” — que en tão fi cou res pon sá vel pelo le van ta -
men to dos pre ju í zos das fa mí li as e por ir pres tar que i xa na de le ga -
cia, de vi da men te acom pa nha dos do pa dre e de um ve re a dor de
Por to da Fo lha. A se gun da pro vi dên cia foi, apro ve i tan do-se do ab -
sen te ís mo dos pro pri e tá ri os e ani ma dos pelo apo io dos Xocó e da
CTP, ocu pa rem a sede da fa zen da em ques tão.

A for ça da mo bi li za ção das fa mí li as do Mo cam bo, no en tan -
to, com o pas sar do tem po mos trou-se ir re gu lar, o nú me ro de par -
ti ci pan tes nas re u niões co le ti vas cai bas tan te e, em uma re u nião de
mar ço de 1993, as pou cas fa mí li as mo bi li za das di ag nos ti ca vam
como um dos obs tá cu los ao en ga ja men to mais am plo das ou tras
fa mí li as o medo de “es piões”. Isto é, pes so as da co mu ni da de que
man ti nham la ços de fi de li da de e de pen dên cia pes so al com fa zen -
de i ros e au to ri da des mu ni ci pa is. De ci diu-se, en tão, que as re u -
niões se guin tes se ri am re a li za das den tro da área in dí ge na Xocó.
Esse foi o mo men to em que a equi pe da CPT pas sou a se de di car à
pre pa ra ção dos “tra ba lha do res” para a con fron ta ção com os pro -
pri e tá ri os di an te do ju i za do de Por to da Fo lha. São tam bém des se
mo men to as pri me i ras re pre sen ta ções con tra as cons tan tes ar bi tra -
ri e da des pra ti ca das pelo de le ga do e por po li ci a is do mu ni cí pio, al -
gu mas ve zes acom pa nhan do os ca pa ta zes dos pro pri e tá ri os.
Assim, tra ta-se de um pe río do de gran de im por tân cia, no qual a
pró pria de fi ni ção da que le agre ga do de fa mí li as so fre um im pac to,
em três sen ti dos.

Pri me i ro, as ações le ga is im pos tas em nome da “co mu ni da de 
do Mo cam bo” são, na prá ti ca, o ato de ins ti tu i ção da que las fa mí li as 
como um su je i to de di re i to fren te aos po de res lo ca is. Se gun do, a
“co mu ni da de” ga nha va uma nova in ser ção no con jun to das “lu tas
so ci a is” da re gião, evi den ci a do ou mes mo cons tru í do pe las ma ni -
fes ta ções de rua que fo ram or ga ni za das na oca sião das au diên ci as
pú bli cas na jus ti ça, em maio de 1993. Tais ma ni fes ta ções fo ram
trans for ma das em ver da de i ros even tos pú bli cos, que cen tra li za -
vam as aten ções da ci da de de Pro priá e nos qua is a po pu la ção do
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Mo cam bo (pre sen te em gran de nú me ro) con ta va com o apo io de
re pre sen tan tes dos Xocó, dos STRs da re gião e da ca pi tal, que tra -
zi am fa i xas e car ro de som. Ter ce i ro, o tra ba lho de pre pa ra ção das
fa mí li as para os de po i men tos em ju í zo pas sa va pela “re cu pe ra ção
da me mó ria da co mu ni da de”, o que sig ni fi ca va a pri me i ra ten ta ti -
va de es ta be le cer uma me mó ria li ne ar e co e ren te so bre suas “ori -
gens” (pro ble ma in te i ra men te novo para aque las fa mí li as), con -
ver ten do uma mo bi li za ção ini ci al men te mo ti va da pela re cu pe ra -
ção dos pre ju í zos de al guns me e i ros, na “luta” de toda a “co mu ni -
da de” por “sua ter ra”. Essa con ver são se deu por meio do pro gres -
si vo es cla re ci men to so bre as for mas de con fron ta ção le gal dis po ní -
ve is que des lo cou a dis cus são do pla no dos di re i tos tra ba lhis tas, im -
pos ta pe los ad vo ga dos dos pro pri e tá ri os e ini ci al men te as su mi da
por aque las fa mí li as por meio da qua li fi ca ção de “me e i ros”, para o
pla no dos di re i tos ci vis, sob a for ma da nova au to qua li fi ca ção como 
“pos se i ros”.

Com isso, o le que de pos si bi li da des aber tas ao en ca mi nha -
men to da “luta” tam bém era am pli a do, sen do re u ni dos, em uma
re u nião de agos to de 1993, em três al ter na ti vas: 1) ou  per ma ne -
ciam na área em li tí gio, for çan do o pro pri e tá rio a che gar a um
acor do re la ti vo às in de ni za ções; 2) ou re i vin di ca vam o re co nhe ci -
men to como “re ma nes cen tes de qui lom bos”; 3) ou ava li a vam a
área to tal de que ne ces si tam e pe dis sem sua de sa pro pri a ção ao
INCRA, para fim de Re for ma Agrá ria. A pri me i ra op ção sig ni fi ca -
va man ter (ou vol tar a) uma es tra té gia tra ba lhis ta, quan do na ver -
da de todo o mo vi men to da equi pe pas to ral le va va à sua con ver são.
A se gun da op ção era fru to das no tí ci as re cen tes e ain da va gas so bre
as pers pec ti vas aber tas pe los pri me i ros ca sos em que o “ar ti go 68”
era apli ca do em si tu a ções de li tí gio, no Ma ra nhão, no Pará e na Ba -
hia. Fi ca va cla ro que, para os as ses so res, a úl ti ma op ção ci ta da era a
pre fe ren ci al, não só por ser a via na qual aque la mi li tân cia ti nha
know-how acu mu la do, mas tam bém por que a idéia de uma iden ti -
fi ca ção como “re ma nes cen tes de qui lom bos” não fa zia par te do
tipo de re pre sen ta ção que as fa mí li as do Mo cam bo ti nham ou gos -
ta ri am de pro du zir so bre si. Por fim, de ci de-se que uma op ção só
se ria to ma da de po is da re u nião com os Xocó.

A re sis tên cia da que las fa mí li as à su ges tão de se pen sa rem
como “re ma nes cen tes de qui lom bos” fica mais ní ti da na dis cus são, 
le van ta da nes se mes mo mo men to da mo bi li za ção, so bre a pos si bi -
li da de de al te ra ção do nome da co mu ni da de, de Mo cam bo para
Mun do Novo. O de sa pe go e mes mo a re cu sa de um nome que mais 
adi an te se tor na ria tão im por tan te para a mo bi li za ção da co mu ni -
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da de, nos re me te à im por tân cia de es tar mos aten tos so bre os ca mi -
nhos pou co re ti lí ne os que po dem li gar pa la vras e co i sas. Pa la vra
por tu gue sa de ori gem quim bun do (mu’kambu), “mo cam bo” sig -
ni fi ca cou to de es cra vos ou de gado fu gi do ou sim ples men te ha bi -
ta ção mi se rá vel, po den do as sim, su ge rir uma as so ci a ção di re ta en -
tre o nome da co mu ni da de e sua iden ti fi ca ção como “re ma nes cen -
te de qui lom bo”. Re cor de mos, no en tan to, que tal nome só é atri -
bu í do àque le agre ga do de fa mí li as quan do é ins ta la da a pri me i ra
fa zen da de gado no lo cal, na se gun da me ta de do sé cu lo XIX. O
nome lhes é, as sim, atri bu í do pela pri me i ra vez ao se rem sub me ti -
dos como agre ga dos à en tão Fa zen da Mo cam bo, ga nhan do um sig -
ni fi ca do lo cal opos to àque le que é di ci o na ri za do. No en tan to, a
pró pria de sig na ção des ta fa zen da en con tra sua mo ti va ção no ri a -
cho ho mô ni mo que dre na aque le tre cho das mar gens do São Fran -
cis co. Re al men te, mais de um ri a cho das re don de zas é co nhe ci do
pelo nome “mo cam bo” e isto, por sua vez, está re la ci o na do à for te
pre sen ça de gru pos de ne gros fu gi dos que pra ti ca men te do mi na -
ram a re gião du ran te os sé cu los XVI e XVII, en tre os qua is en con -
tram-se os pro vá ve is an ces tra is da que las fa mí li as. Assim, en tre o
Mo cam bo atu al e a de fi ni ção ge né ri ca e his tó ri ca de “mo cam bo”
não exis tem ape nas ri a chos e fa zen das de gado, que de se nham ve -
re das cir cu la res, mas so bre tu do uma rede de me di a do res e um pro -
ces so de res se man ti za ções que co lo cam em xe que qual quer im pul -
so de ex pli ca ção con ti nu ís ta.23

Assim é que, em agos to de 1993, em um en con tro de “for ma -
ção de jo vens li de ran ças”, che ga-se ao di ag nós ti co de que, ape sar
das gran des trans for ma ções vi vi das pela co mu ni da de, ela pou co
ha via con se gui do em ter mos prá ti cos. O juiz re cu sa va-se sis te ma -
ti ca men te a con si de rar as ações da co mu ni da de e esta, por sua vez,
ha via se de i xa do re ti rar da sede da fa zen da ocu pa da. Se gun do o di -
ag nós ti co da que le gru po de jo vens, es sas di fi cul da des na mo bi li za -
ção do Mo cam bo re fle ti am a de mo ra na so lu ção da “luta Xocó”, já
que aos olhos de mu i tos, esse era um ter mô me tro da vi a bi li da de de
suas pró pri as de man das.24

Era jus ta men te em fun ção des se lu gar de van guar da que os
Xocó ocu pa vam com re la ção ao Mo cam bo, que a mo bi li za ção in -
dí ge na aca ba re ver be ran do: em se tem bro, de po is de uma re u nião
no acam pa men to dos Xocó, am bas as co mu ni da des de ci di am pro -
mo ver ações con jun tas. Uma jo vem li de ran ça do Mo cam bo, que já 
co me ça va a se des ta car, é ins ti tu í da nas ta re fas de me di a dor e por -
ta-voz da co mu ni da de, fi can do com a atri bu i ção de in ten si fi car as
vi a gens para a Ara ca ju, em bus ca do apo io do INCRA e de ou tras
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agên ci as que já pres ta vam apo io aos Xocó, as sim como em ten tar
trans fe rir o con fli to da com pe tên cia das au to ri da des lo ca is e es ta -
du a is para as fe de ra is, sob o ar gu men to do en vol vi men to de in dí -
ge nas. Como des do bra men to des ta es tra té gia, há uma nova in va -
são da área em li tí gio, pro vo can do a in ter ven ção po li ci al e a dra -
má ti ca mo bi li za ção de toda a co mu ni da de do Mo cam bo.

De po is dis so, mul ti pli cam-se as re u niões de tra ba lho com a
CPT e de uma co mis são mis ta Xocó/Mo cam bo com as au to ri da -
des lo ca is, su ces si va men te, o juiz da Co mar ca, o de le ga do do Mu -
ni cí pio, o Pro cu ra dor da Re pú bli ca em Ara ca ju, o cor re ge dor e o
vi ce-presidente da Jus ti ça do Esta do e o pro cu ra dor es ta du al do
INCRA, re sul tan do num fran co cres ci men to da mo bi li za ção co -
mu ni tá ria.25 É nes se mo men to que a as so ci a ção de es for ços e a co -
ne xão de es tra té gi as com os Xocó aca ba abrin do a pos si bi li da de de
uma li te ral iden ti fi ca ção en tre aque las “co mu ni da des”: na úl ti ma
re u nião de se tem bro, co mis sões do Mo cam bo e dos Xocó re ú -
nem-se com o ob je ti vo de ava li ar a pos si bi li da de das re i vin di ca -
ções ter ri to ri a is dos Xocó se rem am pli a das como for ma de abar car
tam bém as ter ras do Mo cam bo. Ou seja, tra ta va-se de ava li ar a
pos si bi li da de de trans for mar suas an ti gas li ga ções de pa ren tes co e
seu atu al vín cu lo po lí ti co num con tí nuo iden ti tá rio, fa zen do com
que a seg men ta ção clas si fi ca tó ria que os dis tin guia fos se abo li da
em nome de ou tros re cor tes clas si fi ca tó ri os tam bém dis po ní ve is.
Sur gia, as sim, uma quar ta al ter na ti va de en ca mi nha men to do con -
fli to, só eli mi na da de fi ni ti va men te de po is que a FUNAI, vá ri as ve -
zes con sul ta da du ran te os seis me ses se guin tes, re cu sa a pro pos ta,
fe chan do to das as con di ções prá ti cas da que la re con ver são de uma
ali an ça po lí ti ca em uma fu são ét ni ca.

Assim, a al ter na ti va aber ta pelo “ar ti go 68” pas sa va a ser o ca -
mi nho para a sin gu la ri za ção do Mo cam bo. E por meio do ró tu lo
de qui lom bo las, en tra em con ta to com esse ou tro cam po de mi li -
tân cia, o mo vi men to ne gro, que até en tão lhes era des co nhe ci do e
a eles des co nhe cia. Assim, no iní cio de 1994, ao con trá rio do que
acon te ce ra dois anos an tes, quan do a CPT ha via pro cu ra do sem
su ces so o apo io so ci e da de ci vil de Ara ca ju para aque les “tra ba lha -
do res”, a nova con vo ca ção é bem-sucedida. Sin di ca tos, en ti da des
de di re i tos hu ma nos, do meio edu ca ci o nal, par ti dos po lí ti cos, o
pró prio go ver no do es ta do e, fi nal men te, o mo vi men to ne gro, res -
pon dem ime di a ta men te ao cha ma do de apo io à “co mu ni da de re -
ma nes cen te de qui lom bos” do Mo cam bo. No pla no in ter no, a mo -
bi li za ção ga nha um novo fô le go e um novo ca rá ter. Sur ge o “Mo vi -
men to de De fe sa do Mo cam bo” e, mais tar de, em 1995, uma nova
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as so ci a ção de mo ra do res26, cha ma da Antô nio Lino do Alto. Por
meio das re u niões re gi o na is de “re ma nes cen tes de qui lom bos”, fa -
zem con ta to di ver sas co mu ni da des de todo o país, que tam bém já
co me ça vam a se or ga ni zar na for ma de as so ci a ções de mo ra do res
ba se a das num mo de lo de es ta tu to cri a do es pe ci al men te para aten -
der as “par ti cu la ri da des” das co mu ni da des re ma nes cen tes de qui -
lom bos.

A par tir da se gun da me ta de de 1994, ao mes mo tem po em
que o INCRA co me ça a re cu ar nas po si ções já as su mi das (já ha via
uma pe rí cia téc ni ca que re co nhe cia a área em li tí gio como pas sí vel
de re for ma agrá ria), a Fun da ção Cul tu ral Pal ma res cons ti tui uma
“sub co mis são de es tu dos” em as so ci a ção com o Insti tu to do Pa tri -
mô nio His tó ri co e Artís ti co (IPHAN). A ar qui te ta do Insti tu to,
in cum bi da da pe rí cia, re pro duz o pro ce di men to uti li za do nos pro -
ces sos de tom ba men to de bens (em ge ral pré di os his tó ri cos e obras
de arte) re la ti vos ao pa tri mô nio cul tu ral bra si le i ro27 e no seu re la -
tó rio re la ta não ter iden ti fi ca do “cons tru ções an te ri o res ao iní cio
des te sé cu lo”, nem “tra ços de cul tos afro-brasileiros”. Fren te aos
efe i tos po li ti ca men te ne ga ti vos des sa au sên cia de evi dên ci as ma te -
ri a is, a ar qui te ta de cla rou-se in ca paz de for mu lar um pa re cer (San -
tos, 1994). Num se gun do mo men to, po rém, já no ano de 1995,
de po is de uma lar ga mu dan ça de qua dros da Fun da ção Cul tu ral
Pal ma res, na qual fo ram ab sor vi dos al guns an tro pó lo gos
ex-funcionários da FUNAI, ela pas sa a ado tar os pro ce di men tos
to ma dos ao mo de lo do in di ge nis mo e, em lu gar do con vê nio com
o IPHAN, pas sa a aten der às no vas de man das por meio de um con -
vê nio com a Asso ci a ção Bra si le i ra de Antro po lo gia. É nes te con -
tex to que sou con vi da do a pro du zir o “la u do an tro po ló gi co” que
le va ria ao re co nhe ci men to ofi ci al do gru po como re ma nes cen te de 
qui lom bo.28

5. Considerações finais

É cla ro que as des cri ções apre sen ta das re a li zam um re cor te
mais ou me nos ar bi trá rio no tem po e o pon to fi nal que lhes im pus
não im pli ca atri bu ir a es sas his tó ri as um fim. No vas re vi ra vol tas le -
va ram à cri a ção de no vas di nâ mi cas ter ri to ri a is e ét ni cas tan to en -
tre os Pan ka ra rú29 quan to en tre os Xocó e ne gros do Mo cam bo,30

que po de ri am ain da ser vir de base para ou tras re fle xões so bre o
mes mo tema. Mas esse re cor te es pe cí fi co tem o mé ri to de nos per -
mi tir re cor tar ana lo gi as e con tras tes en tre os lu ga res ocu pa dos pela 
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“mis tu ra” em tais si tu a ções e or ga ni za ções so ci a is tão dis tin tas. É
so bre eles que, fi nal men te, gos ta ria de re to mar al gu mas con si de ra -
ções.

Por ex pe riên cia, sa be mos que as si tu a ções de emer gên cia de
gru pos in dí ge nas no Nor des te es tão for te men te mar ca das pela as -
so ci a ção en tre a iden ti da de ge né ri ca de ín di os e os di re i tos aos
 quais este ró tu lo faz re fe rên cia. Pou cos pa re cem ques ti o nar que o
mes mo gê ne ro de re la ção en tre iden ti da de e or de na men to ju rí di co 
exis ta en tre as co mu ni da des que re cen te men te co me ça ram a as su -
mir-se como “re ma nes cen tes de qui lom bos”. No en tan to, esse
dado da ex pe riên cia tem re sis ti do a en con trar uma tra du ção con -
ce i tu al sa tis fa tó ria, sen do ro tu la do como “ma ni pu la ção de iden ti -
da de” ou “jus ti fi ca do” com o re cur so à no ção de et ni ci da de. Antes
de re co nhe cer nes sas si tu a ções uma fon te de re fle xão ori gi nal, tais
so lu ções mu i tas ve zes fi cam pre sas ao pla no le gal da dis cus são que
en vol ve os “re ma nes cen tes”, ou ser vem ape nas para clas si fi car
com por ta men tos, nada acres cen tan do à sua com pre en são. Den tro 
de suas cla ras li mi ta ções, esse exer cí cio bus cou es ta be le cer um ou -
tro diá lo go com es sas ques tões, de com pon do em pi ri ca men te as
idéi as de “ma ni pu la ção” e de “iden ti da de”, prin ci pal men te por
meio do des ta que dado nos dis cur sos lo ca is à idéia e ao exer cí cio da 
“mis tu ra”. Como su ge re Pa che co de Oli ve i ra (1998), tra ta-se de
apre en der a fun ção teó ri ca que o uso re cor ren te des sa ca te go ria
pode ter, de le vá-la a sé rio em sua ca pa ci da de de ex pli ci tar va lo res,
es tra té gi as de ação e ex pec ta ti vas dos ato res em in te ra ção.

No caso Pan ka ra rú, por meio de uma no mi na ção me mo ri al, a
“mis tu ra” che ga a va ler como uma mar ca de fun da ção, so ci al e sim -
bo li ca men te va lo ra da, mas tam bém se le ti va. Den tro do com ple xo
uni ver so de suas in te ra ções ét ni cas, os três ní ve is de sig ni fi ca do da
mis tu ra re me tem para for mas dis tin tas de pro du zir e ge rir uma
me mó ria, em que o “pre to” não pode nem ser ab sor vi do como an -
ces tra li da de le gí ti ma, nem ser sim ples men te re pre sen ta do como
es tran ge i ro, con tras tan te da in di a ni da de. Ali o “pre to” é par te
cons ti tu in te de uma his tó ria e de uma iden ti da de mar ca das pelo
jogo en tre puro e im pu ro, ob je to de uma mi to lo gia fac ci o nal e cri -
vo que bus ca dis tin guir as fron te i ras da que les que de vem ter aces so 
ao con jun to dos re cur sos es cas sos de na tu re za es ta tal. No caso
Xocó, os “ne gros” do Mo cam bo são vis tos como to tal men te ex ter -
nos à co mu ni da de in dí ge na, mas efe ti va men te li ga dos a ela por um 
flu xo cons tan te e con tí nuo de tro cas ma tri mo ni a is, eco nô mi cas e
de ali an ças con jun tu ra is. Essa si tu a ção, que per mi tiu man ter a in -
de pen dên cia e re la ti va in te gri da de de am bos os gru pos, aca bou
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por es ta be le cer tam bém en tre eles uma in cons tan te iden ti fi ca ção
que, de po is de re cu sa da e de se ja da, é re con ver ti da para ga nhar no -
vos sig ni fi ca dos, que já não ame a çam suas res pec ti vas in te gri da -
des. Nes se caso, a for ça de um ini mi go co mum e os li mi tes im pos -
tos pe los re cur sos le ga is de que dis põem para com ba tê-lo, le vou a
esse acer to iden ti fi ca tó rio que se pa ra no con te ú do para re u nir no -
va men te na for ma, a de “re ma nes cen tes”. Por isso, o nas ci men to
da co mu ni da de “re ma nes cen te de qui lom bos” pôde ser apre sen ta -
da como a crô ni ca de uma pro gres si va au to no mi za ção com re la ção
à ima gem da co mu ni da de in dí ge na.

Em am bos os ca sos, po de ría mos ima gi nar ou tras ri cas pos si -
bi li da des de aná li se, fiéis a uma pers pec ti va et no ló gi ca stric to sen su, 
como aque la su ge ri da por Bas ti de, por exem plo, em que os sis te -
mas de pa ren tes co in ter cru za dos, as tro cas ou sin cre tis mos de suas
es tru tu ras ri tu a is ou de seus sis te mas de di ag nós ti co e cura, ga -
nham des ta que. Há, no en tan to, nes sa pers pec ti va uma ca rac te rís -
ti ca que me pa re ce não fa zer jus ti ça a um as pec to de gran de re le -
vân cia nes sas si tu a ções e em mu i tas ou tras que ain da po de ri am ser
so bre pos tas a elas. Tra ta-se do fato de a “mis tu ra”, ape sar e aci ma
das di fe ren ças en tre as duas si tu a ções des cri tas, não con sis tir em
um fe nô me no que es sas po pu la ções ape nas so frem ou her dam. Ela
não é ape nas algo an te ri or, sub ter râ neo, in cons ci en te e que só
pode ser ma ni fes to e pen sa do pelo pró prio an tro pó lo go, quan do
de sua exe ge se das es tru tu ras. A mis tu ra, tal vez em opo si ção ao sin -
cre tis mo, é ob je to de in ter ven ção di re ta da que les que a prin cí pio
po de ri am ser vis tos ape nas como ob je tos dela. Ela é ob je to dos
agen ci a men tos dis cur si vos da que las po pu la ções que, as sim, tor -
nam-se ca pa zes de cap tu rar par te do or de na men to ju rí di co do mi -
nan te em uma re la ção pa ra do xal.

Nas si tu a ções co lo ni a is, tu te la res ou mes mo de es ta do de di -
re i to des cri tas, a dis tin ção en tre os di fe ren tes ró tu los iden ti tá ri os
é, so bre tu do, uma dis tin ção en tre es ta tu tos le ga is, que ser vem para 
de fi nir aque les que ocu pam, que de se jam ou que de vem ocu par di -
fe ren tes lu ga res num de ter mi na do ar ran jo de li ber da des e su bor di -
na ções. Ne las, o pon to crí ti co que, do in te ri or da mis tu ra per mi te
pro du zir a dis tin ção en tre ín di os e ne gros, não é a “con tras ti vi da -
de” en tre gru pos vi zi nhos, ca paz de, em si mes ma ou em re la ção a
con di ci o nan tes eco ló gi cas ou de mo grá fi cas, pro du zir fron te i ras
ét ni cas. Para além des sa di nâ mi ca, que clas si fi ca os su je i tos se gun -
do sua in clu são em gru pos lo ca is, em todo caso pre sen te, é fun da -
men tal com pre en der como a in ser ção des ses gru pos em um de ter -
mi na do con tex to ad mi nis tra ti vo e po li ci al in clui os mes mo su je i -
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tos em ar ca bou ços ju rí di cos e po lí ti cos es ta ta is e su pra es ta ta is, que
têm gran de peso so bre aque las di nâ mi cas lo ca is.

Se pa ran do e me di an do a se pa ra ção en tre tais clas si fi ca ções
não exis te uma fron te i ra úni ca e cla ra, que o su je i tos sim ples men te 
ma ni pu lam em fun ção de um cál cu lo pes so al ra ci o nal, mas um
com ple xo de li nhas mó ve is que se com bi nam de for ma va ri a da de
si tu a ção para si tu a ção. Cada um des ses ró tu los clas si fi ca tó ri os são,
por isso, ter ri tó ri os iden ti tá ri os cuja com po si ção com bi na fron te i -
ras ge o grá fi cas, fron te i ras ét ni cas e fron te i ras ju rí di cas, en quan to é
jus ta men te ao es pa ço ocu pa do pelo mo vi men to des sas fron te i ras
que as po pu la ções es tu da das cha mam “mis tu ra”. Por ou tro lado, a
ló gi ca es ta tal, que não é ape nas aque la exer ci da so bre as co le ti vi da -
des ét ni cas, mas tam bém aque la que aca ba sen do pro du zi da no seu
in te ri or (pas san do a cons ti tu ir tam bém a ló gi ca de ação des ses gru -
pos), ten de a con ce ber suas iden ti da des como uma re fe rên cia aos
“di re i tos” que vin cu lam o gru po a um de ter mi na do ter ri tó rio que
se quer ad mi nis tra ti va men te de mar ca do. Des sa for ma, a “mis tu -
ra”, que nes se exer cí cio sur ge como o es pa ço ocu pa do pelo jogo en -
tre os ró tu los de ín dio e ne gro, tor na-se uma ques tão que não pode
ser re sol vi da por meio da sim ples e di re ta re cu pe ra ção de uma an -
ces tra li da de, de pen den do de um tra ba lho di a ló gi co en tre a me mó -
ria so ci al, a aná li se de con tex to e a ca pa ci da de de ins ti tu ir-se como
ator co le ti vo, ten do em vis ta o en fren ta men to das es tru tu ras de
po der, que tam bém são sem pre es tru tu ras de clas si fi ca ção.

Notas

1. Isso não acon te ce ape nas no Bra sil. Algo se me lhan te e com pa rá vel vem se ope ran do
tam bém na Co lôm bia (Arru ti, 2000a).

2. Esta é a ter ce i ra e úl ti ma das “es tra té gi as” por meio das qua is ori gi nal men te bus quei
des cre ver e pe ri o di zar o pro ces so e os me ca nis mos que le va ram à ex tin ção ofi ci al dos
ín di os na re gião nor des te do país, an te ce di da pe las es tra té gi as da guer ra e da con ver são
(Arru ti, 1996).

3. “De mons tra ção dos nú me ros das Alde i as exis ten tes nes ta pro vín cia de Per nam bu co,
seu pes so al, sua po pu la ção e ex ten são que cada uma tem”. 13/dez/1857. Arqui vo Pú -
bli co de Per nam bu co, co le ção Di re to ria de Índi os, li vro D-11.

4. Re la tó rio de José Luiz da Sil va (en ge nhe i ro res pon sá vel pela Co mis são de me di ção
das ter ras da pro vín cia de Per nam bu co) apre sen ta do ao Exmo. Sr. Con se lhe i ro Si -
nim bú (Mi nis tro e Se cre tá rio dos Ne gó ci os da Agri cul tu ra, Co mér cio e Obras Pú bli -
cas) so bre o al de a men to do Bre jo dos Pa dres. jun /1878. Arqui vo Pú bli co de Per nam -
bu co, co le ção RTP (Re par ti ção de Ter ras Pú bli cas) vol.17, pag.391.

5. No te-se que o et nô ni mo ci ta do é uma com po si ção de de sig na ções já ci ta das como
gru pos dis tin tos na com po si ção do pró prio Bre jo dos Pa dres. Infor ma ções re ti ra das
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das car tas de Frei Vi tal com pi la das em “Infor ma ções so bre os ín di os bár ba ros dos
cer tões de Per nam bu co". Ofí cio do Bis po de Olin da acom pa nha do de vá ri as car tas”.
Re vis ta do Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi cos Bra si le i ro, vol. 46 (1), 1883.

6. Ho hen tal só in for ma so bre o nú me ro da po pu la ção de Por to Real Co lé gio em dois
mo men tos mu i to pos te ri o res: para o ano de 1932 cita in for ma ção que fala em 258
in dí ge nas; para o ano de 1952, ele te ria con ta do pes so al men te 180.

7. Ofí cio do Pre si den te da Pro vín cia de Ser gi pe ao Mi nis té rio da Agri cul tu ra em 17 de
maio de 1878. Trans cri to em Dan tas e Dal la ri (1980).

8. Re la tó rio do Pre si den te de Pro vín cia de Per nam bu co. 1878. Bi bli o te ca Na ci o nal /
mi cro fil mes: có di go PR-SPR115.

9. Essas in for ma ções en con tram cor res pon dên cia nas lis tas das “Jun tas Clas si fi ca tó ri -
as” que ori en ta vam a se le ção das eman ci pa ções que se ri am fi nan ci a das pelo “Fun do
de Eman ci pa ção” do go ver no im pe ri al. Em 1876 pro gra ma va-se para os anos se guin -
tes a eman ci pa ção 92.855 es cra vos na pro vín cia de Per nam bu co, ca ben do à fre gue sia
de Ta ca ra tú, em que se lo ca li za va o Bre jo dos Pa dres, 1.406 eman ci pa ções (Re la tó rio
cit., 1878. BN/micr.: PR-SPR115.0).

10. Re la tó rio da Inspe to ria Ge ral das Ter ras e Co lo ni za ção apre sen ta do ao Con se lhe i ro
João Lins Vi e i ra Can san ção de Si nim bú, pre si den te do Con se lho de Mi nis tros.
1878. Arqui vo Na ci o nal / mi cro fil mes: rolo 030.0.78, có di go 559.

11. “Re la ção dos ha bi tan tes da Fre gue sia de São Pe dro de Por to da Fo lha, se gun do nome, 
qua li da de, ocu pa ção, ori gem, anos de re si dên cia e dis tri bu i ção pe los fo gos”. Do cu -
men to 6, pa co ti lha 14 da sé rie AG4, Arqui vo Pú bli co do Esta do de Ser gi pe.

12. Um exem plo lo cal des se pro ble ma pode ser en con tra do em Mott (1986).

13. Foi sob esse prin cí pio que sur gi ram os go bi er nos in di os, for ma dos por uma jun ta del
pu e blo e por um al ca i de in dio, ele i to por um con se jo elec to ral for ma do por ca ci ques da
no bre za pré-colombiana (Baud et alii, 1996). No caso da ad mi nis tra ção co lo ni al
por tu gue sa hou ve o mo vi men to de des fa zer tais re cor tes de cas ta, para em seu lu gar
de i xar es ta be le cer-se o re cor te das gran des fa mí li as-empresas se nho ri a is, le van do a
que o pro ble ma da di ver si da de ét ni ca e dos or de na men tos ju rí di cos pré-coloniais
fos se su bor di na do e fi nal men te subs ti tu í do pelo pro ble ma da opo si ção en tre pú bli co 
e pri va do ou en tre po de res cen tra is e po de res lo ca is.

14. Mu seu do Índio / mi cro fil mes, rolo 173, fot. 934 e se guin tes.

15. Mu seu do Índio / mi cro fil mes, rolo 175, fot. 91 e se guin tes.

16. A es ses da dos o fun ci o ná rio agre ga va uma ta be la com o vo lu me das pos ses de tais
“mes ti ços” (ani ma is, la vou ra cul ti va da, ár vo res fru tí fe ras, ca sas e ce re a is co mer ci a li -
za dos), re ve lan do a idéia de con ta gem de ho mens como a con ta bi li za ção de pa tri mô -
nio (M.I./micr.175/fot.91ss).

17. De po is de 1940, as fa mí li as do Pa ri co nha tam bém pas sa ri am a re ce ber as sis tên cia re -
gu lar do pos to in dí ge na, até que o seu re co nhe ci men to como gru po dis tin to em
1992, deu ori gem aos Je ri pan có. As vi a gens a São Pa u lo es ta be le ce ram um flu xo tão
cons tan te que em pou co tem po tor na ram-se qua se um mo men to do ci clo de vida de
uma boa par te dos Pan ka ra rú, re sul tan do no agru pa men to da fa ve la Real Par que, do
ba ir ro do Mo rum bi que, a par tir de 1995, tam bém pas sa a re i vin di car um ter ri tó rio
pró prio na fa ve la. Uma dis cus são mais de ti da so bre essa ex tra ter ri to ri a li da de Pan ka -
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ra rú é de sen vol vi da nos ca pí tu los 2 (se gun da par te) e 4 de mi nha dis ser ta ção de mes -
tra do (Arru ti, 1996).

18. A “se men te” é uma ima gem fun da men tal no sis te ma ri tu al Pan ka ra rú, por meio da
qual os Encan ta dos se ma ni fes tam a uma pes soa e na qual ele fica con ti do até que essa
pes soa “le van te” para ele e a seu pe di do, um Pra iá. A re la ção me ta fó ri ca exis ten te en -
tre o “le van tar Pra iá” no sis te ma ri tu al Pan ka ra rú e o “le van tar al de ia” na sua ati vi da -
de po lí ti ca de apo io à emer gên cia de no vos gru pos, de for ma a cons tru ir uma ho mo -
lo gia glo bal en tre es ses mo vi men tos foi ex pos ta em Arru ti (1999).

19. Esse é o caso dos gru pos Ge ri pan có (AL), Kan ta ru ré (BA) e Pan ka ru (BA), ain da que
a le gi ti mi da de des ses úl ti mos, as sim como do nú cleo de mais de mil in dí ge nas que
ocu pam a fa ve la de Real Par que no Mo rum bi, em São Pa u lo, e que tam bém re i vin di -
cam o re co nhe ci men to com gru po au tô no mo, se jam po lê mi cas para os Pan ka ra rú do
Bre jo dos Pa dres. É o caso tam bém dos re cém no ti ci a dos Ka lan có e Ka ru a zu (AL), so -
bre os qua is os Pan ka ra rú ain da não ti ve ram opor tu ni da de de se pro nun ci ar.

20. “Ca na bra va” é o nome que a po pu la ção lo cal, in clu si ve da ci da de, atri bui à pri me i ra
po vo a ção in dí ge na que vi ria dar ori gem à ci da de de Ta ca ra tú. Os ín di os des sa po vo a -
ção, que de po is te ri am sido trans fe ri dos para o vi zi nho Bre jo dos Pa dres, são in clu í -
dos en tre os an ces tra is Pan ka ra rú, ain da que o seu nome não fi gu ras se na fór mu la até
en tão mais cor ren te de sua no mi na ção me mo ri al. Mes mo fren te à re sis tên cia da ad mi -
nis tra ção re gi o nal em as su mir o pro ces so de com ple men ta ção da an ti ga de mar ca ção
como a cri a ção de uma área nova e sub me ti da a um cor po po lí ti co au tô no mo, em me -
a dos de 1998, fi nal men te, eu se ria con vi da do a com por um Gru po de Tra ba lho não
mais para re ver a de mar ca ção de 1940, mas para “iden ti fi car” a área Pan ka ra rú de
“Entre-Serras”.

21. Esse blo co con sis te no re ma ne ja men to dos da dos et no grá fi cos apre sen ta dos em um
ou tro ar ti go, no qual dis cu to es pe ci fi ca men te as ques tões en vol vi das na emer gên cia
de “co mu ni da des re ma nes cen tes de qui lom bos” (Arru ti, 1998).

22. É por meio do jogo en tre as nar ra ti vas co le ta das em cam po e as in for ma ções re ti ra das
dos “Re la tó ri os de Ati vi da des” des sa en ti da de, pre en chi do pe los mem bros de sua
equi pe como uma es pé cie de ca der no de cam po co le ti vo, que po de re mos re cons ti tu ir 
de uma for ma bas tan te en xu ta, o per cur so das fa mí li as do Mo cam bo ao lon go des se
pe río do. Esse re cur so deve es tar, com cer te za, cer ca do de cu i da dos, já que se tra ta de
uma nar ra ti va que se sus ten ta num ma te ri al ori en ta do por ob je ti vos ins ti tu ci o na is e
por um en ga ja men to po lí ti co mu i to evi den te. Mas se ria um erro exa ge rar nos obs tá -
cu los re pre sen ta dos por isso, na me di da em que fal ta a ele o sen ti do ta u to ló gi co nor -
mal men te as so ci a do a um su je i to de dis cur so co e ren te. Em pri me i ro lu gar, tais re la -
tos são fe i tos por pes so as di fe ren tes da equi pe ao lon go do tem po, em se gun do lu gar,
eles são pro du zi dos ins tan ta ne a men te, como uni da des iso la das no tem po, não apre -
sen tan do os re or de na men tos pos te ri o res e glo ba is tí pi cos das “me mó ri as”.

23. O em pre go do ter mo “co mu ni da de” tam bém me re ce um es cla re ci men to. Se, por um
lado, ele nos re me te a dis cus sões pró pri as ao cam po aca dê mi co (seu em pre go nos tra -
ba lhos dos anos 50 e as crí ti cas pos te ri o res), por ou tro, ele é tam bém uma ca te go ria,
di ga mos, “na ti va”, uti li za da não só pela po pu la ção ru ral, como tam bém pe los po de -
res pú bli cos. Sua pe ne tra ção e na tu ra li za ção, que está as so ci a da à ação da Igre ja, na
for ma das “co mu ni da des ecle si a is de base”, es te ve as so ci a da ao tra ba lho de con ver são

Agenciamentos Políticos da “Mistura”: Identificação Étnica...

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 251

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



de uni da des so ci a is dis cre tas em uni da de de mo bi li za ção. No caso es pe cí fi co es tu da -
do, ao ter mo “co mu ni da de” ain da são agre ga dos os no vos sig ni fi ca dos su pos tos na
idéia de “qui lom bo”.

24. A ter ra Xocó es te ve re par ti da em dois pro ces sos ad mi nis tra ti vos que, as sim, re cor ta -
vam duas “áre as in dí ge nas”, a “AI Ilha de S. Pe dro” e a “AI Ca i ça ra”. Essas áre as fo ram
uni fi ca das pelo de cre to de ho mo lo ga ção de 24/12/1991, mas o “pro ces so de ex tru sa -
men to”, isto é, a re ti ra da de ocu pan tes não-indígenas, se guia um cur so con fu so até
fins de 1999, quan do, apa ren te men te, con se guiu-se a re ti ra da dos ocu pan tes das an -
ti gas fa zen das em que a área es ta va di vi di da.

25. Um le van ta men to de ou tu bro de 1993, re a li za do pela CPT, iden ti fi ca en tre o nú me -
ro to tal de fa mí li as do Mo cam bo (73, apro xi ma da men te 240 pes so as), 56 que “es ta -
vam na luta”, sete (7) que eram “ne u tras” e nove (9) que eram “con tra”.

26. A “Asso ci a ção de Mo ra do res do Mo cam bo”, que já exis tia, era in te i ra men te mo no -
po li za da por uma úni ca fa mí lia, cu jos com po nen tes eram ba si ca men te os mes mos ar -
ro la dos no le van ta men to da CPT como sen do “con tra a luta”. Uma nova

27. Tal atri bu i ção não era ar bi trá ria, já que no cor po cons ti tu ci o nal o ar ti go 216 (“Ses são 
II: Da Cul tu ra”), em seu pa rá gra fo 5o., re a li za va mu i to cla ra men te essa as so ci a ção
en tre o tema dos qui lom bos e os pro ce di men tos re la ti vos ao “pa tri mô nio”: “Fi cam
tom ba dos to dos os do cu men tos e os sí ti os de ten to res de re mi nis cên ci as his tó ri cas
dos an ti gos qui lom bos”. As dis cus sões so bre os “re ma nes cen tes” ain da não su pe ra -
ram essa am bi güi da de.

28. A ar gu men ta ção do la u do (pu bli ca do no D.O.U., nº 100, de 28/5/1997, pp.
1111-6) foi apre sen ta da na for ma de ar ti go aca dê mi co em Arru ti (1997).

29. Em meio a uma sé rie de di fi cul da des ad mi nis tra ti vas e or ça men tá ri as que em 1999
ain da es ta vam di fi cul tan do a fi na li za ção do tra ba lho de iden ti fi ca ção e de mar ca ção
da área in dí ge na Entre-Serras-Cana-Brava-Pankararú, sur gi ram im pas ses in ter nos,
re la ci o na dos à pre sen ça de agre ga dos fa mi li a res de ou tros gru pos in dí ge nas, aos qua -
is João To más man ti nha-se es tre i ta men te li ga do. Essas fa mí li as, que até en tão eram
um ín di ce da ex ten são do pres tí gio po lí ti co re gi o nal do “le van ta dor de al de i as” e até
mes mo um re for ço nu mé ri co para suas re i vin di ca ções ter ri to ri a is, de po is da mor te
de João To más e com a pers pec ti va do es ta be le ci men to de uma fron te i ra ét ni -
co-territorial e ad mi nis tra ti va, per de ram seu lu gar e le gi ti mi da de. Assim, du ran te os
tra ba lhos de le van ta men to fun diá rio, pas sa ram a re pre sen tar uma di fi cul da de clas si -
fi ca tó ria para o gru po téc ni co da FUNAI res pon sá vel por le van tar as “pos ses
não-indígenas” que de ve ri am ser in de ni za das, já que se, por um lado, elas são fa mí li -
as in dí ge nas, por ou tro, não são Pan ka ra rú, como in sis tem as no vas li de ran ças.

30. A re a li za ção do la u do e o re co nhe ci men to ofi ci al do Mo cam bo como re ma nes cen te
de qui lom bos além de não ter le va do à sua re gu la ri za ção fun diá ria, per mi tiu cri ar ex -
pec ta ti vas e te mo res que se or ga ni za ram em ver da de i ras for ças po lí ti cas in ter nas a
am bos os gru pos. O te mor dos po lí ti cos lo ca is em per de rem um sig ni fi ca ti vo “cur ral
ele i to ral”, con fir ma do pelo re sul ta do das ur nas lo ca li za das no Mo cam bo nas úl ti mas
ele i ções, le vou ao seu apa re lha men to dos fac ci o na lis mos en tre as fa mí li as ne gras.
Além dis so, re vi ra vol tas na su ces são das li de ran ças in dí ge nas Xocó, que le va ram à
subs ti tu i ção de não só de pes so as, mas tam bém de ló gi cas de ali an ça po lí ti ca, en cer -
ra ram aque le ci clo de apo io re cí pro co, con ver ten do o an ti go ar gu men to me mo ri al
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que per mi ti ria a am pli a ção da área in dí ge na como for ma de apo io aos ne gros, em
fon te de uma dis pu ta ét ni co-territorial.
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