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PREFÁCIO
André Luís Oliveira Pereira de Souza

No ano das emergências indígenas, essa compilação 
de textos sobre o Povo Tuxá de Rodelas/BA, também de-
senha uma linha do tempo sobre os conflitos e lutas que se 
arrastam no país impulsionados pelo desinteresse do estado 
brasileiro em demarcar as terras indígenas, essa publicação 
possibilita trazer do invisível ao visível, as vozes e as realida-
des distantes e despercebidas.

Em um país incapaz de resguardar os direitos dos po-
vos originários, as populações indígenas e suas terras reco-
nhecidas e já demarcadas, continuam sofrendo localmente as 
investida de todos aqueles que desejam explorar seus terri-
tórios e suas mentes: garimpeiros, mineradoras, madereiras, 
grileiros, pecuaristas, missões religiosas, em um pacote desen-
volvimentista que tem utilizado da violência para agredir e 
matar pessoas indígenas em diferentes partes do Brasil.

Aqui no submédio São Francisco, tradicionalmente 
ocupado por povos indígenas, vivemos um apagamento da 
memória nativa, sabemos pouco sobre os povos mais anti-
gos, seus nomes, suas trilhas, seus territórios, os “índios do 



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

12 13

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á nordeste” foram duplamente afetados, pelo desprezo local 
nas narrativas indígenas e sua não inserção na versão da his-
tória oficial de ocupação desses territórios, e por outro lado 
também, um certo “desprezo” acadêmico, ao inferir sobre 
indígenas “misturados” ou “aculturados”, desqualificando 
de maneira pejorativa a situação desses povos ao tomar de 
maneira superficial algumas das características múltiplas de 
suas biografias e trajetórias. 

Os povos indígenas do Nordeste até hoje continuam 
sendo a resistência, foram os primeiros a enfrentar os con-
flitos de disputa territorial nos principais eixos do projeto 
de desenvolvimento iniciado com a colonização do Rio São 
Francisco e, continuam a ser os mais subjugados na identi-
dade indígena, na regularização dos territórios étnicos e no 
modo de viver.  

Essa publicação pretende ser uma potência criativa, 
trazendo mais linhas para o emaranhado dessa teia de me-
mórias fragmentadas, atualizá-la com a força luminosa de 
novos olhares e diferentes perspectivas. O Povo Tuxá par-
ticipa de identidades diversas, sendo simultaneamente: in-
dígenas, ribeirinhos, caatingueiros, vazanteiros, agricultores, 
pescadores e na atualidade com grande incidência no uni-
verso acadêmico, as novas gerações de Tuxá trazem a força 
do encontro entre o saber tradicional e o científico.

Esse é um fator que perpassa o lugar de centralidade 
da educação para o Povo Tuxá, e sua pungência quando da 
expulsão compulsória das ilhas e margens que tradicional-
mente ocupavam, na nova aldeia, mais urbanizada, até a 
autodemarcação de seu território mais sagrado D’zorobabé. 

A criação de uma escola indígena passa a ser o epicentro 
de um projeto político/educacional que já rendeu muitos 
frutos e demarca de forma descolonizante as múltiplas ter-
ritorialidades Tuxá. 

Esse movimento educacional indígena é sincrônico 
em outros territórios do país, e tem sua culminância com 
o incentivo institucional na abertura de vagas para pessoas 
indígenas nos cursos de graduação e pós-graduação das uni-
versidades brasileiras, o que permitiu um florescimento de 
novos caminhos epistemológicos e uma lufada de ar fresco 
na produção científica brasileira, que ao incorporar esses va-
lores se elabora enquanto etnociência.

O Projeto Nova Cartografia Social do Brasil, tem aju-
dado o grupo na sua autocartografia, de modo a complexifi-
car os mapas e a versão oficial dos territórios e das socieda-
des que os ocupam. Essa série de publicações sobre os povos 
indígenas do São Francisco já inicia com a presença de au-
tores Tuxá, sendo os próprios indígenas a escrever as linhas 
de sua ciência, enriquecendo em matizes essa publicação 
com uma visão “êmica” e autobiográfica, em consonância 
com o objetivo e propósito do PNCS, o diálogo se completa 
com a visão de pesquisadores contemporâneos: uma ciência 
mais próxima e sensível aos povos indígenas.
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APRESENTAÇÃO
Juracy Marques

Agora entendi tudo!
Amarraram o São Francisco com cimento!

(PAJÉ ARMANDO)

Qualquer palavra que escrevesse sobre o Povo Tuxá 
seria redundante frente aos excelentes textos que integram 
este livro. Resolvi, então, narrar coisas do meu coração, do 
meu encontro com a Alma Tuxá, as primeiras águas por onde 
naveguei ao falar de identidades indígenas no São Francisco.

Lembro-me, emocionado, do dia que fui convidado 
a ir à Aldeia Tuxá em Rodelas, escutar seus depoimentos 
sobre a destruição do seu território tradicional, das suas me-
mórias ancestrais. Foi neste dia que resolvi fazer minha tese 
de doutorado sobre o apagamento da memória indígena 
provocada pela corrosão deixada pelos rastros das grandes 
hidrelétricas que calcificaram o corpo do Velho Opará.

Acompanhado do Velho Ancião, Pajé Armando, 
numa visita ao Museu de Xingó, escutei ele dizer algo que 



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

16 17

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á nunca saiu da minha cabeça: “Agora entendi tudo! Amar-
raram o São Francisco com cimento!” Neste momento, ele 
olhava entristecido a grande cortina de concreto da barra-
gem de Xingó que fica a montante do Museu onde está uma 
das mais preciosas coleções sobre a memória pré-colonial 
dos povos originários do São Francisco.

Num futuro que já aconteceu, ao escutar um pesca-
dor artesanal dizer: “Só tem um jeito para o São Francisco: 
destruir as barragens!”, esta fala do Pajé Armando voltou 
a minha cabeça e, foram elas, que me inspirou a juntar 
pessoas para escrever o livro “Barrando as Barragens: O 
Início do Fim das Hidrelétricas” onde, mostramos, esta é 
uma saída econômica e ecológica para este rio que agoniza 
depois de tantas agressões que cometeram a ele. De fato! 
Não faz mais sentido ter o rio aprisionado! Vamos soltá-lo! 
O Opará é uma serpente de água que corpo o corpo seco 
do Sertão! Quando voltar a ser livre, os bichos, matas e 
pessoas voltarão a florir!

Entre as nações indígenas do São Francisco afetadas 
pelas cruéis intervenções coloniais e, mais recentemente, pe-
los projetos de infraestrutura como as grandes barragens e a 
transposição, sem soma de dúvidas, os Tuxá amargaram uma 
violenta forma de desagregação territorial e subjetiva. Tendo 
seus territórios destruídos pelas inundações das hidrelétri-
cas, foram forçados a deixar a Antiga Rodelas para a Nova, 
tendo, outra parte de seu Povo ido para Ibotirama e Inajá.

Tenho por este Povo um sentimento de perten-
cimento familiar. Quando piso em suas terras e em suas 
águas sinto-me voltando para casa. Sou muito grato pela 

forma carinhosa como sempre me receberam ao longo 
desses anos de convivência. Sei, não apenas eu, mas todos 
os escritores e escritoras desse livro, foram recebidos por 
eles como “parentes”.

André Oliveira, principal organizador desse livro 
e uma das maiores referências em Ecologia Sonora no 
Brasil, diluído nas águas sagradas de D’zorobabé, escreve 
sobre o “Etnomapa da Autodemarcação Tuxá”, hoje, um 
importante instrumento de luta desse Povo Originário do 
Velho Chico. Como andamos “empencados” nessa luta há 
décadas, eu e Alzení Tomáz, estamos com ele nessa jor-
nada. Diria, uma das mais lindas da nossa “tribo”. Tenho 
muito orgulho de ter sido orientador dessas “duas feras” no 
mestrado em Ecologia Humana da UNEB.

Ricardo Salomão, outro amigo, também está presen-
te nesta coletânea. Carioca por nascença, tem a alma de-
votada às causas dos povos indígenas, sobretudo, do Povo 
Tuxá de Rodelas. Nos seus tempos de estudos, quando não 
estava na Aldeia, ficava em casa, quando ainda morava em 
Paulo Afonso. Ele escreve sobre a “Etnohistória dos Tuxá 
de Rodelas”. Com ele e com nossa saudosa Amiga Ely Es-
trela, em outra publicação, escrevemos um artigo tentan-
do integrar a memória dos Tuxá de Rodelas, Ibotirama e 
Inajá. Era nossa forma de colar uma história estilhaçada 
pela CHESF que carrega, em seus ombros, a sangrenta 
memória de dor e violência contra os povos tradicionais do 
São Francisco, materializando um modelo de desenvolvido 
que pouco, ou quase nada, olhou para a situação de vulne-
rabilidade socioambiental dos povos e do Rio. Foi, e ainda 
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muito pouco para a ecologia.

Nos honra, além das presenças indígenas Tuxá, a es-
crita vibrante de Nilma Carvalho. Indígena amazônica, foi 
nas águas do São Francisco que ela viu brotar a sua alma 
ancestral ligando-se, além das causas ecológicas do São 
Francisco, aos mistérios sagrados da Jurema. No seu escrito 
“Território, Memória e Identidade do Povo Indígena Tuxá 
de Rodelas...” ela mostra a face do barramento na dinâmica 
socioambiental e cultural dos Tuxá.

Outro “parente Tuxá”, o antropólogo Leandro Dura-
zzo, embeleza as páginas desse livro que esconde profundas 
memórias afetivas dos narrados e dos narradores. Tratando 
sobre “A Memória das Ilhas” ele escreve: “O lugar que os 
Tuxá chamam de território ancestral, a região de D’zoroba-
bé, guarda algumas semelhanças com as antigas ilhas fluviais 
que habitavam desde antes do período colonial. Em D’zo-
robabé, conforme dizem, estão os antepassados, os brabios, 
mestres encantados e os antigos índios rodeleiros, de quem 
descendem. Pelas ilhas, hoje inundadas pelo reservatório da 
hidrelétrica Luiz Gonzaga (antes conhecida como hidrelé-
trica de Itaparica), circulavam os antepassados, brabios e 
mestres, e nas ilhas trabalhavam os Tuxá”.

Durazzo nos ilha ao falar da memória das ilhas onde 
viviam, e vivem, o Povo Tuxá. Seu texto nos permite pensar, 
mesmo que por ilhas, como o passado e o presente se fun-
dem com a solda ancestral da Natureza do Opará. Nada é 
fora. Tudo está dentro. Esta ilha, da qual nos fala Durazzo, 
integra o fora e o dentro da alma ancestral Tuxá.

Por último quero dizer quão profunda é minha ale-
gria em ver o Povo Tuxá falando do Povo Tuxá. A escrita 
de Ayrumã Flechiá sobre “A Imperícia do Poder Judiciário 
Brasileiro no Caso de Reintegração de Posse do Território 
D’zorobabé” mostra como, ao longo da história, a estrutura 
jurídica brasileira, tem dado pouca atenção ao processo de 
expropriação e genocídio dos povos originários do Brasil. 
Chega a ser inacreditável que, diante da exposta violação 
sofrida pelos Tuxá, no Século XXI, eles ainda estejam lu-
tando para viver em suas terras ancestrais! A Retomanda 
de D’zorobabé ao mesmo tempo em que faz lembrar a dor 
da desterritorilização dos Tuxá, faz este Povo alimentar suas 
forças! A eles diria: “não aceitem mais nenhum centímetro 
de dor!”. Só assim os peixinhos nadarão nas águas encanta-
das do Opará, como poeticamente nos convidam a pensar 
Antônia Flechiá e Felipe Cruz Tuxá.

Boa leitura!
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EU VI DOIS PEIXINHOS:
O REENCONTRO DO POVO TUXÁ 
COM SUAS ÁGUAS ENCANTADAS

Antônia Flechiá Tuxá
Felipe Cruz Tuxá

A região conhecida por Submédio São Francisco tem 
por centenas de anos despertado atenção, curiosidade e inte-
resses daqueles que a conhecem. Trata-se de um trecho desse 
rio localizado ao norte do Estado da Bahia e oeste de Pernam-
buco outrora repleto de corredeiras, ilhas, cachoeiras e cercado 
por uma vegetação rasteira de caatinga. A paisagem local tem 
sido drasticamente impactada desde a instalação das primeiras 
frentes colonizadoras, sobretudo a partir da segunda metade 
do Século XVII, em diferentes movimentos de expansão como 
os currais de bois, plantios extensivos de cana, uva, coco, e tam-
bém, cadeias de hidrelétricas ao longo do curso do rio (Galin-
do, 2004; Santos, 2010). 

A imagética nacional em torno do Nordeste tem utiliza-
do recursos discursivos que associam esta região à seca, escassez 
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uma natureza hostil que determinaria os rumos das vidas de 
seus moradores (Pierson, 1972). O São Francisco que atravessa 
parte dessa região tem sido um ponto de inflexão nessa narra-
tiva uma vez que expõe as contradições e complexifica os efei-
tos perversos da homogeineização provocada por esse discurso. 
Um exemplo são os inúmeros achados arqueológicos nessa área 
que evidenciam que as realidades vividas por seus moradores 
indígenas no passado se distanciava exponencialmente da es-
cassez. Pelo contrário, a arqueologia, antropologia e historio-
grafia tem apontado para um contexto de grande efervescência 
cultural em torno dos inúmeros povos imersos em refinadas 
redes de trocas econômicas, rituais e simbólicas e que transitam 
diariamente pela Caatinga e ilhas no São Francisco em suas 
canoas (Andrade, 2008; Santos, 2008; Cruz, 2017). 

Se o rio mudou seu fluxo e percursos por conta de hi-
drelétricas e de sua transposição, também os povos indígenas 
que historicamente habitam ao seu redor se transformam. Não 
por acaso, essa região continua no presente sendo um local de 
grande quantidade de povos indígenas como os Pankararu, Tuxá, 
Truká, Tumbalalá, Pipipã, Kambiwá e Pankará que seguem em 
trânsitos e constantes etnogêneses suscitadas pelas diferentes 
conjunturas políticas e históricas. Cada um desses povos possui 
territorialidades próprias envolvendo múltiplas configurações e 
agencialidades em torno do São Francisco, suas águas e fluxos. E 
as redes de trocas rituais de outrora, embora diferentes e atuali-
zadas, continuam operando contemporaneamente1. 

1 Sobre esse ponto ver o trabalho de Andrade (2008) sobre as articulações e agenciamen-
tos existentes entre os Tumbalalá, Truká e Tuxá. Ver também Grünewald (2005).

No presente capítulo, os autores que são ambos mem-
bros do Povo Tuxá, realizam um estudo acerca das relações es-
tabelecidas entre esse povo e o rio São Francisco enfatizando os 
conflitos e disputas em torno de significados, práticas e agen-
cialidades que são tensionadas cotidianamente nas relações 
estabelecidas com a sociedade não-indígena. Interessa-nos 
evidenciar diferentes regimes ontológicos a partir dos quais 
se produzem entendimentos acerca do que se convencionou 
chamar de natureza e como as assimetrias que embasam a con-
vivência interétnica entre índios e brancos na região têm sido 
mediadas pelos Tuxá em sua territorialidade e no modo de se 
relacionar com o rio.

Nossa arte é do rio

Em 1952 Hohenthal realizou uma expedição ma-
peando e descrevendo a situação atual dos povos indígenas 
remanescentes no Vale do São Francisco. Sobre o povo Tuxá 
afirma “tribos Tuxá, e da nação Prokáz, são índios de canoa, 
cuja economia está baseada na pesca. Fazem eles canoas de 
troncos de árvores [...] são exímios navegadores nas águas 
traiçoeiras, dessa parte do rio São Francisco” (1960, p. 60). 
A maioria dos pesquisadores que estiveram com os Tuxá 
no século XX seguem sua classificação, por vezes, utilizan-
do os adjetivos pescadores e/ou ribeirinhas (Násser, 1975; 
Bartolomé, 2006). Embora o rio São Francisco apareça na 
maioria desses trabalhos como da maior importância para 
entender o modo de vida e a economia Tuxá, a relação em 
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de atenção em suas investigações. Quando mencionada, era 
guiada por entendimentos instrumentalistas e utilitaristas 
tal como em Economia Tuxá, de 1975: 

Seu papel na vida regional é de grande relevância. 
Suas cheias sazonais umedecem os solos e car-
reiram o aluvião necessário à sua fertilização [...] 
Também a perenidade do rio oferece condições 
ideias para a irrigação, permitindo que a ativida-
de agrícola não fique limitada apenas às estações 
chuvosas, como acontecia antes da introdução 
dessa técnicas. Por outro lado, as águas piscosas 
permitem a pesca e consequente o suprimento de 
proteína animal às populações menos favorecidas. 
(NÁSSER, 1975, p. 28)

Nássaro Násser estava se referindo ao papel do rio 
para a população local como um todo, indígenas e não-in-
dígenas, não deixando espaço, por exemplo, para pensarmos 
que esses diferentes grupos sociais que compartilhavam o 
mesmo espaço de Rodelas poderiam viver a partir diferen-
tes registros culturais acerca do rio. Podemos detectar algo 
similar no trabalho de Elizabeth Cabral Násser, Sociedade 
Tuxá, de 1975, ao descrever a rotina diária da comunidade: 

Logo cedo a aldeia começa a se movimentar. Uns, 
depois da primeira refeição, por volta das sete ho-
ras, tomam o barco e vão a ilha [...] Se não se faz 
necessária a ida da mulher, ela logo cedo começa a 
sua labuta. Alimenta as crianças e segue para o rio 
onde vai lavar roupa, pratos panelas, tratar o peixe 

ou a caçadar banho nos meninos e levar água para 
casa [...] Entre dezesseis e dezessete horas, chegam 
todos os barco. As mulheres logo começam a prepa-
rar a última refeição do dia. (NÁSSER, 1975, p. 65)

Ainda, ao falar sobre a religião e sobre os encantados, 
Cabral Násser aponta “os encantados podem ser da mata e 
da água. Os principais encantados da mata são Juremeira 
Dona da Mata ou Caipora e Mestre Maroto, enquanto das 
águas são Ká-Neném, Mãe D’Água, Dondozinha e Juaná. 
Os caboclos estão mais ligados aos encantados do rio2” (1975, p. 
127). O trecho acima suscita elementos que nos dão indícios 
da grande complexidade que permeia e embasa a relação 
Tuxá com o rio. Todavia, as afirmações da autora seguem, ao 
longo do seu trabalho, sem serem alvo de maiores esforços 
analíticos que não buscou, por exemplo, desenvolver suas 
significações nos níveis culturais ou identitários.  

Orlando Sampaio-Silva, autor de Tuxá – Índios do 
Nordeste, realizou pesquisa entre os Tuxá nas décadas de 
1970 e 1980 como parte de um trabalho para a Compa-
nhia Hidroelétrica do São Francisco para avaliar a viabi-
lidade do Projeto da Hidroelétrica de Itaparica que viria 
a provocar a inundação e deslocamento da aldeia Tuxá. O 
autor afirma que

Os Tuxá se consideram índios do rio. Uma infor-
mante disse: “Nossa arte é do rio”, e outros in-
formantes presentes falaram com muito orgulho 
dos seus conhecimentos da arte de navegar o rio 

2 Ênfase dos autores.
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cachoeiras, descendo e subindo o rio ou atraves-
sando-o de lado a lado, caminhando pelas ilhas. 
(SAMPAIO-SILVA, 1997, p. 36)

Diante da ênfase dada pelos próprios indígenas in-
terlocutores de Sampaio-Silva sobre o modo como se pen-
savam a partir e junto ao rio, era de se esperar que o au-
tor desse em seu trabalho destaque a essa dimensão, o que 
também não acontece. Em sua análise não há de fato maior 
elaboração teórica ou descritiva sobre o quê o trecho acima 
suscita, reproduzindo também, um viés instrumentalista em 
torno da relação dos indígenas com o rio. 

Todos esses autores dão indícios em seus textos de 
que havia em suas análises resquícios do paradigma de 
aculturação que os faziam crer estarem diante de uma 
cultura indígena debilitada, isto é, alterada, em processo 
de desintegração ressaltando mesmo que indiretamente o 
tema das perdas e adoção de costumes estrangeiros3. Nesse 
sentido voltavam seus olhares para o que evidenciasse a 
identificação da cultura autóctone pura e preservada bus-
cando distintividade e autenticidade em práticas de mane-
jo e cultivo, pesca, rituais, indumentária, cerâmica, cantos 
e etc. Mesmo aqueles com maior sensibilidade etnográ-
fica para perceber as particulares das relações Tuxá com 
o rio e com a paisagem, não as entendiam em seu cará-

3 Isso não significa que os autores questionavam a indianidade da comunidade. Como 
que presos em uma situação de double bind, por mais que quisessem recusar a ideia de 
uma indianidade em vias de desintegração, buscaram ressaltar elementos culturais que 
permitissem justamente atestar o contrário, evidenciar a autoctonia. Ao fazerem isso con-
tinuavam operando dentro do paradigma ou chave analítica da aculturação.

ter ontológico como um lócus em potencial de memória 
e devir constituintes das próprias dimensões identitárias e 
culturais que tanto buscavam. A gravidade dessa limitação 
fica ainda mais evidente se consideramos que o trabalho 
de campo do casal Násser e de Silva foram impulsionados 
pela ameaça da construção da Hidrelétrica de Itaparica 
que inundaria a aldeia indígena e grande parte do territó-
rio tradicional provocando o deslocamento de toda a co-
munidade. Nesse momento analisar os significados tangí-
veis e intangíveis da íntima relação com o rio era da maior 
importância para o povo Tuxá e para a antropologia.

O problema que desenhamos acima está longe de ser 
uma limitação exclusiva da análise de pesquisadores. Antece-
de-lhe na medida em que reflete uma questão estrutural da 
convivência interétnica onde diferentes mundos entram em 
choque cotidianamente. A clássica separação entre natureza 
e cultura do ordenamento ocidental tem sido responsável por 
inúmeros descompassos por conceber rios, águas e paisagens 
como algo inerte e apartado da experiência humana. Não se 
trata apenas de mal-entendidos interétnicos ou comunicação 
imperfeita entre sujeitos advindos de culturas diferentes (Ra-
mos, 2014). Como mostraremos a seguir as diferenças entre 
a perspectiva Tuxá e não-indígena apontam para formas, a 
longo prazo, aparentemente inconciliáveis de ser e estar no 
mundo. Nesse sentido defendemos que escrever e abordar as 
relações Tuxá com o rio são de suma importância para enten-
dermos como esse povo percebe no presente, seus planos para 
o futuro e como atualizam disposições identitárias essenciais 
para sua afirmação enquanto uma coletividade. 



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

28 29

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á Dialogar sobre a importância do rio São Francisco 
nos remete ao registro histórico das relações do convívio  
do Povo com as águas do Velho Chico refletindo sobre a 
valorização da água como um bem finito e indispensável 
para a vida do planeta. Conscientes que essa história foi 
construída de maneira indissociável às transformações do 
que se consolidou chamar “natureza”, entendemos que so-
mos nós os responsáveis em fazermos a sua manutenção 
e preservação, assegurando uma configuração em que não 
venha a faltar água as gerações futuras. Para os Tuxá o rio é 
considerado a joia preciosa do sertão e se ele não existisse 
não haveria nossas vidas. 

No entanto, reconhecemos que o desenvolvimento 
econômico tal qual pautado pela maioria dos países sob a 
égide do capital, tem como fundamento  um modo pro-
dutivista predativo que promove o consumo exacerbado 
nas mais diferentes áreas. As consequências do chamado 
progresso na vida sociocultural, econômica e ambiental de 
povos, que como os Tuxá, se organizam e se constituem a 
partir de outros princípios têm sido catastróficas.

Historicizar as relações do povo Tuxá sobre o rio São 
Francisco nos faz refletir sobre a trajetória passada e presen-
te de um povo que traz  as água do São Francisco como ele-
mento determinante de suas vidas.   Esse exercício analítico 
implica em contextualizar e situar de maneira processual 
as diferentes conjunturas onde esse povo esteve inserido, 
evidenciando que sua relação com o rio,  embora estrutu-
rante para suas vidas, não pode ser essencializada. Isto é, 
os acontecimentos e contextos políticos que atravessaram 

nossa existência como hidrelétricas, enchentes, dispersão e 
deslocamentos engendraram agenciamentos múltiplos que 
ao informarem nossas (re)ações foram também transforma-
das por essas mesmas ações.  

Histórias e origeNs

Uma das narrativas mais antigas presente na memó-
ria Tuxá que tem sido transmitida por séculos entre ge-
rações, diz respeito a uma grande enchente que foi res-
ponsável pela saída desse povo de seu local de origem. No 
passado muitas famílias viviam na Ilha do Surubabel e, 
segundo os relatos da oralidade dos mais velhos da comu-
nidade, nesta época, ocorreu uma grande enchente que os 
obrigou a atravessar para o lado da Bahia em terra firme. 
Passaram anos até a chegada de uma nova enchente e para 
o início da exploração de seu território, época em que os 
colonizadores vieram sistematicamente, legitimados pela 
autoridade do imperador, roubar terras para a criação de 
gado. Diante disso, o povo Tuxá, mais uma vez, mudou-se 
para outra localidade, para o alto do Sabará, local onde fo-
ram sendo cada dia mais reprimidos com sucessivas inva-
sões. Suas ilhas e ilhotas também eram alvos de invasores, 
e a medida que os anos se passavam o povo foi tendo que 
viver cada vez mais em pequenas parcelas de terra, sempre 
ao lado das margens do  São Francisco4.

4 Para uma análise mais detalhada do processo de espoliação territorial ver Salomão 
(2006); Cruz (2017) e Jesus Vieira (2017).
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rio, entre ilhas e em relação ao próprio fluxo sazonal da va-
zante, estiveram sempre presentes na história Tuxá. Toda-
via, esses trânsitos variam em intensidade e em significados 
quando resultados de uma enchente natural ou provocada, 
por exemplo, pela construção de uma barragem. 

Em relação ao período que antecede o empreendi-
mento da CHESF responsável por alterações incomensurá-
veis no rio, percebemos entre os Tuxá uma ênfase em aspec-
tos associados ao bem-estar, cura, vitalidade e simbiose ao se 
referir ao São Francisco:

Na época do rio corrente, era muito bonito as águas, sa-

dia, os roncos da cachoeira, o cantar das águas. O banho 

de cachoeira servia de remédio para nós índios, servia 

para o sistema nervoso... mergulhávamos entre as pedras, 

as águas passando por cima do corpo. Daí vinha a cura. 

Tinha as ervas medicinal. Tinha juncos, o encontro da água 

aonde as mães de terreiro, não era Pajé, fazia a cura dos 

índios, cozinhava e dava banho, pra descarregar o corpo 

de quem estava carregado. Tudo isso era das águas cor-

rentes aonde os índios pescavam em cima da meia-noite, 

em plena cachoeira.  (CACIQUE BIDU)

O Cacique Manuel Eduardo (Bidu), se referia ao 
tempo em que as águas do rio São Francisco eram cor-
rentes, serviam de via de transporte de sua produção em 
barcos e canoas;  as crianças tinham o hábito de aprender 
a  nadar   sem  medo, pois conheciam os segredos das cor-

rentezas desse grandioso rio em um tempo de felicidade e 
fartura.  As belezas das águas deixavam o indígena Tuxá mas 
vivo aprendendo desde cedo a lidar com as águas e a retirar 
dela o alimento  e a cura para o corpo e para alma. Desde 
cedo aprendiam  a respeitar a valentia das águas, entenden-
do os momentos propícios para retirar da natureza do rio 
São Francisco os seus medicamentos. Os recursos naturais 
existentes no rio cultivados no presente pelo Povo Tuxá são 
muitos, mas eram muito mais na época do rio  corrente 
como afirmou o Cacique Bidu.

 É também no e com o rio que se constituem relações 
com forças invisíveis através da quais a ancestralidade Tuxá 
pode ser exercida. Cada lugar e trecho da paisagem estava 
associado aos antigos que ali andaram e viveram. O Pajé 
Armando recorda

Muitas vezes eu ia daqui e eu criava o gado eu criava aqui. 

Quando era três horas da tarde, as vezes ia muita gente 

e eu trazia o capim pra trazer aqui de tardezinha. Quando 

era mais ou menos três horas da tarde eu botava o mato na 

canoa e vinha pra quando fosse 4 horas a canoa tá vazia 

pra trazer o povo. Vinha botava o mato quando chegava lá 

no meio do rio, eu caia n’água, botava a corda da canoa na 

boca e saia tomando banho. Isso é uma recordação grande. 

Às vezes chegava lá no meio do rio... Lá tinha uma pedra no 

meio do rio, no trio do serrote, chamada Pedra da Gaivota. 

Uma pedra comprida assim. Eu ia remando assim... Chega-

va assim nela e ficava encostado do lado dela, a água des-

cendo por aqui... Rapaz... Sei lá... Tudo é recordação. Os 
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do aqueles índios mais velhos ali que já tinham falecido. Era 

de jeito que eu ficava lá sozinho a noite e eu ficava ali me 

lembrava deles todos. Todos os índios que eu alcancei ali na 

Ilha da Viúva. E eu nunca tive medo. Pra mim eles estavam 

ali do lado mais eu. (PAJÉ ARMADO APAKO, 2017)

O rio, longe de ser algo inerte e distante, esteve asso-
ciado a níveis de significados inacessíveis para os brancos que 
não sabem como se relacionar com ele. Personificado, o rio 
muitas vezes é também apontado como um amigo, alguém 
com quem estabelecemos relações de reciprocidade. A con-
tra partida por tanto nos dar era o cuidado com suas águas 
e bem-estar. A barragem, responsável por parar suas águas, 
conteve também parte de suas potências tais qual eram co-
nhecidas pelos indígenas. A esse respeito o músico indígena 
Tuxá Pedro Vieira Cruz compôs os seguintes versos

Aqui no médio São Francisco de suas belezas nada restou
Apenas um volume d’água que a barragem maldita assim 

transformou
Causando pânico a natureza e seu povo amigo que tanto 

chorou
Hoje eu recordo tão triste

De tudo que ali ficou
Fechando os olhos parece vir tudo de novo [...]

Antigamente era lindo a natureza bela tinha seu valor
O velho Chico livre com suas aguas verdes corria para o mar

Rolando sobre pedra de água seu canto entoava

“Estou vivo”
Hoje o Velho Chico é triste suas águas paradas já não diz mais 

nada
Restaram apenas o silêncio a tristeza imensa que maltrata a 

gente

Assim como a comunidade Tuxá o rio também sofreu 
com o represamento de suas águas. A atribuição de emoções 
associadas ao ritmo natural do fluxo das águas, em corredei-
ras seguindo em direção ao mar, evidenciam o modo com-
plexo como o rio é percebido. Os cuidados destinados pelos 
índios a ele não devem ser vistos sob o viés instrumental 
voltado para a preservação como forma de manter os be-
nefícios adquiridos pela uso de sua água. Cuidar do rio é 
cuidar da comunidade e vice-versa. 

 Esse entendimento é totalmente contrário e incom-
patível com a percepção ocidental que situa a natureza e 
seus elementos como algo que está a sua disposição para ser 
moldado conforme seus interesses. Para a CHESF o rio era 
visto como um meio para se obter fins lucrativos, corredeiras 
para gerar energia para as cidades, energia para promover ir-
rigação, irrigação para gerar produção e produção para gerar 
capital. Nessa linha de raciocínio o progresso se volta para 
as realizações dos homens e se encerra em si mesmo. 

 De acordo com a narrativa oficial da CHESF

Criada e organizada a Companhia Hidro Elétri-
ca do São Francisco, o “Velho Chico” não mais se 
sentiria órfão, abandonado: suas quedas e cachoei-
ras receberiam, enfim, o tratamento há tantos anos 
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Á esperado; seu potencial energético lá estava a ser 
explorado. Não lhe bastavam a beleza e a força de-
sordenada de suas águas espumantes, inspiradoras 
de visitantes poetas. O cenário idílico poderia vir 
a ser enriquecido com o concurso da inteligência 
humana, proveniente, tal como a Natureza, da 
Obra do Criador. Os homens, que constituíram 
a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, 
ao se aproximarem do “Velho Chico” pareciam vir 
ao encontro dos lamentos da cachoeira de Paulo 
Afonso ao alvorecer do dia na bruma da madru-
gada. Conta a lenda que um poeta, ao ouvir-lhe 
o lamento, aproximou de suas águas procurando 
traduzi-lo em versos de pungente beleza: “Não 
quero ser só paisagem/Nem quero ser uma ima-
gem/De ira e destruição/Sou do progresso a vida/ 
Serei força incontida/Na marcha da Civilização. 
( JUCÁ, 1982, p. 43-44)

Para a empresa o rio São Francisco aparece como 
imagem da natureza incompleta, presa a uma existência de 
ira e destruição e, aos homens civilizados, caberia escutar 
seus lamentos e transformá-lo para que também se juntas-
se à caminhada rumo ao progresso. Esta visão difere das 
percepção indígena. Está embasada “em uma razão instru-
mental, alimentadora de processos de crescimento econô-
mico e acumulação baseados em relações de exploração de 
classes desiguais (Ribeiro, 2000, p. 133). A negociação que 
antecede a construção da Barragem de Itaparica aconteceu 
antes da Constituição de 1988 e nesse sentido não havia 
qualquer preocupação por parte da empresa de estabele-
cer um diálogo em termos horizontais com a comunidade 

indígena. Pelo contrário, os Tuxá eram vistos como empe-
cilhos frente as prioridades governamentais que estavam 
fortemente ancoradas em abstrações como os ideais de 
progresso e desenvolvimento.

 Os efeitos do represamento da água do São Fran-
cisco foram sentidos pela comunidade Tuxá em grande in-
tensidade. O rio como o conhecíamos, através de séculos de 
convívio e relações de reciprocidade foi transformado. Suas 
águas não mais corriam livremente, o fluxo da vazante foi 
totalmente alterado e a sua vitalidade implacável foi com-
prometida por imagens de inundações e de putrefação resul-
tante da decomposição da matéria orgânica que foi submer-
sa. Espécies de peixes, aves e demais animais desapareceram. 
O mesmo aconteceu com vegetais e com cultivos que eram 
realizados pelos Tuxá e que dependiam da vazante. Com 
isso, experiências imemoriais de manejo e de cultivo foram 
fortemente impactadas uma vez que a comunidade teve que 
se adaptar compulsoriamente a um contexto de vida onde 
muitas delas não mais podiam ser realizadas e transmitidas 
através da prática para futuras gerações. 

a retomada do rio e a autodemarcação

d’Zorobabé

A profundidade e complexa relação da comunidade 
Tuxá com o rio São Francisco ganha novas camadas de 
significação se pensamos o atual processo de autodemarca-
ção do território D’zorobabé iniciado em meados de 2017, 
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Velha Rodelas para Nova Rodelas. 

Durante a década de 1990 é possível afirmar que 
a comunidade Tuxá estava bastante ocupada tentando se 
reorganizar e se adaptar diante da brusca ruptura com seu 
modo tradicional de vida nas Ilhas do São Francisco. Os 
índios foram reassentados em Nova Rodelas na área ur-
bana, em uma aldeia construída pela CHESF com casas 
padronizadas em torno de uma praça. O trâmite do terri-
tório agrícola que deveria compensar a inundação da Ilha 
da Viúva, onde cultivavam e faziam seus rituais sagrados, 
nunca foi até a presente data concluído. 

Na nova aldeia a reorganização da comunidade pas-
sava pelo forte sentimento de perda e nostalgia voltado 
para tudo que foi deixado para trás e que estava fora do 
alcance das pessoas. Não era possível revisitar lugares que 
foram importantes no passado, nadar em determinados 
pontos do rio, estar nas Ilhas e se conectar com a ancestra-
lidade que habitava aquela paisagem. Com o tempo alguns 
hábitos foram sendo alterados, a exemplo da diminuição 
do número de pescadores, e com isso do número de canoas. 
A distância maior entre a nova aldeia e a margem do rio 
também fez com que este se tornasse, a primeira vista, um 
local de lazer que algumas famílias frequentavam apenas 
durante os fins de semana. 

A década de 1990 marca a constante mobilização do 
povo Tuxá em torno da efetivação de seus direitos territo-
riais. Houve nesse momento a reinvenção de velhos papéis 
políticos como os de Caciques, com surgimento de novas 

lideranças já que haviam divergências na comunidade sobre 
decisões em relação aos projetos da CHESF com os índios. 
Foi um período de muita mobilização com viagens a Recife, 
Salvador, Brasília na busca por um desfecho justo para a his-
tória territorial Tuxá. Apesar das inúmeras tentativas frente 
ao Estado e ao poder judiciário para solucionar o problema 
com a CHESF, nada foi resolvido e os Tuxá não receberam 
até hoje as terras como permuta pela inundação das terras 
férteis da Ilha da Viúva. 

Em 2017 o povo Tuxá da Aldeia Mãe, consagrou de 
maneira mais objetiva o seu pertencimento ao Território 
D’zorobabé. Organizaram-se e realizaram a sua autodemar-
cação. Os Tuxá se uniram para requerer essa referida área 
que simboliza o reencontro com o passado, com a ancestra-
lidade, com o sagrado e com os mistérios e saberes do rio 
São Francisco, os quais são essenciais ao Povo Tuxá. O Su-
rubabel, Zurubabé ou D’zorobabé é o território tradicional/
ancestral do Povo Tuxá. Local da primeira morada, berço da 
origem do Povo Tuxá, por ser o local onde está localizado 
os cemitérios dos ancestrais, sendo assim, solo sagrado. Está 
localizado no rio São Francisco, a 11 km da sede de Rodelas, 
que fica a 510 km da capital da Bahia, apresenta uma vege-
tação, rasteira de caatinga. Por ser sagrado é um território 
onde os indígenas recebem força espiritual dispondo, ainda, 
de rica diversidade de plantas medicinais usadas cotidiana-
mente na medicina tradicional Tuxá.

Os vínculos que os povos indígenas estabelecem com 
os conhecimentos milenares existentes em seus territórios 
são imprescritíveis. Com os Tuxá não é diferente, possuímos 
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bé, considerando a nossa cosmologia, sociocultural e espiri-
tual, e, é lá que nos fortalecemos a cada dia. Isso também é 
visto ao olhar do pesquisador Durazzo, na sua vivência de 
pesquisa do seu doutorado junto à comunidade:

Se tais terras são definidas por uma multiplici-
dade de usos – e de interpretações de usos –, que 
variam desde a efetiva habitação e usufruto diário 
de recursos ambientais até a potencial habitação 
e o manejo não necessariamente cotidiano de 
seus recursos, ambientais e culturais, temos que 
a força da ciência em D’zorobabé pode ser lida 
também na chave constitucional. Porque é a essa 
força que os Tuxá se referem sempre que estabe-
lecem seus entendimentos sobre o território, e é 
ela que possibilita o horizonte de reprodução – 
cultural e física – para os Tuxá em Rodelas. Tal 
força apresenta características também variadas, 
podendo ser identificada tanto como a presença 
dos brabios, dos mestres encantados, dos encan-
tados das águas e matas (como a Mãe d’Água, 
por exemplo), quanto como o potencial de mane-
jo cosmológico que o território oferece. Afinal, se 
há força no lugar sagrado, como os Tuxá também 
definem D’zorobabé, é porque ali existe um cam-
po de relacionamento cosmológico, mais-que-
-humano, que convém aos Tuxá compreender. 
(DURAZZO, 2019, p. 162-163).

O convívio no território D’zorobabé nos conduz de 
volta ao encontro com as águas do São Francisco. Somos 
índios canoeiros, e as águas do Opará sempre foi o divisor 

da nossa história. Assim aconteceu quando no passado uma 
enchente no São Francisco fez nossos ancestrais saírem da 
primeira morada, beira rio, e novamente em 1988 quando o 
enchimento do lago de Itaparica ocasionou a saída dos Tuxá 
de suas casas para longe do rio, sofrendo com falta dos en-
sinamentos resultantes do convívio com ele. As águas do rio 
São Francisco e os seres que lá habitam é a nutrição física 
e espiritual para nosso povo, e devem ser entendidas como 
vitais e tratadas com respeito a partir da cosmologia Tuxá. 

Quanto tempo sem os jovens nadarem, sem sentirem 
os mistério do rio e seu cheiro, e mesmo com todas as difi-
culdades do vazio provocado pelo distanciamento do rio, os 
jovens conseguem aprender os ensinamentos sobre as águas, 
através dos seus pais e passam a respeitar toda sua grandeza.  
Perceba no depoimento da jovem indígena Gabrielly Tuxá:

As águas do rio São Francisco são muito importante para 

nós, povo Tuxá tanto no nosso cotidiano quanto na nossa 

ciência, somos um povo que cresceu na beira desse rio de 

águas  calmas e cheias de mistérios, que fortalecem o nos-

so sagrado e banha nosso povo desde o princípio.

(GABRIELLY TUXÁ)

Para o povo Tuxá, a água é um bem finito e natu-
ral, fonte de sobrevivência e produção de sustentabilidade. 
Mais que isso, a água do rio São Francisco, é a morada 
das forças espirituais que compõem a nossa cosmovisão 
identitária. A água é a fonte da nossa sabedoria milenar e 
as agressões que o nosso rio tem sofrido é um ultimato ao 
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não só dos Tuxá, mas de todos os povos indígenas ribei-
rinhos que resistem e lutam pela vida do São Francisco. 
Veja o relato do jovem indígena, Sérgio L. Jurum Cá Arfer 
Cunca Aribá Parrater Tuxá:

Nosso rio São Francisco, é impossível não lembrar das 

histórias contadas pelos nossos pais, nossos avós e anciãos 

da aldeia, sobre como era o rio algumas décadas atrás, 

como eram as cachoeiras, correntezas e ilhas. O rio era e 

ainda é um meio de subsistência do Povo Tuxá, muito mais 

que isso, o rio é símbolo de força, onde a história do nosso 

povo e dos nossos ancestrais se faz morada. O chão hoje 

submerso pelas águas, foi o chão onde nós pisamos, o rio 

corrente hoje silenciado, foi o rio onde nós navegamos.

É um dos nossos instrumentos de luta, sobrevivência e 

resistência, para a perpetuação da nossa cultura e tradição, 

tem um significado inefável para o Povo Tuxá, é o condutor 

da nossa força. Sempre me enche de boas energias e de 

alegria, nas águas doces e calmas, É onde se faz morada 

os nossos Encantados, é nossa firmeza. Fumando o meu 

malako, com orações e cantos, balançando o meu maracá 

no território D’zorobabé e deleitando-se na paisagem desse 

rio belo, mergulhando em suas águas pujantes e assim sigo 

veemente a nossa luta, com o corpo e a alma fortalecidos e 

protegidos nas águas deste rio.

(SÉRGIO L. JURUM CÁ ARFER CUNCA ARIBÁ

PARRATER TUXÁ)

Percebe-se no depoimento deste jovem a importância 
do rio e o quanto ele é conhecedor de suas histórias. Mesmo 
com tanta destruição histórica, podemos sentir na fala da 
juventude a expressão de um sentimento grandioso sobre 
o rio diante da dor da interrupção da vivência com o lugar. 

Retomamos aqui a lembrança da apreciação da 
comunidade aos resultados de um projeto desenvolvido 
pela escola indígena sobre As Belezas do Rio São Fran-
cisco. Na ocasião, a indígena Professora Suly Juntá Tuxá, 
ao entrar na sala onde a atividade era apresentada, se viu 
diante de uma montagem do rio, suas atividades e misté-
rios. Naquele momento, com os olhos cheio de lágrimas, 
ela falou: “aí que cheirinho de rio”. Ao ver as galinhas 
d’água em suas margens replicadas na sala,  se emocio-
nou e chorou perdida nas  lembranças da sua  infância. 
Infância essa, que para seus filhos foi usurpada, mediante 
o enchimento da barragem. 

Hoje com a autodemarcação, a juventude pode se 
reconectar com o rio São Francisco, e isso revigora suas 
forças ao ver, conviver e sentir as belezas do rio e do ter-
ritório ancestral, antes relatada por seus pais, tantas vezes 
nas histórias dos anciões. Em uma noite na fogueira no 
território o Pajé Armando Apakó, com os olhos fixos para 
a outra margem, depôs

Bem ali naquela mancha escura no meio do rio, era o local 

onde estava localizada a Ilha do Surubabé, próximo a boca 

do Pajeú, lá viviam os antigos a vinda deles para terra firme 

deu-se devido a uma enchente, os índios abandonando a 
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um lugar denominada “tapera velha”, e depois subiram o rio 

chegando a aldeia mãe. (PAJÉ ARMADO APAKO, 2017)

Como é maravilhoso ver as crianças brincando no 
rio, aprendendo a nadar sem medo, aprendendo a valorizar 
e viver suas crenças, a juventude cada dia mais fortalecida 
na ciência e nas forças das águas. Através da vivência no 
território, em suas moradas ao lado do rio São Francisco, 
podem viver as histórias que só conheciam através da ora-
lidade dos seus familiares.

Para os Tuxá, o território é um espaço coletivo, e so-
cial de todos nós, local para viver, usar, controlar e se iden-
tificar como parte do meio de uma comunidade. Somos 
apenas uma parcela específica desse ambiente biofísico e 
espiritual. Através dele e como ele, conformamos um espa-
ço de autoafirmação, organização política e social. E a rela-
ção do rio São Francisco, para os Tuxá, vai além da relação 
de posse ligada a poder econômico produtivo, uma vez que 
temos uma cosmologia em diferentes dimensões, as quais 
se pensa na sustentabilidade não só física, mais do espírito 
e do meio em que está inserido, respeitando os princípios 
da natureza /ambiente, preservando assim este espaço para 
as futuras gerações. 

Assim, somos também guardiões do rio São Francis-
co. De forma espontânea, precisamos dele para a manuten-
ção das nossas vidas em diferentes contextos e tempos. 

 Por fim, apresentamos uma poesia de autoria de An-
tônia Flechiá Tuxá:

Rio São Francisco

Nasce no alto da Serra
No Estado de Minas Gerais

Um grandioso rio
Que surgiu para a sede matar

Quando o nativo viu
Logo o chamou de Opará.

Opará! Água que brota do chão
Formando um grande mar

Suas águas cristalinas seguem
Limpa, saborosa igual não há
Banhando cidades distintas

Sustentando os povos do lugar.

Vamos mergulhar neste mar
E seus mistérios desvendar

Preservando o que há de belo
Nas profundezas deste mar

Juntos aprenderemos a respeitar
Toda grandeza e segredos do Opará.

Entre águas e correntezas
Grandes história vamos conhecer

Mergulhando na memória dos anciões
Vamos ouvir e viajar

Da nascente do São Francisco
Até ao mar vamos saberes valorizar.
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Á Mata a sede dos animais,
Sacia a sede da gente

Não satisfeito com isso,
Vai regando as plantas,

Com suas águas onipotentes
Para mais tarde, ser nosso alimento
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     ILHAS DA MEMÓRIA, MEMÓRIA 
DAS ILHAS: HISTÓRIAS AO LONGO 
DO TEMPO E À MARGEM DO RIO1

Leandro Marques Durazzo 

A memória é uma ilha de edição
(WALY SALOMÃO)

A experiência histórica de um povo, das histórias de 
vida de um povo, envolve uma série de elementos. O lugar 
em que vivem, as formas pelas quais experimentam e mane-
jam os recursos do ambiente, os modos pelos quais conhe-
cem, reconhecem e constantemente constroem o lugar que 
habitam são, sobretudo para os povos indígenas, princípios 
dos mais fundamentais.

Por isso o lugar, a experiência histórica de uma terri-
torialidade, adquire para algumas comunidades um caráter 

1 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.
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o lugar oferece e nas múltiplas relações que o lugar estimula 
– com outros seres animais, com seres cosmológicos como 
os encantados, com árvores, cactos, raízes e mesmo a terra 
cavada para gerar plantação – que certos grupos humanos 
encontram força para nutrir sua existência.

A dimensão cotidiana do lugar, a experiência diária 
sobre uma terra que é trabalhada – em lavoura, em criação, 
em moradia – permite que as comunidades se reconheçam 
como sendo exatamente isso: comunidades, famílias, gru-
pos em constante articulação e aliança. O lugar faz o povo 
do lugar, poderíamos dizer. E o povo Tuxá de Rodelas tem 
sido, historicamente e com grande ênfase nos últimos anos, 
um povo feito e refeito, criado e fortalecido pelo lugar que 
ocupa no Submédio São Francisco.

O lugar que os Tuxá chamam de território ancestral, a 
região de D’zorobabé2, guarda algumas semelhanças com as 
antigas ilhas fluviais que habitavam desde antes do período 
colonial. Em D’zorobabé, conforme dizem, estão os ante-
passados, os brabios, mestres encantados e os antigos índios 
rodeleiros, de quem descendem. Pelas ilhas, hoje inundadas 
pelo reservatório da hidrelétrica Luiz Gonzaga (antes co-
nhecida como hidrelétrica de Itaparica), circulavam os ante-
passados, brabios e mestres, e nas ilhas trabalhavam os Tuxá.

2 O nome de D’zorobabé, território ancestral reivindicado pelo povo Tuxá, ao longo da 
história apresenta diferentes grafias: Zorobabé, Sorobabé, Surubabé, Dzurubabé, D’zo-
robabé, Dzorobabé, Sorobabel, Surubabel, entre outras possíveis. D’zorobabé, como aqui 
optamos por escrever, nisso seguindo nossos colegas autores tuxá também presentes neste 
volume, corresponde a uma nomenclatura mais contemporânea do nome também con-
siderado ancestral pelo povo, grafia que guarda relação intrínseca com o processo de re-
vitalização linguística atualmente levado a cabo pelo povo, que tem trabalhado a fim de 
valorizar o idioma Dzubukuá, tido por língua ancestral. Sobre isso, cf. Durazzo, 2019.

Quando da barragem, os Tuxá foram realocados 
para a nova cidade, junto dos outros moradores do mu-
nicípio. A companhia hidrelétrica responsável pela obra, 
CHESF, vinculada ao governo federal brasileiro, traçou 
alguns projetos de reassentamento e indenização aos 
atingidos pela barragem. Muitas famílias de trabalhado-
res rurais não-indígenas tiveram sua parte nos reassen-
tamentos, mas os Tuxá se viram desatendidos: por serem 
povo indígena, a terra devida a eles – pela antiga aldeia 
inundada, bem como pela Ilha da Viúva – deveria ser 
concedida como uma terra de usufruto coletivo, e não 
como um reassentamento padrão, nem como proprieda-
des particulares. Pela especificidade do caso indígena, e 
certamente por uma falta de vontade política dos respon-
sáveis, ainda hoje os Tuxá não possuem sua terra demar-
cada, vendo-se há mais de trinta anos como índios sem 
terra na qual voltar a plantar e viver. Mas a Ilha da Viúva, 
hoje submersa, ainda se faz presente como um lugar de 
habitação da memória tuxá.

O lugar do trabalho, aliás, e o trabalho em um lugar 
específico são questões das mais importantes. Na Ilha da 
Viúva, por exemplo, a última sob posse dos Tuxá após a 
investida centenária de posseiros não-indígenas, traba-
lhava-se e trabalhava-se. Quer dizer, trabalhava-se a terra, 
lavrando roças, construindo vai-e-vens pelos quais a água 
irrigava os cultivares, mas também trabalhava-se, quer 
dizer, dançava-se o toré, faziam-se os rituais ocultos aos 
olhos de não-indígenas e, especialmente, mantinham-se 
em contato com eles. Com os antepassados que auxilia-
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O poeta Gary Snyder diz:

Ser membro de um lugar significa ser membro de 
uma comunidade. Ser membro de uma associação 
de trabalhadores – seja ela uma guilda, um sindi-
cato ou uma ordem religiosa ou mercantil – é fazer 
parte de uma rede. As redes permeiam as comuni-
dades de acordo com sua própria territorialidade, 
análogas às longas migrações de gansos e falcões. 
(Snyder, 1990: 144, tradução nossa).

Poderíamos dizer, avançando essa imagem na direção 
do que conhecemos: ser membro de um lugar, viver uma 
territorialidade constante, cotidiana e sempre desafiadora, 
é ser membro de uma comunidade: é ser parte de um povo 
indígena, de uma comunidade tradicional que há séculos re-
siste ao esbulho de suas terras. Viver a territorialidade, ser 
membro de um lugar, viver o lugar – ser o lugar – está viva-
mente relacionado com a terra sobre a qual se pisa, com a 
terra que se lavra, mas não depende apenas dela. Os Tuxá de 
Rodelas, por exemplo, mostram-nos claramente que a expe-
riência étnica de um lugar permanece mesmo que o registro 
fundiário em seu nome não exista há mais de três décadas. 
E no caso dos Tuxá, como se sabe, esse descumprimento 
da demarcação territorial em nome do povo indígena vem 
desde o projeto de construção da barragem de Itaparica, 
mas prossegue ao longo dos mais de trinta anos que sepa-
ram o presente daquele empreendimento: foram-se as terras 
produtivas, inundadas pela barragem, e desde então nem a 

CHESF (Companhia Hidrelétrica do São Francisco) nem 
quaisquer entidades e órgãos da União foram capazes de as-
segurar a compensação fundiária devida ao povo desse lugar.

Fiquemos um pouco mais com a ideia de lugar, 
portanto. Os antropólogos José Glebson Vieira, Marta 
Amoroso e Susana de Matos Viegas assim apresentam a 
noção de territorialidade, em suas dimensões linguísticas 
latinas: “A expressão territorialidades corresponde ao que 
na literatura anglo-americana se tem denominado place 
[i.e. lugar] e tem sido assim traduzida nos debates infor-
mados por essa tradição em língua portuguesa e castelha-
na especificamente no caso indígena” (Vieira, Amoroso, 
Viegas, 2015: 28, n. 2)

O que Gary Snyder pouco acima nos dizia, e que 
traduzimos por lugar, era precisamente a noção de place. 
Poderíamos, portanto, ter dito com o poeta: ser membro 
de uma territorialidade significa ser membro de uma co-
munidade. E ser membro de uma comunidade indígena 
significa, em matéria de territorialidade, viver o lugar de 
acordo com modos tradicionais, étnicos e específicos de 
organização e manejo ambiental.

Em um volume intitulado Orientações básicas para os 
estudos de natureza fundiária na etapa de identif icação e de-
limitação de terras indígenas, viabilizado pela Funai, lê-se:

O termo ‘territorialidade’ se refere ao modo de 
ocupação de determinada área por determinado 
grupo social e abrange práticas e conhecimentos 
ecológicos, histórico da ocupação, referências sim-
bólicas e rituais, tipos de uso e manejo dos am-
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flitos pela posse da terra e/ou por acesso a recursos 
naturais. (Tempesta, Noleto, 2015: 13, n. 2).

Todos esses elementos nos levam a compreender a 
dimensão do lugar vivido, da experiência histórica de um 
povo, a partir de múltiplas possibilidades. Todas entremea-
das, mas cada qual dependente das conjunturas que variam 
ao longo do tempo. Assim, como seria possível pensar a 
existência contemporânea de “conflitos pela posse da ter-
ra” sem compreender o “histórico de ocupação”, indígena 
e não-indígena, influenciado pelo avanço de uma fronteira 
nacional que historicamente negou direitos territoriais aos 
povos originários? Como entender “conhecimentos ecoló-
gicos” sem pensar também nos “tipos de uso e manejo dos 
ambientes e dos recursos naturais”? Lévi-Strauss já dizia, a 
respeito do conhecimento de povos não-ocidentais:

A extrema familiaridade com o meio biológico, a 
atenção apaixonada que lhe dedicam, os conheci-
mentos exatos ligados a ele freqüentemente im-
pressionaram os pesquisadores como indicadores 
de atitudes e preocupações que diferenciam os 
indígenas de seus visitantes brancos. (Lévi-S-
trauss, 1989: 20).

Para entender como uma “extrema familiaridade com 
o meio biológico” é capaz de permanecer ativa, mesmo após 
trinta anos de espera por uma terra indígena que não foi as-
segurada quando da inundação pela barragem, é fundamen-
tal ampliar o entendimento sobre territorialidades e lugares. 

Ampliá-lo para abranger:

a importância dos lugares e das paisagens como 
memória, pertença, identidade, afeto e produção 
de resistências ao global […] trazendo à baila 
socialidades localizadas, cosmografias, conheci-
mentos etnogeográficos e pluralidade ontológica 
dos mundos, bem como conflitos que emergem 
a partir dos encontros entre diferentes modos de 
habitar a terra […]. (Cardoso, 2018: 31).

Após a barragem ser construída e o reservatório de Ita-
parica enchido, inundando diversas áreas da região, as famí-
lias Tuxá que permaneceram em Rodelas assim o fizeram por 
conta, justamente, do lugar em que viviam. Em que vivem, e 
em que viveram seus antepassados. Confrontados com a pos-
sibilidade de irem para reservas indígenas em outras regiões, 
os que permaneceram em Rodelas o fizeram sempre enun-
ciando que ficariam naquele lugar porque, justamente, aquele 
lugar era seu lugar. Era a terra e o território, a experiência da 
territorialidade que fazia os Tuxá serem o que são.

D’zorobabé, região marginal que se localiza defronte 
à barra do Pajeú e ao local onde outrora esteve a Ilha de 
Surubabel – também inundada por Itaparica – é territoria-
lidade vivida pelos Tuxá desde o tempo mais antigo que sua 
memória alcança. É de lá que vieram os ancestrais, dizem, 
após uma cheia ter inundado a Ilha de Surubabel onde vi-
viam. Refugiando-se à margem direita do rio, hoje território 
baiano, os antepassados viveram naquele lugar até, algum 
tempo depois, começarem a subir o rio para as imediações 
do que hoje é a cidade de Rodelas.
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ser lugar habitado por indígenas, segundo dizem. Mesmo 
havendo a Missão de Rodelas, em algum ponto próximo ao 
atual centro urbano do município, muitos dos antepassados 
permanecem vivendo no que hoje é conhecido por Suruba-
bel: a faixa arenosa defronte à barra do Pajeú em que, desde 
2017, uma nova aldeia foi erguida pelos Tuxá.

Ali, a partir de 2017, começaram a erguer uma nova e 
antiga aldeia. Nova porque aldeia construída coletivamente, 
entre disputas por espaços de chão e arranjos entre grupos 
familiares, a partir de um ambiente já há anos tomado pela 
caatinga. Antes disso, em 2010, os Tuxá de Rodelas haviam 
ocupado a faixa de dunas em D’zorobabé por longos meses, 
já reivindicando o reconhecimento oficial daquele território 
como seu. Como território ancestral, de ampla relevância 
antropológica e arqueológica. Mas em 2017 houve outro 
movimento, e a nova aldeia foi pouco a pouco sendo cons-
truída em território historicamente habitado por indígenas. 
Historicamente ocupado por antepassados dos Tuxá con-
temporâneos. Uma nova aldeia, desse modo, foi erguida no 
lugar em que antigas aldeias, antigas moradias existiam.

E aqui retorna a importância do lugar para o enten-
dimento dos processos de experiência territorial. Para o 
entendimento do que os Tuxá chamam de território ances-
tral, antigo e sagrado, seu por direito originário. Reerguen-
do um núcleo habitacional em um lugar que compreen-
dem ser ancestral, os Tuxá precisaram lidar com todas as 
necessidades desse movimento: limpar o terreno de cactos 
e arbustos, de pedras e animais peçonhentos, abrindo cla-

reiras e lotes nos quais barracas de moradia pudessem ser 
mais facilmente construídas.

Quem acompanhasse os primeiros momentos dessa 
construção, dessa aldeia ratificada em 2017, observaria as 
inúmeras exigências que tal trabalho imporia às pessoas: 
mourões e arames para cercas, madeirame para as barracas, 
palhas de coqueiro para paredes e telhados, baldes e bal-
des para carregar água desde o rio, canos para finalmente 
construir uma tubulação quando a bomba d’água fosse ad-
quirida pela comunidade, e assim por diante. Além, é claro, 
do trabalho que o trabalho exige: se há palhas para a cons-
trução das barracas, elas precisam ser quebradas. Então, 
mutirões e mutirões ao longo de dias, quebrando palhas e, 
enquanto isso, jogando conversa fora. Trabalhando, reavi-
vando aquele lugar ancestral, e ao mesmo tempo vivendo 
nele. Trabalhando e convivendo.

Habitantes da região há tantos e tantos séculos, tra-
balhando na terra há tantas e tantas gerações, os Tuxá mos-
trariam a qualquer um que observasse a constituição dessa 
nova velha aldeia o que sabiam sobre o território. O que 
sabiam com a mente, o que sabiam colocar em palavras, mas 
também o que sabem com o corpo, com a experiência e a in-
tuição. Saber erguer as enormes pedras encravadas no chão 
árido da caatinga, saber escavar a terra seca utilizando a aju-
da da água do rio, saber se banhar no rio e pelo rio navegar. 
Conhecer, para além da terra e do rio, as plantas, os animais 
e os outros seres que nesses lugares habitam.

Muitas vezes ouvi a história de que tudo que existe na 
terra, existe também na água. Muitas das vezes em que ouvi 
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tiga do antigo conselheiro Antonio Vieira, hoje finado. E eu 
sempre imaginava, vivendo entre os Tuxá no meio daquele 
movimento de autodemarcação do território de D’zoroba-
bé, que se o que existe na terra também existe na água, sob o 
rio São Francisco, o mundo era ainda mais amplo e encan-
tado do que me parecia à primeira vista. Imagine-se, leitor, 
repentinamente descobrindo que o mundo conhecido não 
é do tamanho do mundo, mas do tamanho de pelo menos 
dois mundos! Imagine o espanto e a amplidão que um lugar 
assim, que as pessoas e os seres e os animais e plantas de um 
lugar assim não carregam consigo, ao longo de suas vidas.

Ser membro de um lugar é sabê-lo, portanto, mas não 
apenas com o entendimento racional, com a sabedoria do 
juízo. É sabê-lo também pelo caminho que o lugar exige 
das pessoas que nele vivem. Andar por entre a caatinga, pas-
sando por coroas-de-frade e ouvindo o canto do cabeça-
-vermelha, procurando pelo mel deixado em algum tronco 
de árvore, é forma de saber o lugar, e saber o lugar que o 
humano ocupa neste espaço.

O antropólogo Tim Ingold (2000) talvez chamasse 
essa sabedoria de “percepção do ambiente”. Pela percepção 
do ambiente, diria, os sujeitos humanos vão refinando suas 
habilidades de lidar com o ambiente em que se encontram. 
Perceber e lidar com o ambiente, assim, são formas de en-
tendê-lo. De saber do ambiente. E, como todos somos cor-
pos existindo no mundo, e ocupando lugares no mundo, sa-
ber do ambiente é também saber de si. Ser membro de um 
lugar é ter os membros em movimento, caminhando sobre 

pedras ou nadando de braçadas nas águas do rio. Ser mem-
bro de um lugar é como ser parte de si mesmo.

O lugar que a partir de 2017 os Tuxá em Rodelas cha-
maram de autodemarcação, território e aldeia – às vezes al-
deia avó, para diferenciá-la da Aldeia Mãe existente na zona 
urbana do município – também renovou as ocupações das 
pessoas nele envolvidas. Com a recuperação de uma proxi-
midade diária com o rio, que já não possuíam desde a remo-
ção nos anos 1980, o lugar do próprio rio passou a ser parte 
da territorialidade cotidiana de todos os Tuxá ali presentes. 
Rio como fonte de água para a cozinha, para as roças pouco 
a pouco abertas no território, para o banho, para a pesca e 
para a diversão das crianças. Rio que, por ser de fundamen-
tal importância para as pessoas naquele lugar, é tratado com 
o máximo respeito, cuidado e reverência.

Fica fácil entender por que um empreendimento imen-
so como, digamos, uma barragem e a inundação das terras em 
que viviam é tão impactante para esse povo. Não é apenas a 
perda da terra produtiva, dos locais de moradia, das ilhas por 
onde circulavam os antepassados e os mestres encantados. É 
também uma violência com o rio, com suas águas – e com a 
Mãe d’Água, e tantas outras águas que por ali passariam ao 
longo dos anos se o lugar não tivesse sido represado.

Um lugar, portanto, é algo vivo. O rio São Francis-
co, ainda antes de ser chamado São Francisco – quando era 
Opará ou Parapitinga – era caminho aberto e prenhe de 
relações entre pessoas, animais, biomas e outras potências. 
Hoje se sabe muito bem que o São Francisco foi, ao longo 
da história da região – e, lembremos, antes mesmo da co-
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de trocas entre grupos humanos, de viagens e assentamen-
tos dos mais variados. Foi, sem a menor dúvida, um rio dos 
mais vivos e mutáveis por carregar consigo, pelos lugares por 
onde passava – e por onde ainda passa – tantas possibili-
dades de relações. E aqui falamos de relações sociais, entre 
grupos humanos, mas também relações entre espécies: entre 
humanos e animais, entre humanos e plantas, entre animais 
e plantas, e entre todos estes e o cosmos, se assim quisermos. 
O rio, algo vivo que corre por uma infinidade de lugares, 
também vivos, é um pedaço do universo.

Represá-lo naquela região próxima a Rodelas, portan-
to, fez com que o rio deixasse de correr e deixasse de parecer 
tão vivo. As águas correntes, que segundo dizem dormiam 
quando chegava a noite, parecem ter adormecido de uma 
vez. Mesmo que o reservatório ainda guarde correntes su-
baquáticas, mesmo que peixes e outros animais ainda per-
sistam e vivam em suas águas, o rio que era não permaneceu 
o mesmo (cf. Vieira, 2016: 64-65). Mas, ainda assim – e 
felizmente – o rio não deixou de ser lugar de habitação dos 
Tuxá de Rodelas, e não deixou de ocupar em seus modos de 
vida um lugar tão fundamental.

Por isso a aldeia D’zorobabé, em território ancestral, 
também propiciou aos Tuxá uma rememoração daquilo que 
antes da barragem era tão constante: a experiência diária do 
rio. Vendo-se novamente junto às águas, as pessoas viram-se 
novamente junto a si – porque ser membro de um lugar, 
lembremos, é ser membro de uma comunidade. E isso vale 
também para outra possibilidade cotidiana de convivência: 

não apenas com o rio, mas com as próprias pessoas que re-
tomaram suas vidas na margem do corpo d’água.

Alguns elementos nos permitem compreender a im-
portância da convivência diária com o rio, sobretudo no que 
ela possibilita com relação ao trabalho na terra, oferecendo 
água para irrigar as roças e demais necessidades. A memó-
ria contada e recontada pelos anciãos, e mesmo pelos Tuxá 
adultos, sempre toma a vida antes da barragem, trabalhan-
do na Ilha da Viúva, como referência. Afinal, era naquele 
lugar em meio ao rio que viviam a maior parte da semana, 
trabalhando nas roças e dançando o toré, um ritual lúdico e 
fundamental para a sociabilidade do povo, em que se dança 
e canta ao som dos maracás, oferecendo preces aos compa-
nheiros, humanos e não-humanos, viventes e encantados.

Era lá também que se faziam os trabalhos da ciência, os 
rituais mais secretos e restritos aos indígenas, nos quais a pre-
sença de não-índios era vetada. Para os Tuxá, é impossível 
pensar na vida atual sem a remissão à memória da Ilha da 
Viúva e à experiência cotidiana junto ao rio. Por mais que não 
houvesse luxo e excesso, e as dificuldades econômicas certa-
mente se fizessem presentes, a memória da ilha recorda de 
um cotidiano de fartura, trabalho e convívio coletivo pouco 
visto atualmente. As roças plantadas, as árvores frutíferas, os 
peixes fartamente pescados e os abundantes animais de caça 
contrastam com a vida dos últimos trinta anos, em que o rio 
represado já não corre nem carrega consigo tantos animais 
para caça e pesca, e as árvores já não oferecem tantos frutos.

D’zorobabé é a reabitação de um lugar ancestral que, 
para além disso, reabilita a possibilidade da abertura de 
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árido e acidentado em que a autodemarcação se estabele-
ceu inicialmente. Independentemente disso, há roças es-
palhadas por algumas das áreas ocupadas pela nova aldeia: 
uma roça coletiva entre o barracão principal e o rancho 
comunitário, outras detrás de vários dos barracões das fa-
mílias que habitam D’zorobabé desde a retomada de seu 
lugar, além das árvores plantadas pelos caminhos que per-
meiam o território autodemarcado.

Essa possibilidade de abrir novas roças, dos mais va-
riados cultivares, rememora aos Tuxá um lugar de subsis-
tência e economia interna, doméstica, virtualmente inexis-
tente depois que a barragem inundou as terras e a Aldeia 
Mãe foi realocada para o limite urbano do município de 
Rodelas. Pouquíssima terra permaneceu disponível para os 
Tuxá, e as poucas áreas agricultáveis por detrás da aldeia, 
na margem da cidade, não favoreciam uma produção satis-
fatória para as necessidades do povo.

O lugar dos ancestrais, o lugar dos atuais Tuxá – o terri-
tório de D’zorobabé – torna-se lugar de esperança e trabalho. 
De conjunção, reunião e readequação de um povo aos novos 
tempos. Neste início de século XXI, com mudanças climáti-
cas e uma crise ambiental sem precedentes (Stengers, 2015), o 
retorno aos lugares e o reforço das comunidades tradicionais 
parecem indicar vias alternativas para projetos de desterrito-
rialização que nos últimos séculos buscaram tornar o planeta 
em um sistema homogêneo de produção, consumo e vida.

O que conhecemos como o Nordeste do Brasil foi a 
primeira fronteira de expansão colonial e esbulho de ter-

ras pelos colonos, pela metrópole portuguesa e por outras 
frentes de expansão e dominação estrangeira (Pacheco de 
Oliveira, 1998). Ao longo dos séculos, construiu-se uma 
ideia de integração – nacional, mas também internacional, 
global e universalizante – que cada vez mais destituiu os 
lugares, as localidades situadas, de sua potência criativa, de 
sua potência política. Em substituição, buscou-se “integrar” 
os lugares e as populações dos lugares em um sistema glo-
bal pouco afeito às especificidades situadas. A integração 
buscava homogeneizar para controlar. Controlar os corpos, 
as organizações políticas, as práticas cotidianas, os ritos, os 
entendimentos de mundo e as diferenças que cada lugar e 
cada grupo humano guardam quando não se rendem à ho-
mogenia de um Estado colonizador.

O lugar que o território ancestral dos Tuxá de Ro-
delas estabelece, desse modo, é o lugar de uma resistência 
constante e adaptável aos tempos. Lugar de existência cen-
tenária, que a cada momento presente se transforma para 
prosseguir sendo lugar de vitalidade étnica, de existência e 
resistência profundamente arraigadas ao território e à ideia 
de ancestralidade que a experiência histórica lega.

O Pajé Armando Apako, falando na cerimônia de 
formatura dos estudantes da escola tuxá no final de 2017, 
alguns meses após a autodemarcação ter sido iniciada, assim 
se pronunciava: “Os índio rodeleiro, todos nós sabemo, nós 
vem de uma raiz. Nós vem de uma raiz, nosso antepassado 
brabio, este brabio, a aldeia deles, nós sabemos, todos sabe, 
era no Surubabé!” E assim como era, continua a ser, pela im-
portância central que o lugar tem para a memória dos Tuxá, 
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para seus projetos de futuro.

Tendo sido realocados, pela barragem nos anos 1980, 
em uma aldeia contígua à cidade e, por isso mesmo, urbani-
zada, a vida dos Tuxá de Rodelas por décadas se pautou pela 
necessidade de lidar com o núcleo urbano cada vez mais mo-
dernizado. A convivialidade entre os indígenas, e destes com 
a terra e o rio, tão constante e central anteriormente, pouco a 
pouco pareceu se enfraquecer. O território de D’zorobabé ofe-
rece uma mudança nesse sentido, revitalizando práticas que a 
falta de uma terra demarcada, que a dificuldade em viver sem 
lugares de mata e de rio corrente acabaram por atenuar. Se na 
Ilha da Viúva as roças eram trabalhadas por diversas pessoas, 
favorecendo a circulação de sujeitos entre as áreas de plantio, 
essa mesma circulação permitia que se compartilhassem mais 
momentos de comensalidade, por exemplo, pois a fartura do 
plantio e da pesca oportunizava momentos de refeições con-
juntas. Ainda que hoje a aldeia de Rodelas apresente certa con-
vivialidade e comensalidade, sobretudo entre grupos familiares 
e casas focais, a memória da ilha realça uma representação cuja 
ênfase atesta, por si só, sua importância contrastiva.

Já em D’zorobabé, com as barracas das famílias arrua-
das na direção do rio, é comum perceber a circulação de pes-
soas entre distintos espaços. Refeições coletivas, trocas de 
cultivares e outras práticas de compartilhamento tornam-se 
mais evidentes do que se pode observar na aldeia junto ao 
núcleo urbano. O lugar da convivência assume importân-
cia decisiva, pois constituir uma nova aldeia é trabalho para 
uma comunidade, e seus membros atualizam o que Gary 

Snyder nos indicou: ser membro de uma comunidade é ser 
membro de um lugar.

Há outro espaço fundamental para o reforço sem-
pre constante da luta política e da afirmação étnica, que 
ao longo das últimas décadas, entre os Tuxá de Rodelas, 
só fez se fortalecer. Este diz respeito à entrada de muitos 
Tuxá em cursos formais de educação superior em diversas 
universidades brasileiras. O acesso à academia e a certos 
repertórios não-indígenas, como as ciências ocidentais e 
o campo do discurso acadêmico, permite aos Tuxá luta-
rem por suas terras e pelo reconhecimento de sua causa 
agora em outro âmbito, complementar àquele dos mo-
vimentos indígenas que historicamente se consolidam 
em torno das relações com o Estado. Os indígenas não 
apenas vão aos órgãos reguladores atrás de seus direi-
tos e do reconhecimento das dívidas que ainda devem 
ser pagas: dentro das universidades, estudantes e pes-
quisadores Tuxá começam a se fazer ouvir em espaços 
pouco ou nada acessados até os anos 1990. As áreas de 
abrangência dessa onda indígena na academia cobrem 
desde cursos mais pragmáticos para o atendimento à co-
munidade, como medicina e direito, até outros dedica-
dos a refletir sobre os discursos e as representações so-
ciais que se cristalizam sobre os povos indígenas, como 
ciências sociais e letras. Além de permitir a formação 
de professores, esse envolvimento dos Tuxá com áreas 
das ciências sociais e humanas os capacita para debater, 
nas arenas acadêmicas e sociais, com aqueles discursos 
hegemônicos e colonialistas que veem os índios como 
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direitos, nada mais distante da realidade.

O lugar, sendo o território ancestral, é também a 
expansão dos caminhos a partir desse território. Nas-
cidos e criados no lugar de forte sentimento e convi-
vialidade étnica, muitos Tuxá seguem percursos que 
os levam temporariamente para longe desse território, 
capacitando-os a serem, cada vez mais, cientes de seu 
vínculo com as raízes daquela terra: Rodelas, D’zoroba-
bé, e mesmo as ilhas fluviais hoje inundadas. Depois de 
crescerem para longe do lugar de origem, estudando e se 
formando em outras localidades, capacitando-se como 
profissionais e pessoas na inter-relação com a sociedade 
nacional, vemos muitos Tuxá inverterem o sentido do 
caminho e retornarem, já formados, a seu lugar. Para, 
como dizem, auxiliar sua comunidade.

Assim como nenhum homem é uma ilha, nenhum 
povo indígena se encontra ilhado em um passado mítico, 
e nenhuma ilha produtiva é deixada para trás apenas por 
ser atingida por um “grande empreendimento” estatal e 
desenvolvimentista: os jovens Tuxá que hoje adentram o 
mundo acadêmico o fazem com a memória do território 
ancestral muito viva em suas mentes, e remam contra 
a maré de descaso político em busca de um futuro em 
que terão novamente as possibilidades de viver na terra 
e da terra, como o fizeram seus antepassados nas ilhas 
do rio São Francisco. E como hoje já fazem, os jovens e 
os mais velhos, em seu território ancestral na região de 
D’zorobabé.
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UMA ETNOHISTÓRIA DO SUBMÉDIO 
SÃO FRANCISCO E DOS TUXÁ DE 

RODELAS
Ricardo Dantas Borges Salomão

As fontes históricas sobre os indígenas e os aldeamen-
tos missionários na região do submédio São Francisco são 
bastante escassas, o que torna difícil o trabalho de retratar 
com detalhes a realidade vivida e a cultura dos povos indí-
genas dessa região. No entanto, através do pouco material 
disponível, podemos perceber que a realidade sociocultural, 
desde o início da história da colonização do sertão nordes-
tino, dos povos indígenas dessa região, foi bastante dinâmi-
ca e marcada por constantes fl uxos culturais e mobilidades 
espaciais e territoriais. Tais fl uxos e processos de reterrito-
rialização estiveram sempre presentes na sua história do pe-
ríodo colonial, constituída por contínuos e longos impactos 
socioculturais gerados pelos empreendimentos econômicos, 
políticos e religiosos que tinham como objetivo a consolida-
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Á ção e expansão do domínio colonial territorial dos  portu-
gueses, como no período pós-colonial quando a usurpação 
e invasão de territórios indígenas teve continuidade orien-
tadas, principalmente, por interesses econômicos das classes 
dominantes regionais.

Dessa forma, esse artigo não intenta a realização de uma 
análise de etnônimos, através de um “processo de filogênese”, 
e aspectos culturais narrados do passado para estabelecer con-
tinuidades histórico-culturais desde os primórdios da coloni-
zação portuguesa como modelo explicativo da construção do 
processo de afirmação étnica do povo indígena Tuxá de Rode-
las. Ao contrário dessa perspectiva analítica, considera, como 
sugere Amselle (2001) e Oliveira, a necessidade de descontruir 
a ideia de pureza originária, escapar de idealizações do pas-
sado e de uma etnologia de perdas, desnaturalizar a situação 
colonial, para a compreensão de processos identitários étnicos. 
Portanto, não adotamos na análise do contato interétnico e 
do processo de mobilização e afirmação identitária do povo 
Tuxá de Rodelas, uma abordagem metodológica totalizante, 
fechada e homogênea, mas que envolve processos comple-
xos de fluxos culturais (Hannerz, 1997; Oliveira, 2004) e 
resignificações constituídos em redes de interações sociais. 

Como propõe Max Weber, as diferenças identitárias 
e os critérios de pertencimento étnico são pensados como 
produtos sociais e políticos, e subjetivamente imaginados 
(Weber, 1997: 271).  Portanto, ao invés de substancializar 
essa categoria analítica devemos, para compreendê-la, pen-
sar nos processos e nas relações sociais, políticas e econômi-
cas envolvidas nessa questão.

 Nesse sentido, como sugere Fredrik Barth (2000),  
abordamos os grupos étnicos como tipos organizacionais 
onde a cultura tem relevância organizacional, ou seja,  ca-
racterísticas culturais podem ou não ser apropriadas como 
sinais diacríticos para estabelecer diferenças entre grupos 
em permanente processo de interação, mas não são o fa-
tor principal da diferença identitária. Dessa maneira Barth 
(2000) desconstrói a ideia da condição de isolamento como 
fator decisivo na definição de elementos diferenciadores de 
um grupo étnico, sugerindo que tais diferenças são cons-
truídas sempre de modo situacional e relacional, envolvendo 
relações de oposição e complementariedade social, cultural, 
econômica e política. Segundo Barth:

a persistência de grupos étnicos em contato impli-
ca não apenas a existência de critérios e sinais de 
identificação, mas também uma estruturação das 
interações que permita a persistência de diferenças 
culturais. Considero que a característica organiza-
cional que deve ser geral em todas as relações in-
terétnicas é um conjunto sistemático de regras que 
governam os encontros sociais interétnicos. Em 
toda a vida social organizada, aquilo que pode ser 
tomado como relevante para a interação em qual-
quer situação social particular é prescrito. (BAR-
TH, 2000: 35)

   No mesmo sentido, Roberto Cardoso de Olivei-
ra (2006) aborda a identidade étnica como uma identidade 
contrastiva que deve ser compreendida através do caráter 
dialógico das relações sociais onde os outros são doadores de 
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Á sentido. Dessa maneira, sugere Cardoso de Oliveira, a iden-
tificação e o reconhecimento da identidade étnica  transcen-
de as diferenças culturais, e  tanto processos sociais como a 
cultura,  enquanto representação e portadora de significados, 
são relevantes para a investigação dos processos identitários 
e podem ser discutidos empiricamente (2006: 35). Como 
ele escreveu observando os índios Terena de Mato Grosso:

uma etnia pode manter sua identidade étnica mes-
mo quando o processo de aculturação em que está 
inserida tenha alcançado graus altíssimos de mu-
dança cultural. (2006: 36). 

Baseando-me nas ideias apresentadas, ao invés de focar 
na etnologia das perdas ou na definição de elementos de au-
tenticidade cultural, o artigo propõe compreender a construção 
da identidade étnica Tuxá e a busca pelo seu reconhecimento 
e seus direitos territoriais através da análise das transformações 
sociais e culturais dos povos indígenas da região do baixo-mé-
dio São Francisco, dos diferentes processos de territorialização 
que perpassaram essas populações, das unidades política admi-
nistrativas envolvidas, dos longos e contínuos impactos econô-
mico e sociocultutual gerados por diversos  empreendimentos 
econômicos, políticos e religiosos, assim como das mobiliza-
ções políticas  reivindicatórias identitárias.

Além da pesquisa de documentos históricos, o artigo 
se baseia no material etnográfico e entrevistas produzidas 
em trabalho de campo, realizados durante o mestrado e dou-
torado em antropologia social entre os anos de 2006 a 2010. 
Nesse sentido, o estudo examina tanto o conhecimento dos 

diversos processos de territorialização, ocorridos ao longo 
do tempo, envolvendo os índios do médio São Francisco, 
como as ações e discursos dos e sobre os chamados índios, 
brancos e morenos (categorias identitárias socialmente cons-
truídas) no antigo município de Rodelas, atual Nova Rode-
las, para compreender a identidade étnica Tuxá. A constru-
ção da identidade étnica, desse modo, não é compreendida 
como consequência de isolamentos sociais e culturais, mas 
de processos constituídos na interação social entre grupos e 
indivíduos ao longo da história. A partir desses princípios, 
elaboramos uma etnohistória apresentando a complexidade 
das dinâmicas socioculturais e processos de interculturali-
dade na região do submédio São Francisco, contemplando 
desde dos primeiros contatos dos índios Rodeleiros, a con-
quista do reconhecimento étnico e do território dos índios 
Tuxá de Rodelas, até seu deslocamento compulsório devido 
a construção da barragem de Itaparica.  

Segundo Calmon, em 1646, Gracia d’Ávila e Antonio 
Pereira, administradores da Casa Da Torre, elaboraram uma 
petição requerendo, a Coroa Portuguesa, a posse das muitas 
aldeias de Rodelas, “descobertas” no processo de expansão de 
seus currais, através de uma caracterização da venda das ter-
ras pelos indígenas:

Dizem que o capitão Garcia d’Ávila e o Padre An-
tonio Pereira que eles têm descoberto o Rio São 
Francisco lá em cima no sertão, onde chamam al-
deias de Rodelas, a qual terra descobriram eles supli-
cantes com muitos trabalhos que passaram de fomes 
e sedes, por ser todo aquele sertão falto de águas e 
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onde nunca os houve e com muito risco de suas vidas 
e dispêndios de muita fazenda, resgates que deram 
ao gentio para poder obrigar ao conhecimento e po-
voação das ditas terras em que despenderam mais 
de 2 mil cruzados de fazendas e roupas com todas 
aquelas aldeias, que são muitas, e por meio das ditas 
dávidas os ditos índios como naturais e senhores das 
ditas terras lhes entregaram, e como tais as povoaram 
de gado.” (CALMON, 1983:71)

Em 22 de abril de 1651, de acordo com o manuscrito 
encontrado no Arquivo Público da Bahia, seção Colonial, 
1813, 602, caderno 3,  o Governador Geral João Rodrigues 
de Vasconcelos e Souza assina a carta de Confirmação das 
Sesmarias,  se referindo as aldeias do Rodela.

A referência ao nome Rodela, que tornou os indígenas 
dessa região conhecidos como índios Rodeleiros, foi devido  
ao índio Francisco Rodela, “amigo dos Portugueses”, que 
na primeira metade do século XVII, expulsou e combateu 
os holandeses, sob o comando do Antonio Felipe Camarão 
Potiguar, liderando 200 indígenas, na Ribeira das Alagoas 
do São Francisco. (Leite, 1945: 293; Nantes, 1979: 69). Já 
Calmon atribui a reunião do “gentio rodela” para o combate 
contra os holandeses a Garcia d’Ávila, e descreve o Chefe 
Francisco Rodela como valoroso Cariri, que teria se tornado 
capitão da aldeia porque seu trisavô tinha investido contra 
os temíveis Caetés (Calmon, s/d:82 ss). A ideia de que o 
contato com o colonizador ocorreu anterior ao século XVII 
é reforçada por Leite (1945: 293) quando escreve que desde 
1561, com o “grande movimento do P. Luiz da Grã”,  os je-

suítas já estabeleciam contatos com as populações indígenas 
do rio São Francisco. 

Nieuhof (1981:150), chama atenção que essas guerras 
eram espaços de relações interetnicas, uma vez que os exér-
citos eram pluriétnicos. Segundo o autor, “trezentos índios 
Rodelas” teriam travado batalhas sob o comando de Cama-
rão, junto a exércitos formados por portugueses liderados 
por André Vidal, e “um corpo de negros armados” chefiados 
por Henrique Dias. A participação do índio Rodela tam-
bém é mencionado por Nelson Barbalho no terceiro volume 
da Cronologia Pernambucana:

em 31 de julho de 1639, D. Francisco Mascarenhas, 
Conde da Torre, já instalado na Bahia, com sua es-
quadra vinda da Europa para atacar Pernambuco 
e tenta arrasar em definitivo o Brasil-Holandês, 
resolvendo tática diferente, em combinação com 
o governador- geral, manda que Felipe Camarão 
marche por terra, com seus índios, a fim de, atra-
vessando o rio São Francisco, penetrar no Sertão de 
Rodelas e, na aldeia indígena ali existente, procurar 
entendimento com seu chefe, o Ìndio Rodela, con-
vocando mais guerreiros para a luta e requisitando-
-lhes bastimentos, depois do que, devidamente pre-
parado, desça dos sertões pernambucanos e invada a 
Mata do Litoral... (BARBALHO, 72: 406)

Devido sua participação, chefiando indígenas em ou-
tros combates junto aos portugueses, ganha o título de capi-
tão1. Tanto Regni (1988 vol 1: 134), baseado nos relatos de 

1 “Patente de Cap. Dos ìndios da Aldea do Rodella no Ryo de S. Francisco provida em 
Francisco Rodella, Affonso Furtado de Castro de Mendonça. Por quanto convém prover 
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que esses indígenas deviam fazer parte dos chamados índios 
aliados, que mantiverem bom relacionamento com os portu-
gueses, e que eram importantes para o projeto de colonização:

...tanto pelos conhecimentos que possuem da terra e 
da língua quanto pelo exemplo que podem dar. Se-
rão eles, também, os principais defensores da colônia, 
constituindo o grosso dos contingentes de tropas de 
guerra contra inimigos tanto indígenas como euro-
peus. (PERRONE-MOISÉS, 1992: 118)

Nesse mesmo período, meados do século XVII, se-
gundo Barbosa Lima Sobrinho (Nantes, 1979) e Pietro Vit-
torino Regni (Regni, 1988, vol 1), são fundados os primei-
ros aldeamentos missionários no submédio São Francisco 
pelo capuchinho francês  Frei Francisco de Domfront. Frei 
Francisco Domfront não deixou nenhum escrito sobre seus 
14 anos de trabalho, e não se sabe ao certo onde iniciou 
sua catequese, mas de acordo com esses autores seria algum 
lugar próximo onde hoje se encontra a cidade de Belém do 

o posto de capitam da Aldea do Rodella no Ryo de Sam Francisco, e que seja em pessoa 
de valor e experiência militar: tendo eu consideraçam ao bem que todas estas partes con-
correm na de Francisco Rodela....;....................obrigações que lhe tocarem a confiança 
que faço de seu procedimento... Hei por bem de o elleger e nomear como em virtude da 
presente elejo e nomeio capitam da referida Aldea para que como tal o seja, use  e exerça 
com todas as honras, graças, franquezas e liberdade que lhe tocam e costumam gozar os 
mais capitaes de semelhantes aldeas deste Estado. Pelo que ...por me tido e ordeno aos 
oficiais maiores emnores .... ordenaça deste Estado.... honrem e estimem e refutem por 
tal Capitam da referida Aldea e os mais índios della façam o mesmo e obedeçam como 
devem. E são obrigados. Para firmeza do que lhe mandei passar a presente sob meu sinal e 
sello de minhas armas a qual se registrará nos livros a que tocar. Antonio Garcia a fez nesta 
cidade de Salvador, Bahia de Todos os Santos, em os vinte e nove dias do mez de agosto. 
Anno de mil seiscentos e settenta e quatro. Bernardo Vieyra Ravasco a fiz escrever, Affon-
so Furtado de Castro Ryo de Medonça.” Documento localizado na Biblioteca Nacional 
do Rio de Janeiro : BN/DRD/DINF 055/96 Ref:BN:PB-365/9659

São Francisco, na ilha de Jetinã. Regni (1988) relata que o 
capuchinho francês teria estabelecido, a partir de 1677, o 
aldeamento Rodela (Mapa 1 e 4) como centro das missões, 
sendo constituído pela ilha e a aldeia em terra firme conhe-
cidas por Jetinã, a ilha de Araticu e ainda outras menores. 
Além de Rodela, a ordem dos capuchos franceses teria fun-
dado outras missões entre as ilhas de Pambu  (Mapa 1 e 2) 
e Aracapá, (Mapa 1 e 2) a montante de Rodelas, e outra em 
Sergipe, com os Aramurus.

Segundo Regni (1988, vol 1: 45), o Frei Francisco 
Domfront teria sido envolvido em denúncias levantadas 
contra  os missionários  franceses por João Fernandes Viei-
ra, o velho herói da libertação pernambucana. Tais denún-
cias colocavam em dúvida a confiabilidade do trabalho dos 
capuchinhos franceses, e os acusavam de estarem servindo 
a interesses da França, sendo assim uma ameaça ao projeto 
de colonização português. Essas denúncias, que terminaram 
com a repatriação dos capuchos franceses e o encerramen-
to de suas atividades na colônia em 1702, eram atenuadas 
devido ao grande respeito das autoridades governamentais 
portuguesas a esses missionários, que colaboraram no envio 
de indígenas na guerra contra os holandeses (Nantes, 1979).

Serafim Leite (1945: 293), diferente de Regni (1988), 
apresenta outra versão sobre o início do trabalho missioná-
rio na região, designando o Pe jesuíta João de Barros como 
fundador das missões de Rodelas, que desde de 1669 já vi-
nha mantendo contato com a Aldeia Sorobeba (Mapa 1 e 4),  
local de importante referência histórica dos índios Tuxá de 
Rodelas. O Pe. João de Barros teria fundado e administrado 
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e 2) , Acará (Mapa 1 e 3), Sorobabé (Mapa 1 e 4), Caruru 
(Mapa 1 e 4) e Arnipó ou Herinipó (Mapa 1 e 3), onde ha-
bitavam Acarazes e Procazes. A ânua que registrou a morte 
do Pe. João de Barros, de 1690–1691, confirma a hipótese de 
que nesses aldeamentos residiam diferentes etnias:

Ao presente são 3.900 almas, divididas em duas 
Aldeias maiores e três  menores. Os Padres assisti-
ram até agora em uma principal e visitavam as ou-
tras. Agora assistirão as duas, ainda que uns sejam 
Acarases e outros Procases, diferentes na língua 
para dobrar o merecimento do trabalho. (LEITE, 
1945: 295) 

Apesar das diferentes versões sobre o responsável pela 
fundação desses aldeamentos, as fontes históricas estão de 
acordo que em 1685, sentindo os capuchinhos franceses a 
necessidade de ter mais missionários para atuar nos aldea-
mentos, e não podendo contar com outros da sua própria 
ordem religiosa devido a perseguição da Coroa Portuguesa, 
solicitaram o auxílio dos jesuítas. Dessa maneira, dois jesuí-
tas da Companhia de Jesus ficaram junto com os capuchi-
nhos durante três meses nessas aldeias do rio São Francisco, 
iniciando o processo de transição administrativa das mis-
sões capuchinhas para os jesuítas. 

A atuação missionária dessa época era norteada pela 
ideia de que os índios tinham um Genus Angelicum, e seriam 
dotados de preceitos evangélicos de pobreza e simplicidade, 
qualidades primordiais para que se tornassem bons cristãos, 

uma vez que fossem libertos de práticas demoníacas através do 
empreendimento de conversão e de civilização através da ativi-
dade catequizadora.  Como escreve Pompa (2011: 289), o índio 
para os missionários desse período estava "em equilíbrio entre a 
servidão ao demônio e a pureza primordial de uma tábula rasa 
na qual o missionário pode inscrever a palavra de Deus".

Os missionários jesuítas, orientados por essa base 
ideológica, procuravam manter e preservar o “Genus An-
gelicum” dos índios tão importante para o projeto de cate-
quização cristão e se recusavam a administrar sacramentos 
entre índios e não índios. No final do século XVII, anexam 
e transferem a população indígena da aldeia de Herenipó 
ou Arnipó (Mapa 1 e 3) para Rodelas (Mapa 1 e 4), e da 
aldeia de Cururu (Mapa 1 e 4) para Sorobabé (Mapa 1 e 4) 
procurando “proteger” as índias dos constantes assédios dos 
curraleiros vizinhos (Leite, 1945: 299). Por outro lado, as 
missões religiosas, que eram núcleos coloniais que visavam 
a catequização e controle social dos indígenas, não tinham a 
preocupação de criar condições que assegurassem a  preser-
vação sociocultural desses povos indígenas e tão pouco de 
registrar seus costumes e tradições. 

No mesmo documento2 que registram esses deslo-

2 “Por quanto me consta que os índios das de Achará e da Rodela e os do Caruru que 
ao presente assistem na ilha do Zorobabé com outras a estas ultimamente agregadas por 
minha ordem debaixo da administração dos Padres da Companhia de Jesus no rio de S. 
Francisco, não tem distrito bastante, certo e livre, de terras para sua vivenda, em que pos-
sam fazer pacificamente as suas lavouras como manda Sua majestade, que Deus guarde, 
e eles e os Padres seus administradores, por este respeito padecem moléstias, e desinquie-
tações contínuas dos moradores e vizinhos que com éguas, gados e ruim vizinhança os 
perturbam, por isso, em execução da mesma lei de S. Majestade, atendendo ao número 
dos índios , que atualmente estão nas ditas aldeias, e que agora e pelo tempo futuro a elas 
se hão de agregar de outras aldeias menores e ranchos espalhados de tapuias sem doutrina 
e direção por este sertão, para atalhar os ditos inconvenientes e perturbações, sinalo por 
distrito dos que moram na aldeia de Achará, que são quase seiscentas almas, a ilha cha-
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Á camentos, os jesuítas solicitam à Coroa, diante da situação 
precária que os indígenas se encontravam, áreas para que pu-
dessem assegurar o desenvolvimento de atividades produtivas 
por parte dos silvícolas e para promover a melhoria do traba-
lho missionário.  Em 1680 se estabelece uma lei que garante 
territórios aos indígenas dessas missões. Seguindo as deter-
minações da Coroa, o Governador João de Lencastro manda 
demarcar as terras requeridas, enviando um documento em 
1696 aos jesuítas, que teriam a incumbência de executar a de-
marcação. Esse documento contém importantes informações 
sobre o nome das ilhas que faziam parte de cada aldeamento, 
a extensão dos territórios missionários e de sua população.

O documento determina para o aldeamento de “Achará” 
(ou Acará) (Mapa 1 e 3), habitado por seiscentos indígenas, a 
demarcação das ilhas chamadas das Éguas , do Achará (poste-
riormente chamada Ilha da Missão), de Uxucu e do Caburé. E 
devido a esterilidade das terras, ora alcantilhadas ora salitradas, 
mada das éguas , a do Achará, e a de Uxucu e a do Caburé. E , porque umas das ilhas são 
de ribanceiras altas, outras alcantiladas e outras salitradas, e por razão da sua esterilidade 
os índios comumente plantam só na borda do rio, por isso, sinalo de mais para  a sua su-
ficiente vivenda uma légua em quadra na terra firme da parte da Bahia, cuja demarcação 
começará imediatamente de fronte na mesma ilha de Achará em que está situada a aldeia.

E logo a aldeia de Rodelas a que ordenei se juntassem os índios de outra aldeia do 
Herenipó, sinalo por distrito as ilhas que se chamam Jetinã, Vacuyuviri, Viri Pequeno, 
Pedra e Araticu. E porque além da esterilidade, a qualidade da terra acima referida, a pri-
meira destas ilhas não chega a légua inteira e cinco delas a quarto de légua,e a dita aldeia 
de Rodelas, com a nova agregação dos índios de Herenipó, conta quase seiscentas almas, 
por isso também a essa aldeia sinalo de mais de uma légua em quadro na terra firme da 
parte do território da Bahia, cuja demarcação começará imediatamente de fronte da dita 
ilha que chamam de Jetinã.

E aos índios da aldeia de Caruru, que passaram por minha ordem, a se agregarem a 
outra aldeia de Zorobabé, sinalo por seu distrito a ilha que chamam Zorobabé, com duas 
outras menores adjacentes. E porque o número dos índios chega a quase novecentas almas, 
e a principal das três ilhas não chega a légua inteira com os mesmos inconvenientes de 
esterilidade já referidos, por isso, a esta aldeia mais numerosa que as outras, sinalo também 
em terra firme da parte do território da Bahia uma légua e meia em quadra, cuja demar-
cação começará “de fronte da dita ilha de Zorobabé”. (Regni, 1988, vol 1: 325 anexo no 3 
a consulta do Cons. Ultramarino de 18 06 1696 – AHU PA Bahia).

o território é complementado com 1 légua em terra firme na 
parte da Bahia, iniciado defronte a ilha de Achará. Em relação a 
aldeia de Rodelas (Mapa 1 e 4), onde se encontravam também 
os indígenas da aldeia de Herenipó ou Arnipó (Mapa 1 e 3), 
também com seiscentas “almas”, sinala a demarcação das ilhas 
chamadas de Jetinã, Vacuyuviri, Viri Pequeno, Pedra e Araticu 
, e 1 légua em quadra na terra firme no território da Bahia, 
defronte a ilha Jetinã. Já para a aldeia “Zorobabé” (Mapa 1 e 4), 
onde estavam agregados também os indígenas que habitavam 
a aldeia de Caruru (Mapa 1 e 4), determina a demarcação da 
ilha com o mesmo nome e mais duas menores adjacentes. E 
justificando que o aldeamento tinha novecentos “almas”, a mais 
populosa das três,  sinala a demarcação e uma légua e meia em 
quadra, defronte da ilha Zorobabé, também em terra firme da 
parte do território baiano (Regni, 1988, vol 1: 325 Conselho 
Ultramarino de 18 06 1696 – AHU PA Bahia).

Esse período é marcado pelas “guerras justas” contra 
os índios chamados de brabos que resistiam a serem confi-
nados em aldeamentos missionários. No final dos comba-
tes, os indígenas “homens de armas” eram mortos mesmo 
quando se entregavam, enquanto outros fugiam e entravam 
sertão adentro para se refugiar. Os mais idosos, mulheres 
e crianças eram utilizados como mão de obra escrava ou 
transferidos para algum aldeamento (Cunha, 1992: 118). A 
demarcação dos aldeamentos missionários de Achará, Zo-
robabé e Rodelas, se destinam tanto ao assentamento dos 
indígenas da região como para o confinamento de indígenas 
encontrados no sertão, como descreve o Governador João de 
Lencastro no mesmo documento:
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Á ...agora e pelo tempo futuro a elas se hão de 
agregar de outras aldeias menores e ranchos es-
palhados de tapuias sem doutrina e direção por 
este sertão, para atalhar os ditos inconvenientes 
e perturbações. 

Portanto nesses aldeamentos do submédio São Fran-
cisco se encontravam tanto indígenas de diferentes etnias e 
origens geográficas, devido a reterritorialização promovida 
pelas missões, fundando, unindo ou separando aldeamen-
tos segundo seus interesses, como também pela incorpo-
ração de índios “brabos” derrotados em guerras ou captu-
rados no meio do sertão. O Padre Felipe Bourel, superior 
da Missão de Rodelas, cumpre a lei prescrita pela Coroa 
marcando com cruzes os limites territoriais definidos logo 
após receber autorização do Padre Provincial. Demarca no 
dia 19 de julho a aldeia Acará, dia 21 a aldeia Rodelas, e no 
dia 24 a aldeia de Zorobabé.

As “Mulheres da Torre”, como eram conhecidas as 
administradoras da Casa da Torre, Leonor Pereira Mari-
nho, viúva de Francisco Dias d’Ávila e Catarina Fogaça, 
viúva de Vasco Marinho Falcão, contrariadas com a de-
marcação resolvem expulsar os jesuítas dos aldeamentos. 
Já no dia 26 de julho, ainda segundo o relato de Serafim 
Leite (1975), o índio Capitão Fernandinho, sob as ordens 
da Casa da Torre, comandou a expulsão o padre Francisco 
Inácio, missionário  de Acará, que foi colocado, na parte 
da manhã logo após ele concluir a missa, numa canoa rio 
abaixo somente com a roupa do corpo. No dia 27, os indí-
genas recomendam tanto ao padre João Guincel, missioná-

rio da aldeia Sorobabé, como ao padre Agostinho Correia, 
da missão São João de Corumbambá, conhecida antes por 
Rodelas, partirem da aldeia antes da chegada dos “bran-
cos”, para que nada de mal lhes acontecessem. Os padres 
partem da aldeia apesar da solicitação para permanecerem 
do sargento-mor da aldeia Corumbambá3, por nome de 
Francisco Pereira Rodela, assegurando-os que iria defen-
dê-los (Leite, 1945: 302).

Os padres solicitam o auxílio do arcebispo e do 
Governador Geral, num relatório enviado ao Conselho 
Ultramarino. Em resposta, o Rei expede um alvará em 
forma de lei, a 23 de novembro de 1700, para que os pre-
juízos sejam indenizados e para que os padres retornem 
as suas missões. No entanto, os padres jesuítas decidem 
não retornar as aldeias devido a falta de garantias deseja-
das para sua segurança e para exercerem com liberdade a 
continuação do seu trabalho missionário na região. Pre-
valece a força da Casa da Torre sobre as decisões da Co-
roa Portuguesa. Esse episódio desencadeia uma migração 
de índios dessa região para aldeamentos missionários de 
“quiriris” que continuaram sob a administração dos jesuí-
tas, e com os quais mantinham antigo relacionamento, 
localizados nos sertões da Bahia (Leite, 1945: 310).

Após a expulsão dos jesuítas, se inicia uma dispu-
ta entre a Coroa e a Casa da Torre para escolher qual 
ordem missionária se estabeleceria na região. A Coroa 
estava contrariada com o acontecido com os jesuítas mas, 

3 A Missão São João de Corumbambá se loacalizava, aproximadamente, na área entre 
Jatinã e a atual cidade de Rodelas, antiga Missão de São Batista de Rodellas, registrada 
por Halfeld em 1860.
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Á ao mesmo tempo, não queria se confrontar com os cur-
raleiros que lhe prestavam importantes serviços para a 
colonização e ocupação portuguesa do sertão brasileiro. 
A Coroa cogitou enviar os Carmelitas de Santa Teresa, 
mas com o argumento que essa ordem religiosa não teria 
missionários suficientes para o empreendimento, acatou a 
vontade dos curraleiros que preferiam os São Francisca-
nos. Assim, a ordem de São Francisco assume as missões 
nas ilhas de Acará e Sorobabé, sendo que Rodelas perma-
nece sem a presença de missionários.

Pouco tempo depois o El-Rei Pedro II resolve 
substituir os missionários São Franciscanos pelos da or-
dem das Carmelitas, mesmo após as “Mulheres da Torre” 
se colocarem a disposição de arcarem com os custos, caso 
fosse aceito a permanência dos primeiros. No dia 8 de 
fevereiro de 1700, o Conselho Ultramarino oferece apoio 
para a instalação dos carmelitas. Em 1702 assumem Ara-
nhipó (Herenipó ou Arnipó), São João de Corumbam-
bá e Axará ou Acará, habitadas pelos indígenas da nação 
porcaz e logo depois a missões vizinhas de Pambu, das 
ilhas de Irapuá e Cavalos, na região de Aracapá, e em 
Sergipe, as missões de Pacatuba e Porto da Folha. Os 
Franciscanos continuariam em Curral dos Bois, Pontal e 
em Sorobabel (Regni, 1988, vol 1: 323).

Pompa a partir de diversas fontes elabora as seguin-
tes informações sobre esses  aldeamentos em 1709 (Pom-
pa, 2011: 270):

Aldeia Orago
Nº

População
Nação

Axará
(Mapa 1 e 3)

Nossa 
Senhora de 

Belém
260

Procás e 
Brancarurus

Vargem
(Mapa 1 e 3)

B. Serafim 320
Procás e 

Brancarurus

Pambu
(Mapa 1 e 2)

Nossa 
Senhora da 
Conceição

360 Cariri

Aracapá
(Mapa 1 e 2)

São
Francisco

260 Cariri

Cavalo São Félix 200 Cariri
Arapuã
(Irapuã)

Santo
Antonio

200 Cariri

Rodelas
Comarca 
Jacobina

(Mapa 1 e 4)

- 600 Procás

A Casa da Torre, contrariada com a presença dos Car-
melitas começa a hostilizá-los de diversas maneiras e “difa-
mar” seu trabalho, provocando a intervenção do Rei que or-
dena, caso seja necessário, a reforma da “religião do Carmo”. 
Diante do desacordo entre a Coroa e a Casa da Torre, os  
capuchinhos começaram a ser lembrados e cogitados como 
solução para o conflito. A Coroa Portuguesa publica um de-
creto régio em 18 de março de 1709, autorizando o Gover-
no de Pernambuco a entregar aos capuchinhos italianos o 
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Á Hospício da Penha, e a partir de 1713 assumem as missões 
do São Francisco, onde ficaram administrando por cerca de  
150 anos (Regni 1988 vol 1: 251). 

Os missionários capuchinhos italianos vieram de mis-
sões na ilha de S. Tomé, na África, onde o clero ordinário se 
encontrava em crise, e foram transferidos a para a Bahia em 
1710, com as despesas de manutenção pagas pelo próprio 
Garcia d’Ávila Pereira, agora chefe da Casa da Torre. A pre-
servação dos aldeamentos missionários era de seu próprio 
interesse, já que eram fundamentais para o “amansamento” e 
controle dos indígenas e para evitar que se espalhassem pelo 
sertão e criassem problemas para os curraleiros. A atuação 
e presença dos capuchinhos italianos foi inconstante devido 
as precárias condições de saúde que chegaram do aposto-
lado da África, alguns falecendo logo no primeiro ano de 
estadia. Os capuchinhos Italianos deixam definitivamente 
de usar o nome Curumbabá, e retornam a chamar o centro 
da catequese dos aldeamentos vizinhos de Rodelas.

Os aldeamentos no submédio São Francisco foram 
marcados por intensas transformações no século XVIII.  
Começando pela separação jurisdicional entre Bahia e Per-
nambuco em 1725, e três anos depois, em 1728, quando  o 
Hospício de Pernambuco reivindica a administração dos 
aldeamentos localizados nas ilhas do São Francisco, que 
pertenciam ao território pernambucano, mas permaneciam 
jurisdicionadas pelo Hospício da Bahia. Os dados forneci-
dos por Regni (1988, vol 2) sugerem que os aldeamentos 
deviam ser povoados por diferentes etnias, pois os missio-
nários se sentiam prejudicados em suas atividades de ca-

tequese pela dificuldade de aprenderem os diversos “diale-
tos kariris” existentes. Um registro na Notícia Geral de esta 
Capitania da Bahia, de José Antônio Caldas, na metade do 
século XVIII, localiza Rodelas na Paróquia Santo Antonio 
do Pambu, tendo como padroeiro São João Batista, e que se 
tornará no século XX o padroeiro dos Tuxá e da atual cidade 
de Rodelas. Nota-se que a população sofreu uma redução 
de 600 para 200 “almas” porque as ilhas, agora pertencendo 
a Pernambuco, não eram mais consideradas como parte do 
aldeamento localizado em terra firme:

Rodelas. Termo de Pambu. Paróquia de S. Antô-
nio de Pambu, padroeiro S. João Batista, diocese 
da Bahia. Capitania de Sergipe d’El-Rei. Comar-
ca de Jacobina; terra possuída : uma légua, 200 al-
mas, tribo procás, distância da bahia 170 léguas. 
(Regni 1988 vol 1: 211)

Já na Informação Geral da Capitania de Pernambuco, 
publicada em 1749, se encontra uma relação das aldeias e as 
etnias situadas nessa região, na época jurisdicionadas pela fre-
guesia de Nossa Senhora da Conceição de Rodelas, que man-
tinham a sede administrativa na ilha de Pambu, atual Assun-
ção, território de Pernambuco ( Nantes 1979: 122), a saber: 

- Aldeia da Missão de São Francisco do Brejo, si-
tuada na Ribeira do Payaí, o missionário é religio-
so franciscano, tem várias nações tapuias.
- Aldeia de Nossa Senhora do Ó, situada na ilha 
do Sorababé, o missionário é religioso francisca-
no, tem duas nações tapuias, porcás e brancararus. 
(Mapa 1 e 4)
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Á - Aldeia de Nossa Senhora do Belém, na ilha de 
Acará (posteriormente chamada Ilha da Missão), o 
missionário é capuchinho italiano, tem duas nações 
tapuias, porcás e brancararus. (Mapa 1 e 3)
- Aldeia do Beato Serafim, situada na ilha da Varge, 
o missionário é capuchinho italiano, tem duas na-
ções de tapuias, porcás e brancararus. (Mapa 1 e 3)
- Aldeia de Nossa Senhora de Conceição de Pam-
bu, o missionário é capuchinho italiano, tem uma 
nação de tapuias cariris. (Mapa 1 e 2)
- Aldeia de S. Francisco, situada na ilha de Ara-
capá, o missionário é capuchinho italiano, tem 
uma nação de tapuias cariris. (Mapa 1 e 2)
- Aldeias de S. Felix, situada na ilha do Cavalo, o 
missionário é capuchinho italiano, tem uma nação 
de tapuias cariris. 
- Aldeia de Santo Antônio, na ilha Irapuá, o mis-
sionário é capuchinho italiano, tem uma nação de 
índios cariris.
- Aldeia de Nossa Senhora da Piedade, situada na 
ilha de Inhamuns, o missionário é religioso fran-
ciscano, tem uma nação de tapuias cariris.
- Aldeia de Nossa Senhora do Pilar, na ilha de 
Coripós, o missionário é religioso franciscano, tem 
uma nação de tapuias coripós.
- Aldeia de Nossa senhora dos Remédios, situada 
na ilha do Pontal, o missionário é religioso fran-
ciscano, tem uma nação de tapuias tamaquiús.
- Aldeia de Senhor Santo Cristo, situada em Ara-
ripe, o missionário é religioso capuchinho italiano, 
tem uma nação de tapuias ialna.
- Aldeia de Aricobé, o missionário é religioso 
franciscano da Bahia. Invoca-se Nossa Senhora da 
Conceição, tem uma nação de caboclos aricobé, de 
língua geral.

Alguns anos depois, em 1755, foi promulgado o de-
creto para a elaboração dos Diretórios dos Índios, que acar-
retou na extinção dos aldeamentos e na abolição da admi-
nistração temporal dos eclesiásticos nas missões indígenas, 
preservando-os com exclusivas funções espirituais, transfe-
rindo o poder nas aldeias para administradores leigos, com 
o objetivo de desmobilizar o poder político dos religiosos e 
fortalecer o poder administrativo da Coroa Portuguesa.

A legislação pombalina também promoveu os casa-
mentos mistos, determinou a obrigatoriedade do uso e do 
aprendizado da língua portuguesa pelos indígenas, garan-
tiu sua liberdade e equiparou-os com direitos a empregos e 
honrarias igualmente aos colonos, apesar de não coibir ou 
estabelecer algum controle sobre a promulgação de guerras 
justas e os descimentos, que eram considerados instrumen-
tos fundamentais para realização do projeto colonizador. A 
política pombalina visava incorporar os indígenas a popu-
lação geral e garantir a unidade territorial do Vice-Reino. 

Ao longo do século XVIII, simultaneamente a implanta-
ção de uma política anticlerical pombalina, a ideologia missio-
nária mudava sua visão sobre os indígenas. Se no século XVII 
os indígenas eram vistos como Genus Angelicum com qualida-
des ideais para o trabalho de conversão, no século seguinte se 
constrói uma imagem do índio como um ser rebelde, volúvel, 
preguiçoso, supersticioso, ávido, falso e luxurioso. O empreen-
dimento missionário, portanto, é considerado desnecessário e 
inválido, uma vez que os indígenas são vistos, seja devido a “fal-
ta de humanidade” ou pela concentração de “vícios”, incapazes 
de se tornarem civilizados (Pompa 2011:280). 
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Á Existem muitos registros sobre a aplicação de casti-
gos e punições severas, por parte dos missionários, devido 
a atos considerados indisciplinares, como sepultar mortos 
no mato ou comportamento rebelde contra missionários, 
buscando disciplinar e subjugar os indígenas à catequese. 
Tais castigos e punições incluem o uso tronco ou mes-
mo índios mortos ou queimados por acusação de feitiçaria 
(Pompa, 2011: 276). Os Tuxá mais velhos ainda hoje tem 
referência do local onde se encontrava o tronco usado pe-
los missionários para aplicar castigos nos indígenas em um 
passado não muito remoto. 

Diante de todo esse quadro a catequese foi, pouco a 
pouco, se tornando itinerante, atendendo as “populações ca-
boclas” do sertão e do submédio São Francisco através de 
missões volantes. Pompa (2011) sugere que foi nesse perío-
do de implantação de uma política anticlerical pombalina, 
concomitantemente com o novo paradigma missionário, 
que começa o processo de “desaparecimento” e “perda da vi-
sibilidade” dos grupos indígenas do sertão. Ainda segundo 
a autora, foi nesse período que teria surgido o uso da cate-
goria “cabocla”, se referindo tanto à índios “aculturados” em 
oposição aos índios brabos, como uma forma de negação da 
identidade indígena para que os curraleiros se apossassem 
das terras sob administração do clero. 

De acordo com o material histórico disponível e a his-
tória oral dos indígenas Tuxá de Rodelas, supomos que o 
aldeamento da Missão de São João Batista de Rodellas (Mapa 
1 e 4), local onde foi fundada a vila e posteriormente a cida-
de de Rodelas, registrado pelo engenheiro Henrique Gui-

lherme Fernando Halfeld4 em 1860, foi estabelecido após 
a grande enchente que ocorreu nesse rio , em 1792. Tal en-
chente foi tão violenta que inundou as ilhas e as margens 
do Rio São Francisco, destruiu  a Villa Imperial de Assun-
ção e a Ilha de Sorobabel (Pinto 1956:45; Pereira da Cos-
ta 1905:35). Nota-se que 3 anos antes dessa grande cheia, 
segundo Hohenthal (1950), foi registrado pela primeira vez 
o etnônimo Tuxá habitando essa região,  reduzidos com os 
“Púrus”5 e “Pancararús” na  foz do rio Pajeú,  defronte a ilha 
de Sorubabel, a aproximadamente 10 km da antiga Rodelas.

Segundo a história oral dos Tuxá, após serem obriga-
dos a abandonar a ilha de Sorubabel, devido a enchente, os 
“antigos” se estabeleceram num local as margens direita do 
rio, no território baiano, situado entre a ilha citada e o riacho 
Rodelas, conhecido por “Tapera Velha”. Nesse local espe-
raram as águas do rio baixarem. Quando o nível das águas 
do Rio São Francisco voltou ao normal , se deparam com o 
lugar onde hoje se situa a cidade de Rodelas e lá resolveram 
se instalar, ao invés de retornarem para Sorubabel, porque 
gostaram do local e estava completamente desocupado. 

Ainda segundo a história oral Tuxá, a imagem de São 
João Batista, “trabalhado em um bloco maciço de pedra, cara 
larga, à feição do índio” (Fonseca 1996:178) foi descoberto pe-
los indígenas, pouco tempo após se fixaram no novo local,  nas 
pedras da cachoeira de Rodelas, pouco acima da aldeia, e tra-
zido para um altar na antiga igreja de Rodelas, que era muito 

4 Halfeld percorreu o Rio São Francisco de Pirapora até a sua foz, de 1852 a 1854, en-
viado pelo governo imperial para fornecer informações para realizações de melhoria na 
rede fluvial.

5 Outro etnônimo para Porcáz segundo Hohenthal (1955).
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foi encontrada novamente nas pedras do rio. Esta cena se re-
petiu algumas vezes até o dia que o colocaram num altar cons-
truído, especialmente para ele, na parede da entrada da Igreja, 
com o olhar voltado para as nascentes, assim como foi encon-
trado no rio6. Depois chegaram missionários e (re)fundaram a 
“Missão de São João Batista de Rodellas”, registrada por Hal-
feld (1860). A história da descoberta da imagem de São João 
Batista é semelhante a história da imagem da Nossa Senhora 
do Ó, padroeira da missão de Sorubabel, que foi arrastada pelas 
correntezas dessa mesma enchente no final do século XVIII 
e encontrada rio abaixo pelos indígenas do Brejo dos Padres, 
no local onde hoje se encontra a cidade de Tacaratu. Tal ima-
gem foi levada pelos indígenas para a Igreja de N.S. da Saúde, 
em Tacaratu, sendo mais tarde reivindicada e transferida para 
Itacuruba, cidade que se localiza próximo a Rodelas e quase 
defronte a ilha de Sorubabel (Pinto 1956:45).

A partir desse episódio, os Tuxá começam a chamar 
São João Batista de Mestre Velho Cá Nenem, que se torna o 
fundador da aldeia, e é única entidade espiritual do universo 
cultural religioso Tuxá que é santo e um “mestre encantado”7 
ao mesmo tempo. Todos os índios Tuxá explicam que esse é 
um saber e uma tradição que vem de “caboclos muito anti-
gos”, como relata o Pajé Armando:

6 Na história contada por Fonseca (1996:178), os padres foram ver a imagem logo após os 
indígenas os avisarem que  a encontraram. Foi organizada uma procissão fluvial para trazer 
a imagem do santo para o altar da igreja. O restante da história é igual a dos indígenas.

7 No universo espiritual Tuxá os “mestres encantados”, diferente dos Santos cultuados, 
são entidades espirituais que se manifestam e são incorporados durante os rituais. Aos 
Santos se fazem somente promessas para diversas finalidades, reverências, agradecimentos 
e outras qualidades de solicitações.

São João é índio. São João é o dono da aldeia. Isso eu digo 

porque eu vi caboclo mais sabido do que eu, que eu não 

sei de nada. Caboclo antigo, dizer que São João era o dono 

da aldeia. Então é isso que nós acredita nos santos. E ele é 

santo, e foi encontrado pelos índios, ninguém desacredita, 

nós acreditamos nos santos. Isso eu não sei, e nunca vi nin-

guém explicar porque é ou não ... Quando eles viram aquele 

menino em cima da pedra, eles chamavam Cá Nenem. Se 

fosse hoje, a gente chamava, o menino, vem cá menino, mas 

não, eles disseram Cá Nenem. Porque? Porque ele vem dos 

encantados, e quando eles, foram dois que acharam, foram 

avisar a comunidade, que chegaram, aí eles tiraram um canto 

com ele. E para ele ficar, lá aonde ele estava ali, lá no Ro-

delas velho, eles botaram aqui, antes disso, eles diziam que 

ainda não tinha a igreja né, fizeram uma casinha e colocaram 

ele dentro. Quando eles chegaram bem cedo, ele estava no 

mesmo lugarzinho na pedra lá, pegaram de novo e colocaram 

de novo na casa. Quando chegaram bem cedo, estava no 

mesmo lugar. Aí um foi, pelas experiências e disse:

- ‘olha, ele não aceita ficar dentro de casa’. 

- ‘e o que é que nós vamos fazer?’ 

- ‘vamos fazer aqui um grajural, na frente, e bota ele em cima, 

de frente para cima. (PAJÉ ARMANDO)

O nome Mestre Velho Cá Nenem, lembra a estrutu-
ra dos nomes indígenas registrados em 1946 pelo agente do 
SPI,  como “Cá Arfer”, “Cá Cangati”, “Cá Quatix”, podendo 
ser uma referência de uma forma antiga de nomeação desses 
indígenas, uma vez que esse nome vem “dos muito antigos”, 
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São João Batista é adorada e disputada por índios e não ín-
dios. Não existe nenhum registro oficial indicando como e 
quando essa imagem chegou nas vizinhanças ou no aldea-
mento de Rodelas. O fato de nas proximidades terem existido 
aldeamentos que tinham São João Batista como padroeiro, a 
saber “São João Baptista de Corumbambá” e a Paróquia San-
to Antonio do Pambu, levanta a suposição dessa imagem ter 
sido trazida de um desses aldeamentos, pelas correntezas do 
rio durante a enchente, como ocorreu com a Nossa Senhora 
do Ó, narrada anteriormente. São João Batista se tornou pa-
droeiro da cidade de Rodelas, e é cultuado por índios e não 
índios, e sua imagem encontrada no rio se localiza hoje num 
altar especial na frente da igreja de Nova Rodelas. 

Em meados do século XIX,  se inicia um processo de 
reestruturação fundiária do território brasileiro que acentua 
o processo de apagamento da presença indígena no sertão 
nordestino, como no século XVIII, promovido pela política 
pombalina. Uma série de decretos são publicados para re-
gulamentar a administração e o patrimônio indígena e para 
legislar a transferência de aldeias para novos estabelecimen-
tos e venda de suas terras em hasta pública. O decreto 426 
de 1845, chamado de “Regulamento das Missões”, e a Lei 
de Terras de 1850 contribuem para a extinção definitiva dos 
aldeamentos ainda existentes. Com essa nova legislação a 
Coroa Portuguesa buscava consolidar o Estado e seu terri-
tório, e prepará-lo para uma economia capitalista. A ideia de 
“índios misturados”, “mestiços”, “caboclos” e a elaboração de 
uma série atributos que descaracterizavam essas populações 

como indígenas, são reforçadas regionalmente. A negação 
da existência de índios, nessas províncias, justificava a posse 
das terras das missões sobreviventes pelas populações não 
indígenas locais. Como propõe Dantas (1992:425), a cate-
goria “caboclo” deve ser compreendida também dentro das 
ideologias raciais e evolucionistas que imperavam na época, 
onde o índio era um ser destinado a deixar de sê-lo, e onde 
as missões eram reconhecidas como um “ponto de passa-
gem” nesse processo evolutivo. 

Segundo Regni (1988, vol 2:494), em meados do século 
XIX, a aldeia de Rodelas, sem missionários, estava tendo seus 
bens delapidados pelo administrador secular local, que extor-
quia os indígenas e “se servia das terras deles para conquistar 
uma boa clientela de amigos e asseclas, esbanjava a renda de-
vida aos legítimos destinatários e comerciava com aguarden-
te, desrespeitando a determinações legais”. Frei Luiz Giávoli 
de Gúbio é enviado para reorganizar o centro missionário em 
Rodelas. Tal Frei, último missionário a visitar a região, ad-
ministrou  durante quase cinco anos de forma itinerante as 
missões e as “populações caboclas” ainda encontradas na re-
gião. O trabalho missionário funcionou até meados do século 
XIX, quando o Frei sugeriu num relatório tanto a extinção 
dos aldeamentos como do empreendimento missionário, por 
acreditar que os indígenas já estavam bastante integrados na 
sociedade local (Regni, 1988 vol 2).  Tal Frei registrou a exis-
tência de 130 indígenas vivendo na Missão de Rodelas. Essas 
informações coincidem com as de Halfeld (1860 ) que visitou 
a região nesse período e relatou que:   
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ção, e cobertas de palha de coqueiro de Carnaúba, 
com cerca de 140 habitantes que são índios pela 
maior parte mestiçados com europeus, e que vi-
vem miseravelmente do plantio da mandioca, ar-
roz, abóbora, feijão, algodão, d’alguma pesca e tra-
tam em ponto insignificante de criação de gado e 
ajustam-se para o serviço de embarcação. (HAL-
FELD, 1860: 41)

No início do século XIX, em 1823, os índios de Rode-
las endereçaram ao Presidente da Província uma carta que 
relatava e pedia providências quanto aos atos de opressão 
praticados por regionais contra eles. Em1861, uma nova 
correspondência foi enviada ao mandatário da província, 
denunciando as perseguições impostas aos índios pelo Di-
retor da Aldeia, ‘Padre Mestre Luiz’, provavelmente se refe-
rindo a Frei Luiz Giávoli de Gúbio. A carta reclamava que 
o ‘Padre Mestre Luiz’ promovia campanha a favor dos “por-
tugueses” e lhes concedia a propriedade das “terras tribais” 
(Regni, 1988). Interessante notar que a denominação “Mes-
tre”, utilizada para se referir ao missionário, é uma palavra 
utilizada para nomear pessoas com conhecimento espiritual 
entre os Tuxá, e por outros grupos indígenas da região, su-
gerindo uma relação respeitosa com o padre.

Por outro lado, o Diretor Geral dos Índios registrou, 
em seus relatórios, as queixas e receios da comunidade in-
dígena que as ilhas que compunham seu território fossem 
apossadas e usurpadas pelos proprietários não indígenas cir-
cunvizinhos, tanto da margem baiana como pernambucana, 

com o apoio das autoridades da província. Escreve também 
que, apesar do esforço, não conseguia encontrar os arquivos 
referentes os títulos de posse indígena da Secretaria da Pro-
víncia, solicitados pela comunidade.

No final do século XIX, das trinta ilhas que compu-
nham o patrimônio da aldeia de Rodelas, quatorze encontra-
vam-se alugadas a regionais. De acordo com a história oral 
do grupo indígena, no início do século XX, os “brancos” já 
tinham tomado as últimas dez ilhas que ainda estavam em 
posse dos indígenas, a saber: Ilha dos Coitesinhos, Ilha do 
Combaiodá, Tucum, Cupim, Coité, ilha da Porca, Inveja, Ilha 
da Paraibeira, Ilha da Cobra, Ilha do Surubabel, sendo parte 
da ilha da Viúva, único local ainda ocupado pelos Tuxá.

Em 1908, um índio com o nome de Jacintho Baptista 
dos Santos, se apresentando como pertencendo a “tribo Tu-
chá” localizada no povoado de Rodelas, enviou ofícios para o 
governador de Pernambuco, Herculano Bandeira de Mello, 
protestando contra a usurpação de terras ocupadas por in-
dígenas na região. O documento foi redigido pelo Tabelião 
Público Vitalício Francisco Alves de Carvalho, uma vez que 
o índio Jacintho Baptista dos Santos, autor da carta,  atesta 
que não sabia escrever. 

Os conflitos entre os não-índios proprietários de terras 
e a população indígena do antigo aldeamento se intensifica-
ram a partir da segunda metade da década de 20, quando por 
medo do cangaço, a população que vivia nas fazendas começa 
a se aglomerar em torno da igreja onde se encontrava o anti-
go aldeamento missionário de Rodelas. Nessa época, Rodelas 
era caracterizado como povoado que ficava sobre a jurisdição 
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Á do município de Glória. As famílias brancas proprietárias de 
terras e que detinham o poder político local iam ocupando as 
ilhas do rio São Francisco e as áreas de várzeas que eram os 
terrenos férteis dessa região semi-árida, expulsando os índios 
de suas casas e dos terrenos onde praticavam uma agricultura 
de subsistência. Fonseca (1996) escreve que nesse período o 
povoado era constituído por aproximadamente “40 casas de 
não-índios e um pouco menos de índios”,  formando uma 
única povoação, se distinguindo porque os índios moravam 
à montante da igreja, na “rua dos Caboclos”, em casas de tai-
pa, enquanto os brancos, “descendentes dos colonizadores”, 
moravam à jusante da igreja, sendo suas casas “de alvenaria 
e caiadas, algumas de beira-bica trabalhada. Uma ou outra 
com um floral na fachada” (Fonseca, 1996:179). Se a igreja 
no passado era um símbolo e uma instituição que teria como 
objetivo “instruir” e “integrar” os indígenas na sociedade en-
volvente, agora era o marco da divisão entre a aldeia e a resi-
dência dos brancos e morenos.

Os “morenos” eram empregados dos proprietários de 
terras locais, ex-escravos ou agregados, não-proprietários de 
terras que foram também se agrupando no povoado atrás da 
rua principal onde moravam os brancos. Tal rua era chamada 
de “Rua dos Morenos” ou dos “Raposos”, nome pejorativo e 
discriminatório pelo qual eram chamados pelos brancos. Os 
morenos, termo ainda hoje utilizado no município de Ro-
delas para designar afrodescendentes, se estabeleceram no 
povoado tanto devido ao medo do cangaço como a deses-
truturação da economia local que era centrada nas fazendas, 
e tinham procedências de diferentes lugares. Dessa manei-

ra, os morenos não formavam um grupo identitário coeso, e 
muitos prestavam serviços domésticos na casa dos brancos. 
Segundo Fonseca (1996:62)

quase não havia negros ‘puros’ e sim cafuzos e 
mulatos, que eram chamados de escuro, moreno, 
às vezes raposo e nos primeiros tempos dizia-se 
‘cabra’.

Essa divisão espacial na ocupação urbana de Rodelas 
pelos índios, morenos e brancos perdurou durante toda a existên-
cia do povoado, depois quando se tornou vila, permanecendo 
quando se tornou município em 1962 e, de certa maneira, se 
perpetua ainda hoje na Nova Rodelas8, apesar do crescimen-
to populacional e do aumento do perímetro urbano da cidade. 
Ainda segundo os índios e morenos, existiam formas de “segre-
gação racial” em Rodelas, que não se apresentavam somente 
na distribuição espacial da população no povoado. Nas festas e 
bailes organizados pelos brancos em suas residências, que eram 
as melhores casas da cidade, não era permitida a entrada de mo-
renos ou índios. Os brancos proprietários de terras, casavam-se 
entre si, muitas vezes entre primos de primeiro grau, para não 
se misturarem com os índios e morenos, e manterem as posses 
de suas terras na família. Já os morenos, donos do único clube 
social e recreativo do povoado, não permitiam a entrada dos 
brancos nas festas que promoviam, mas aceitavam a presença 
dos índios, uma vez que já existiam vínculos familiares entre 
alguns índios e morenos. Já os índios Tuxá, na sua grande maioria 
8 O centro urbano de Rodelas foi completamente inundado pela construção da barragem 
de Itaparica em 1987. A Companhia Hidroelétrica do São Francisco construiu outra ci-
dade para assentar os seus moradores, que  foi denominada Nova Rodelas.
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Á iam dançar toré para se divertir nos fins de semana, ou praticar 
o seu “particular” ou “ritual dos oculto”, onde era expressamente 
proibido a participação de não indígenas. Só após a construção 
do Posto da Funai em meados da década de 40 do século pas-
sado, que os Tuxá começaram a organizar, nesse local, “bailes 
indígenas”. Assim como no toré, nos poucos bailes que eram 
realizados no Posto Indígena especificamente para os índios, 
não era permitida a entrada de morenos e nem de brancos, se-
gundo a memória social dos Tuxá. 

Os índios Tuxá eram conhecidos regionalmente por 
algumas características específicas como possuírem um pro-
fundo conhecimento das águas do rio São Francisco, sendo 
os melhores navegadores e pescadores da região. Eram os 
índios Tuxá que abasteciam e vendiam pescado no povoado. 
Também eram conhecidos por terem alguns costumes cultu-
rais específicos, como caçarem capivara e embiaras com arco 
e flechas, que chamam de “batin”, nas margens do rio e das 
ilhas,  atividade que praticaram até a formação da barragem 
da Hidroelétrica de Itaparica que inundou toda a região em 
1987. Também eram conhecidos por consumirem alguns ali-
mentos, só por eles apreciados, como o cameleão e um peixe 
chamado de cari. Entre os Tuxá se encontravam Mestres e 
curandeiros e curandeiras juremeiros, e eram os únicos, no 
povoado, que praticavam rituais, onde ingeriam uma bebida 
feita da entrecasca da jurema, e eram procurados, tanto pela 
população indígena como não-indígena, para realizarem “tra-
balhos espirituais” que visavam a cura de enfermidades. Nes-
ses rituais se vestiam com uma vestimenta feita de trançados 
de caroá, usavam maracás e cachimbos de forma cônica. 

Hohenthal (1954:61), que visitou os Tuxá em meados 
do século anterior, comenta: “Embora dizendo-se católicos ( 
alguns deles pertencem ao culto dos penitentes – os que se fla-
gelam ), os Tuxá seguem com mais fervor o culto da jurema”. 

Ainda sobre o culto da jurema, Hohenthal relata que:

geralmente, uma infusão narcótica é preparada 
com o entrecasco da juremeira (Acacia jurema M 
ou Mimosa Nigra) que combinadas com inalações 
copiosas de forte fumo de rôlo, e acrescida ain-
da de auto-hipnose provocada por dança e cantos 
monótonos, resulta em visões  que , afirmam, per-
mitem aos participantes falar com os espíritos.

Relata ainda o uso de “chocalhos de cuitê, pintados 
de vermelho com pedra hematita” e apitos utilizados nos ri-
tuais feitos de rabo de tatu e de garra de tamanduá “que são 
usualmente celebrados em uma das ilhas, longe dos olhos 
curiosos de brancos indiscretos”. Relata também que “De 
primeiro, os Tuxá faziam buzos de facheiro sêco (Cereus 
sp.) que tornavam ocos, com um vibrador interno de taqua-
ra (Arundo donax L.)” O autor descreve ainda vestimentas, 
saiotes e um manto usado para cobrir a parte de cima das 
mulheres, feitas de caroá (Neoglaziova variegata), e o uso de 
cocares de pena de ema (Rhea americana), que eram trazidos 
da serra do Arapuá, ou adquiridos com os índios Pankará 
que habitam essa mesma serra. 

Entre os brancos, morenos e índios existia um jogo de 
provocações e produção de estigmas e estereótipos, mesmo 
entre dos dois últimos onde também se encontrava relações 
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Á de amizade e compadrio. Como observa Eriksen, os estereó-
tipos e os estigmas são construídos pela necessidade que os 
grupos têm de definirem e comunicarem suas fronteiras étni-
cas e prover um mapa do mundo social (Eriksen, 1993: 24). 
Segundo o autor, eles não são verdadeiros mas fluidos e am-
bíguos, e seriam consequencia da necessidade de classificação 
e compreensão da sociedade, podendo justificar privilégios e 
diferenças do acesso aos recursos dos grupos em relação. 

Diziam que os índios ou caboclos cheiravam mau como 
o cari, peixe que habitava nas corredeiras do rio São Fran-
cisco, e que era particularmente apreciado pelos Tuxá. Já os 
morenos eram pejorativamente chamados de “raposos” ou 
“cabra”, e tratados sempre com desconfiança, muitas vezes 
sendo desqualificados ou atribuídos com qualidades negati-
vas relacionadas a cor de sua pele. Embora os morenos tives-
sem uma maior aproximação com os índios, brigas aconte-
ciam na antiga Rodelas entre indivíduos desses dois grupos. 
Já para os Tuxá e os morenos, os brancos eram associados a 
ganância, egoísmo, mentira e ambição.

Em 1910 o governo cria o Serviço de Proteção aos Ín-
dios, e 14 anos depois, em 1924, instauram uma Inspetoria 
Regional com sede em Recife. Nesse período histórico, con-
comitantemente com outras populações indígenas da região, 
os Tuxá começam a se mobilizar para recorrer ao governo di-
reitos territoriais. Pela persistência e perseverança se destaca, 
entre as lideranças Tuxá desse período,  o índio Tuxá João 
Gomes Apako Caramuru. Ele liderou o movimento de rei-
vindicações e realizava viagens e peregrinações, muito delas 
fazendo longas caminhadas, atrás de funcionários de insti-

tuições públicas responsáveis pela questão, tanto em Recife, 
Salvador como Rio de Janeiro, apesar de diversas retaliações 
e ameaças cometidas pelos “brancos” locais. Em uma viagem 
que realizou ao Rio de Janeiro, recebeu dos funcionários do 
SPI um quepe e um insígnia militar, sendo nomeado de “ca-
pitão da aldeia”, nomeação pela qual será chamado e reconhe-
cido pelos outros índios Tuxá até seu falecimento. 

Segundo a história oral dos Tuxá, a maioria dos ín-
dios receavam buscar e reivindicar seus direitos, tanto por 
receio de sofrerem retaliações violentas dos brancos como 
pela dependência do serviço remunerado nos plantios que a 
era oferecido pelos brancos na época. Os recursos adquiridos 
com trabalho na roça para os brancos amenizava o quadro 
de pobreza e fome dessa população, que vivia da pesca, caça 
de capivara e outras embiaras, e de uma modesta agricultura 
de subsistência. Muitos emigravam de Rodelas, principal-
mente para Juazeiro, onde chegaram a formar, com outros 
indígenas da região, uma rua conhecida como “Rua do Ca-
boclos”, procurando trabalho, melhores condições de vida, 
como relata uma liderançaTuxá, numa entrevista concedida 
durante o trabalho de campo:

... mas eles (os “brancos”) eram danados. Quando aconte-

cia qualquer coisa, quando as coisas queriam melhorar para 

nós, aí eles faziam aquela bolsa de dinheiro e empurrava 

para lá, para eles, aí eles recebiam, também botava para 

quebrar. A gente sem dinheiro, e tudo tolo. Por isso ficavam 

ali. Os caboclos aí sofreram aos pés da Santa Cruz. Agora 

não. Agora quem é besta de querer bater o pé o caboclo. O 
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caboclos desabavam no mundo, para Juazeiro, para outros 

cantos. Não ficava lá não porque tinha medo de eles mata-

rem. Os brancos eram danados.

João Gomes viajou até Juazeiro, trabalhando de ca-
cimbeiro, pessoa responsável por retirar a água da embar-
cação, para convencer, principalmente os indígenas que 
eram do “regime” e da “ciência dos índios”, para retorna-
rem para a aldeia e fortalecerem o movimento por direitos 
territoriais. Ele retorna junto com os índios Sinhá Alta, 
Manoel Dias, Janoca, Antonia Maria Inácia, Luiza, Mar-
tinha, Cordolina e Maria Clara. Nesse mesmo período, os 
Tuxá se tornam atores importantes para o processo de le-
vantar aldeia e de reconhecimento étnico de outras etnias 
como Kiriri, Truká, Pankará e Atikum.

Em 1944, o serviço de Proteção ao Índio cria o “Pos-
to Indígena de Alfabetização e Tratamento Felipe Cama-
rão”, no povoado de Rodelas. Nesse tempo os indígenas 
ocupavam, junto com os brancos, a Ilha da Viúva, que se 
localizava defronte ao povoado. Outros postos indígenas 
são implementados na região nesse período, a saber: 1937 
em Pankararu do Brejo dos Padres (PE) e os Pataxó da 
Fazenda Paraguassu/Caramuru (Ilhéus, BA); 1944 Kariri-
-Xocó, de Porto Real do Colégio (AL); meados da déca-
da de 40 Truká da Ilha de Assunção (BA); 1949 Atikum 
da Serra do Umã (PE) e Kiriri de Mirandela (BA); 1952 
Xucuru-Kariri da Fazenda Canto (AL); 1954 Kambiwá 
(PE); 1957 Xucuru de Pesqueira (PE).

Com a instalação do posto indígena, os Tuxá conse-
guem projetos de irrigação para a ilha da viúva, fortalecen-
do a crença e a expectativa de retomarem a propriedade de  
109 ilhas que se localizavam nas imediações do povoado de 
Rodelas10, de onde foram paulatinamente expulsos pelos 
brancos. Contudo a expectativa de recuperarem essas áreas 
não se concretiza, sendo a ilha da Viúva a única terra onde 
foram retirados os ocupantes não-índigenas. Os principais 
adversários políticos dos indígenas nessa época, segundo 
Hohenthal (1952):

parecem ser concentrados na cidade de Jatinã (an-
tiga Belém), e segundo não só os Tushá, mas tam-
bém o Agente, incluem o delegado, o juiz de direi-
to, o promotor, o prefeito, e outros guarda-chuvas. 
Todos membros de grandes famílias latifundiárias 
da região que em parte resistirão qualquer tenta-
tiva da parte do governo federal de dar aos índios 
mais terras.

Em 1946, o funcionário do SPI, auxiliar sertão, Ma-
noel Olimpio Novaes, escreve uma relação com 23 no-
mes11 de índios Tuxá, onde aparece o nome em português 

9 Eram essas ilhas chamadas de Jatobá, Coitezinha, Cupim, Camboiba, Cabaços, Cobra, 
Ingazeira, Formiga, Caraibeiras e Chico.

10 Todas essas ilhas se encontram submersas hoje, devido a construção da barragem de 
Itaparica.

11 1) João Gomes – Apaco Caramuru 2) Cordolina Batista – Tuchá Zumbi 3) Maria 
Clara – Tuchá enni 4) José Luiz da Cruz – Cá Arfer 5) Manoel Dias – Cá Quatix 6) 
Aguida Dias – Cá Quatix 7) Joâna Dias – Cá Cangati 8) Eduardo Luiz da Cruz – Jurum 
9) Antonio Brune de Assis – Arquia 10) José Brune de Assis – Flechiá 11) Maria Maciana  
– Quaquicá 12) Luiza de Souza – Jurutumpan 13) Martins Maciano – Pripirí 14) Maria 
Pequena – Quaqui 15) Manoel Umbá – Cunca Aribá 16) Leocadia da Conceição – Juncá 
17) Leodoria Barbosa  - Ataimá 18) Augusto Manoel – Araçá 19) Rufino de Araújo – 
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nomes e comenta:

Desse tempo, apresenta-se uma relação dos ca-
boclos que ainda conservam o nome indígena, no 
que me parece conter uma boa parcela de inven-
ção; os nossos índios sempre gostaram de exibir 
os seus valores, e porque os perdessem de geração 
para geração, criam alguma fantasia. Uma coisa 
é certa na relação: trata-se de pessoas com níti-
dos traços fisionômicos indígenas. Eu as conhe-
ci, talvez fossem de sangue puramente indígenas. 
(FONSECA, 1996: 185)

 
Segundo o Pajé Armando, todos os caboclos antigos, 

principalmente os que eram de “dentro do regime”, isto é, 
que praticavam os rituais mais assiduamente, tinham no-
mes indígenas. Tanto o Toré como o Ritual dos Oculto são 
espaços de afirmação étnica e de transmissão de saberes e 
conhecimentos tradicionais dos Tuxá. Durante tais práticas 
espirituais, os Tuxá sempre entoam uma frase para marcar 
a sua identidade, e que expressa bem a história de intera-
ções intraétnicas dessa região e se refere a nomes étnicos, a 
saber: “Tribo Tuxá, nação procá, bragadá, de arco e flecha, 
maracá, malakutinga tuá.”. Como já foi citado no texto, se 
encontram referências dos Tuxá desde dos meados do sé-
culo XVIII, tanto na ilha dos Cavalos e Inhamus, aldea-
mento de São Félix (Pinto, 1956: 66), próximos das Ilhas de 
Pambu (atual Assunção) e Aracapá, como próximos a foz 

Cataá 20) Adalfo Misael – Tupacaí 21) Bernaraina Maria – Travan Chuá 22) Virginia 
Gomes – Parrater 23) Carmina Gomes - Carraté.

do rio Pajeú, área do aldeamento de Sorobabé  (Hohenthal 
1954: 39), ambos na freguesia de Rodelas. Pinto (1956: 67), 
sugere que os “Tushás”, que habitam a ilha da Viúva, ou 
das Cabaças, também seriam os Txaledô. Segundo Pinto, 
txaledô é uma palavra da língua Yathê, do povo indígena 
Fulni-ô, e quer dizer gente do rio grande. De acordo com 
um depoimento de um índio Fulni-ô, recolhido pelo autor, 
alguns indígenas que formam o povo Fulni-ô teriam vindo 
do rio São Francisco, próximos a cidade de Juazeiro ou de 
Belém do São Francisco, e numa peregrinação em busca de 
um local com maior abundância de recursos naturais, teriam 
se estabelecido na serra do Comunati (Pinto, 1956: 65). Já 
Procá (Procaz) é uma etnia que foi registrada habitando os 
aldeamentos dessa região desde os primeiros documentos 
elaborados pelos jesuítas, ainda no século XVII. Em relação 
aos Bragadá ou Brogadá, que segundo Hohenthal é uma 
variação do topônimo Procá, foram documentados, segundo 
Pinto (1956: 35) no Brejo dos Padres junto com os Panka-
raru, e os índios Tuaça da Serra Negra, e no Pé de Serra, 
localizado no lado oposto da Serra do Comunati em que 
habitavam os Fulni-ô, próximos dos Fola e dos Foklassa:

Muitas frações ou ‘clãs’ do grupo dos Carnijó ha-
bitavam o vale do Ipanema. Os Foklasá viviam no 
Zumbi, à subida da serra dos Cavalos (Foklasá 
significa ‘os do lugar de muitas pedras’); os fola, 
isto é, ‘os bico de patos’, mais para o Sul, no vale 
do riacho do Funil, quase junto à serra do Tanqui-
nho,  (ainda hoje há uma ribeiro, nessa zona, com 
o nome de Fola-fuli) . Ambas as frações falavam a 
mesma língua dos Fulni-ô. Também há notícias de 
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ou Bragadá (Carta 3).... Os Brogadá parece não 
faziam parte da família linguística dos Fulni-ô, 
pois esse nome, é estranho a língua yãthê. (PIN-
TO, 1956: 67)

Tanto Hohenthal (1954) como Nasser (1975), descre-
vem a economia dos Tuxá baseada na produção agrícola de 
subsistência da mandioca, milho, feijão, abóbora, batata doce, 
todos plantados nos terrenos da ilha da Viúva, e cultivos de 
verduras no quintal. Alguns desenvolviam uma pequena ati-
vidade pastoril. A vida dos Tuxá se restringia a dupla morada, 
uma na aldeia localizada no povoado, e outra nos sítios na ilha 
da Viúva.  De um modo geral, a criação do Posto Indígena 
Felipe Camarão gerou uma coesão maior entre os Tuxá e o 
crescimento de sua auto-estima, com a retirada dos não-ín-
dios da Ilha da Viúva. No entanto, a assistência aos Tuxá se 
restringiu, ao longo dos anos, na construção de uma casa de 
farinha, da instalação de três eletrobombas para irrigação dos 
plantios e na distribuição ocasional de sementes. Em 1964, 
segundo o relatório do agente Roberto Floriano de Albu-
querque, o posto era composto de:

336 almas aldeadas, de ambos os sexos: maiores, 
masculinos 74; femininos 89; menores, masculi-
nos 86; femininos 87; residentes em casas cons-
truídas de tijolos, cobertas de telhas e parte de 
taipa, num total de 54 casas, todas construídas 
pelos índios com seus próprios esforços, formando 
uma vila alinhada com o plano da cidade de Ro-
delas, iluminada com energia de Hidrelétrica do 

S. Francisco – CHESF numa área de 336 metros 
lineares de frente, à margem do rio São Francisco, 
localizada no Estado da Bahia.

O povoado de Rodelas se torna cidade pela lei nº 
1768 de 30 de julho de 1962. Nesse mesmo ano ocorrem às 
eleições para prefeito e vereadores do município. Se inicia 
assim, o que regionalmente é conhecido como “tempo da 
política”. Os brancos começam, em busca de conquistar seus 
objetivos eleitorais, estabelecer certas negociações com os 
índios e morenos. Pela primeira vez, durante essa disputa elei-
toral, contam os antigos moradores de Rodelas, uma pessoa 
branca dançou com uma pessoa morena. Tal fato ocorreu 
num baile de campanha, onde a esposa do futuro prefei-
to Manoel Moura dançou uma “parte” com um moreno do 
povoado. Os brancos começam também a se aproximar dos 
Tuxá, com o intuito de conseguir votos. Nesse período que 
são estabelecidas as divisas da área da aldeia Tuxá em terra 
firme. Após as eleições, a Câmara Municipal aprovou uma 
lei oficializando a demarcação da área da aldeia em terra 
firme, com uma extensão superior a 2 léguas (Peres, 1992: 
167), situando esta fora do perímetro urbano, com direitos 
específicos, como a liberação de licença para edificações e 
isenção do pagamento do imposto predial e territorial. Nes-
sa mesma lei o município assume também os encargos fi-
nanceiros no apoio à aldeia.

Segundo Cabral Nasser (Cabral Nasser, 1975), no 
início da década de 1970, como foi descrito também por 
Hohenthal (Hohenthal 1952), a aldeia se constituía de uma 
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era asfaltada, parecendo uma extensão da cidade, que passara 
a se chamar rua Felipe Camarão. Apesar da energia elétrica 
ser fornecida para toda a aldeia, a maioria não a utilizava ou 
devido à falta de recursos para pagar a conta ou porque não 
fazia questão de tê-la.(Cabral Nasser 1975). Na aldeia de 
terra firme, havia 55 casas: 

na sua maioria conjugadas e construídas variada-
mente com tijolos, com tijolos e taipa combinados 
ou apenas taipa. Todas estão cobertas com telhas. 
Poucas têm sanitário e menor ainda é o número 
das que têm banheiro. A maior parte da população 
banha-se no rio e serve-se de um terreno baldio, 
que se estende nos fundos da aldeia, para suas ne-
cessidades fisiológicas. (NASSER, 1975: 20)

Em 1988, os Tuxá começam um novo processo de re-
territorialização, com o deslocamento compulsório devido a 
inundação de suas terras pelo lago formado com a constru-
ção da hidroelétrica de Itaparica e Paulo Afonso, que atin-
giu três municípios no estado da Bahia: Chorrochó, Rodelas 
e Glória; e quatro em Pernambuco: Belém do São Fran-
cisco, Floresta, Petrolândia e Itacuruba. Desses municípios 
atingidos foram inteiramente alagados os núcleos urbanos 
de Petrolândia e Itacuruba no território pernambucano; e de 
Rodelas e Glória no território baiano.

A Usina Hidroelétrica de Itaparica foi construída 
para produzir anualmente 8 milhões de KWh, adicionar ao 
sistema de geração hidroelétrica da região nordeste apro-

ximadamente 2.500 MW, com o intuito de solucionar o 
problema de fornecimento de energia elétrica nessa região 
(Melo, 1988: 236).12 O lago formado pelo empreendimento 
atingiu 100 km de margem do rio São Francisco, inundan-
do 834 Km², ocasionando o deslocamento compulsório de 
aproximadamente 7.000 mil famílias, 40.000 pessoas, entre 
elas cerca de 200 famílias Tuxá, constituídas por cerca de 
1.200 indígenas, que perderam sua aldeia em terra firme e 
a ilha da Viúva, território assegurado pela Funai, onde de-
senvolviam suas atividades agrícolas e pastoris. A área da 
Ilha da Viúva, segundo Nasser (1975: 86), era de 3,5 km 
de comprimento e uma largura que variava entre 200 e 400 
metros, com 2.200 m2 de área para cultivo. O deslocamento 
foi extremamente difícil para os índios mais velhos, sendo 
que vários deles morreram e adoeceram, não suportando o 
impacto da mudança e assistirem a ilha da Viúva e aldeia em 
terra firme sendo completamente inundadas.

As negociações sobre o seu deslocamento compul-
sório envolveram do lado do aparelho estatal a CHESF 
e a FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Nesse pro-
cesso, como Brasileiro (2000) observa, foram tomados al-
guns  procedimentos irregulares como a ausência de um 
decreto presidencial e da identificação de um território, 
que segundo a legislação vigente que trata da questão da 
remoção dos povos indígenas de suas terras, teria que ter 
sido anteriormente definido. Além disso todo o processo 

12 Os funcionários da CHESF durante os quatro meses de pesquisa, embora sempre me 
atendessem  de forma cordial e gentil, evitaram de todas as formas o acesso a documentos 
da companhia sobre os Tuxá, assim como seus diretores evitaram conceder entrevistas 
sobre o caso.
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Tuxá foram turbulentos, confusos, marcados por indefini-
ções e desrespeito a legislação vigente, e pelo favorecimen-
to do reassentamento de brancos, com situação econômica 
melhor e melhores relações políticas, em detrimento do 
reassentamento dos indígenas. 

Tal processo de reassentamento compulsório de-
sencadeou interesses diversos entre as lideranças Tuxá e 
desencadeou diversos atritos e desavenças internas que 
se perpetuam até hoje. Um grupo liderado pelo Cacique 
Manoel Eduardo Cruz, conhecido como Cacique Bidu e 
o Pajé Armando Gomes Tuxá, decidiram permanecer na 
Nova Rodelas esperando e acreditando que a CHESF 
resolveria o problema da aquisição das terras. A decisão 
foi motivada principalmente devido à sua ligação afetiva, 
emocional e histórica com a região e o antigo territó-
rio indígena. Outro grupo, liderado pelos índios Manoel 
Novaes e Raul Valério, questionou as terras onde os Tuxá 
seriam reassentados e preferiram ser alocados em terras 
preservadas localizadas na margem do rio São Francisco. 
Tal grupo se encontra hoje  nas fazendas “Morrinhos” e 
“Oiteiros”, próximos ao núcleo urbano da cidade de Ibo-
tirama, no estado da Bahia. Parte desse grupo retornou, 
anos depois, a Nova Rodelas, pois não se adaptaram ao 
local. Um terceiro grupo, bem menor do que os outros 
dois, e que residiam em Itacuruba, se instalaram provi-
soriamente no município de Inajá, e decidiram continuar 
nesse mesmo município e  esperar a CHESF adquirir 
uma terra para assentá-los. Importante destacar que os 

Tuxá, entre os moradores de Rodelas, foram o único gru-
po que recebeu proposta para serem reassentados fora e 
distante do município de origem.

Num convênio estabelecido ente a FUNAI e a 
CHESF, consta das obrigações da companhia o reassen-
tamento das famílias até o dia 30/12/87. E distingue o 
acordo para os dois grupos:

2.1 -  No município de Ibotirama:
Aproximadamente 2.050 ha (dois mil e cinquenta 
hectares) das Fazendas “Morrinhos” e Oiteiros, si-
tuadas a cerca de 15 (quinze) quilômetros ao nor-
te da sede municipal, já adquiridos pela CHESF, 
conforme escrituras públicas de compra e venda 
lavradas em 18 de fevereiro de 1986 e registradas 
no ofício imobiliário da respectiva Comarca e des-
tinadas ao reassentamento de 96 famílias.

2.2 – No município de Rodelas para reassenta-
mento das 82 famílias restantes:
a) aproximadamente 4.000 ha (quatro mil hecta-
res) destinados à Reserva Indígena, situados no lu-
gar Riacho do Bento, 20 Km a montante da nova 
sede municipal;
b) quadras 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 do Ploa-
no Urbanístico da nova cidade de Rodelas, com-
preendendo uma área aproximada de 78.660 m2 
(setenta e oito mil, seiscentos e sessenta metros 
quadrados) destinados à Aldeia, e mais 30 (trinta) 
hectares de áreas adjacentes.

Numa cláusula seguinte, a CHESF garantia a cons-
trução de:
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Posto de saúde /Escola Rural/Casa de Religião/
Cemitério/Poço Artesiano/Casa de Farinha
Na Aldeia ou Reserva ou Reserva Indígena de 
Rodelas:
Posto Indígena/Posto de Saúde/Casa de Religião/
Casa de farinha/Prédio para beneficiamento de 
arroz/Cemitério

Na implementação dos projetos agrícolas, a CHESF, 
assegurava a

construção de estrada de acesso; infra-estrutura de 
energia elétrica; captação, adutora e distribuição 
de água para irrigação e consumo humano; imple-
mentação das áreas de cultivo mediante a limpeza 
e deslocamento, de acordo com a orientação técni-
ca a ser indicada pelos projetos em elaboração; in-
fra-estrutura necessária à irrigação, canais, valetas, 
bombas, equipamentos, etc.. de acordo com o que 
for definido nos projetos; Elaborar e implementar 
projeto integrado de pecuária e pesca para a co-
munidade de Rodelas.

À FUNAI seriam ainda destinados

recursos para assegurar a continuidade dos proje-
tos de irrigação, compreendendo a orientação téc-
nica, de acordo com o programa a ser apresentado 
pela FUNAI e aprovado pela CHESF, necessários 
à consolidação do reassentamento da comunidade, 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, a partir da implanta-
ção dos projetos agropecuários.

Às “famílias reassentadas” em Ibotirama que já es-
tavam com terras garantidas para o cultivo irrigado, ficou 
destinado um salário mínimo até nove meses após a im-
plantação do projeto de irrigação definitivo. Para as “famí-
lias não reassentadas” que ficaram na Nova Rodelas, seriam 
destinados 2 ½ salários mínimos, a partir da data de sua 
transferência, também com o limite de até nove meses após 
a implantação do projeto de irrigação definitivo. 

A partir do envolvimento do Ministério Público 
Federal, em 1991, acionado por denúncias feitas pela FU-
NAI sobre o não cumprimento das metas e prazos estabe-
lecidos no acordo firmado com a CHESF em 20/11/87, 
foram realizadas diversas reuniões entre a Procuradoria 
Federal e a Companhia. Firmam um novo acordo em 
25/05/94, que diferente dos dois acordos anteriores, em 
25/07/1986 e 20/11/87, contou com a participação da 
comunidade indígena (Brasileiro, 2000), visando o as-
sentamento dos Tuxá que permaneceram em Rodelas. 
A CHESF não consegue executar tal acordo. Em março 
de 1999, a equipe técnica contratada para a elaboração 
do Programa Tuxá de Rodelas, da Fundação Apolônio 
Salles de Desenvolvimento Educacional – FADURPE –, 
encaminha à CHESF e à FUNAI uma “Proposta Téc-
nico-Econômica para Elaboração do Programa de Ges-
tão Territorial Tuxá-Rodelas”. Diante da morosidade e 
os sucessivos adiamentos dos procedimentos necessários 
por parte do GERPI13, CHESF e FUNAI para solucio-

13 A CHESF cria em 1997, diante da possibilidade de sua privatização, o GERPI , 
Grupo Executivo para Conclusão do Projeto de Reassentamento das Populações da Usina 
Hidroelétrica de Itaparica, subordinado à Câmara de Políticas de Infra-Estrutura da Pre-
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o GERPI começa a fomentar entre os indígenas, como 
a solução para o problema, a ‘opção’ de receberem uma 
indenização monetária ao invés de terras e do projeto de 
irrigação (Brasileiro, 2000). 

Essa proposta causou dissensão entre um grupo a fa-
vor de estabeleceram um acordo  com a proposta do GERPI 
e outro contra. O grupo a favor da demarcação de um ter-
ritório indígena e da implementação do projeto irrigado, li-
derado pelo Cacique Bidu e o Pajé Armando, ganha a apoio 
da grande maioria da comunidade e prevalece a luta dos 
Tuxá pela definição de seu reassentamento. Em 2001, após 
Ministério Público Federal entrar com uma Ação Civil Pú-
blica contra a CHESF, os índios Tuxá conseguem o direito 
de estender o pagamento da V.M.T., Verba de Manutenção 
Temporária (que posteriormente se transformará em Provi-
são Temporária de Subsistência), que continua sendo paga 
devido a não conclusão do processo de reassentamento, às 
novas famílias Tuxá constituídas. Até os dias de hoje, após 
diversos acordos e processos, inclusive envolvendo indeni-
zações monetárias, os Tuxá de Rodelas continuam sem um 
território tradicional, e residem hoje em casas de alvenaria 
numa área urbana na Nova Rodelas, com aproximadamente 
50 ha, também no extremo a montante da área urbana mu-
nicipal como era na antiga Rodelas. O reassentamento na 
área urbana foi a única parte do  projeto de reassentamento 
Tuxá de Rodelas executado previsto no acordo de 1986. 

sidência da República, com o objetivo de solucionar os problemas gerados pela companhia 
no reassentamento das famílias atingidas pela construção da barragem de Itaparica.

Como sugere Sigaud (1986: 53), a natureza do pro-
cesso social deflagrado por um empreendimento é simul-
taneamente econômico, político, cultural e ambiental, e 
desencadeia processos de mudança social que interferem 
em várias dimensões e escalas, espaciais e temporais na 
população afetada.  Este processo envolve alterações patri-
moniais e morfológicas, atentando-se para as novas dinâ-
micas socioeconômicas que se instauram, assim como para 
os novos interesses e problemas se manifestam.

Todo esse processo impactou profundamente todos 
os aspectos da vida social e cultural dos índios Tuxá.  Mui-
tos laços familiares e de compadrio se cortaram e se trans-
formaram em inimizades devido aos atritos criados pelas 
negociações e a diáspora Tuxá. As alterações do meio am-
biente com a formação do lago de Itaparica alterou todos 
os costumes sócio-culturais e econômicos do povo Tuxá. 
Se extinguiram as capivaras, saracuras e jacarés, e junto seu 
costume e conhecimento de caça. O conhecimento que ti-
nham sobre como, onde e quando pescar nas correntezas 
do rio São Francisco não funciona mais devido as trans-
formações do habitat dos peixes, e o desaparecimento de 
boa parte da ictiofauna. Também foram extinguidas diver-
sas plantas medicinais do conhecimento tradicional Tuxá 
que eram encontradas na várzea e nas ilhas do rio, gerando 
uma desestruturação nas práticas e conhecimentos medi-
cinais tradicionais desse povo indígena.

O povo Tuxá, conhecidos pela sua autonomia e de-
dicação ao trabalho agrícola, qualidades que os mais ve-
lhos sempre falam com orgulho, ficam impossibilitados de 
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social, econômica e cultural impacta, consequentemente, 
o sistema de educação informal, onde os índios aprendiam 
práticas, histórias e costumes tradicionais Tuxá, acompa-
nhando os mais velhos em suas atividades desde criança 
(Cabral Nasser, 1975: 97). Essa ruptura com antigas prá-
ticas e conhecimentos tradicionais Tuxá, afetou a auto es-
tima do grupo, e criou conflito também entre as diferen-
tes gerações Tuxá. Esse conflito aparece, por exemplo, na 
questão da profunda relação que os mais antigos tem com 
a terra, diferente dos Tuxá que eram muito novos ou que 
nasceram após o deslocamento compulsório, que cresce-
ram sem poder trabalhar na agricultura, na atividade pas-
toril, ou praticar atividades de caça e de pesca do qual se 
orgulhavam.  Essa relação com a terra não é constituída 
somente pelo caráter utilitário e econômico, mas envolve 
relações psico-afetivas e mítico–simbólicas, como aparece 
no depoimento do Cacique Bidu:

A minha indignação, minha e de meus companheiros, com 

a mudança , todo mundo sobrevivia dali. E dali nós está-

vamos dando continuidade dos nossos filhos. A cuidar 

da terra, a lidar com a terra, a ter amor a terra, ter amor 

a produção. Que ali nós tínhamos produção para comer, 

jogar, dar, tudo com fartura. Porque era uma terra Santa. 

Terra que não se cansava de produzir. Uma ilha, uma terra, 

que quanto mais o povo crescia, mas a produção aumen-

tava. Uma coisa terminada por Deus, e por nosso protetor. 

Com as mudanças da barragem, nossos filhos, perderam 

amor do convívio, da natureza. De nossa terra, perderam 

a vocação para trabalhar. Eu conto da minha casa, meu 

penúltimo filho, tinha 12 anos, já vivia lidando com a terra, 

ajudando na produção de arroz. Mudando arroz. Tirando 

o arroz da roça para o ponto da colheita, para limpar o 

arroz. Plantava cebola. E eu cavava cova, e ele colocava a 

sementinha ali na cova , passava o pé e cobria. Hoje é pai 

de dois filhos e não teve mais contato com a terra. Perdeu 

o amor. Tudo isso foi danos causado por essa empresa. 

(CACIQUE BIDU)

  
Acompanhando seus pais quando criança, apren-

diam não só as técnicas referentes às atividades econômi-
cas como pesca, caça e agricultura, mas também as his-
tórias orais sobre o povo Tuxá, os seus conhecimentos 
específicos, como por exemplo, sobre o rio São Francisco, 
e de sua relação mágico-religiosa com a natureza de uma 
maneira geral. Nesse processo eram transmitidos conheci-
mentos específicos que os distinguiam enquanto um grupo 
étnico diferenciado, e que estavam intimamente relaciona-
dos com a identidade e o ethos Tuxá. O impacto também 
atingiu a esfera religiosa, onde existe uma relação profunda 
entre a crença no contato com os espíritos ancestrais indí-
genas e seu território, agora debaixo da água.

As relações psico-afetivas e mítico–simbólicas dos 
Tuxá com o local que habitavam, e que estão intimamente 
relacionadas com seu modo de ser e de viver, foram com-
pletamente desconsideradas pela CHESF ao tratar da 
questão do reassentamento compulsório dessa população 
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ram negligenciados no momento de elaborar os estudos 
dos impactos das mudanças geoecológicas e suas implica-
ções nos domínios socio-culturais e econômicos do deslo-
camento do povo Tuxá, que focavam somente os aspectos 
práticos dessa mudança, orientados por uma lógica especí-
fica da sociedade empresarial capitalista. 

Devemos, como propõe Sigaud (1984), para melhor 
compreendermos como as populações são afetadas pelos 
empreendimentos, desarticular a concepção homogeneiza-
dora do social, presente no discurso e nas práticas do senso 
comum, que concebe essas populações como “atrasadas” e 
apresenta suas intervenções como benéficas, necessárias 
e inevitáveis para promovê-las e integrá-las ao progresso, 
baseado num modelo desenvolvimentista hegemônico.  É 
condição fundamental reconhecer a existência de diferen-
ças para o reconhecimento dos efeitos e impactos negati-
vos da implantação e operação dos empreendimentos, des-
naturalizando a análise de impactos constituída por uma 
perspectiva territorial-patrimonialista, onde a população é 
vista como um obstáculo a ser removido, de modo a viabi-
lizar o empreendimento (Sigaud, 1986).

Atualmente, ainda sem território, grande parte da 
população indígena Tuxá de Rodelas vive numa difícil si-
tuação econômica. Alguns poucos conseguiram adquirir, 
com dinheiro de indenizações, pequenas glebas de terra 
onde produzem comercialmente coco, e outros consegui-
ram empregos principalmente na área da educação e saú-
de. Uma das opções para enfrentar a falta de terra para 

trabalharem e criarem chances de emprego para os mais 
jovens foi investir fortemente na educação e na Esco-
la Estadual Indígena Capitão Francisco Rodelas, que se 
localiza na aldeia, e que tem, no presente, todo o corpo 
docente formado por indígenas. Ao mesmo tempo que a 
escola indígena segue o calendário das escolas não-indí-
genas e a grade curricular da base nacional comum, com 
o intuito de preparar os alunos indígenas para o mundo 
contemporâneo, inclui matérias e conteúdos específicos 
onde transmitem e ensinam conhecimentos relativos à 
cultura dos Tuxás e de outros povos indígenas, valorizan-
do suas raízes e tradições. Junto com outros Tuxá que 
retornaram a Rodelas, por não se adaptarem a Ibotirama, 
continuam lutando por seus direitos territoriais, tanto na 
área de Sorubabel, onde ocupam, há poucos anos, uma 
pequena área, como do reassentamento devido ao deslo-
camento compulsório, até hoje não realizado.
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Halfeld, Henrique Guilherme Fernando. 1860. 
Atlas e relatório concernente a exploração 

do Rio de São Francisco desde a Cachoeira da 
Pirapora até ao Oceano Atlântico.

1 - Aldeamento Rodela XVII/XVIII (área aproximada)
2 - Aldeamento Missionário Pambu Sec XVII/

XVIII
3 - Aldeamento Missionário Capuchi-

nho Aracapá
4 - Aldeamento Missionário 

Sorobeba/Sorubabel/
Surubabel/Zorobabé Sec 

XVII/XVIII
5 - Aldeamento Missionário 
Acará, Achará ou Axará Sec 

XVII/XVIII (posteriormente Ilha 
da Missão) (área aproximada)

6 - Caruru
(área aproximada)
7 - Arnipó ou Herinipó 
(área aproximada)

8 - Aldeamento Missio-
nário Curral dos Bois
9 - Aldeia do Bento Serafim, 
situada na Ilha de Varge, Sec XVIII
10 - Missão de São João Batista de 
Rodellas Sec XIX
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TERRITÓRIO, MEMÓRIA E IDENTIDADE DO 
POVO INDÍGENA TUXÁ DE RODELAS/BA 
E EFEITO BARRAGEM EM SUA DINÂMICA 

SOCIOAMBIENTAL E CULTURAL1

Nilma Carvalho Pereira

iNtrodução

O modelo de desenvolvimento econômico adotado 
pelo sistema político brasileiro nas últimas décadas alterou 
substancialmente a vida humana e os ecossistemas. E uma 
das manifestações de tal política, foi a construção das gran-
des obras de engenharia hidroelétrica instaladas na região 
do Médio e Baixo São Francisco. 

Essas barragens causaram grandes alterações não só 
na biota aquática como nos ecossistemas terrestres pela di-
mensão das áreas inundadas; como também, acarretaram 
grandes transformações socioculturais na vida das popula-
ções residentes nas áreas alagadas.

1 In memoriam de José Dirceu Tuxá.
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Á Os povos indígenas da bacia do São Francisco sofre-
ram diretamente os impactos negativos do modelo de pla-
nejamento territorial e de desenvolvimento implantado na 
região, o que produziu um quadro alarmante de conflitos 
decorrentes das injustiças sociais e ambientais.

Os índios Tuxá seguramente fazem parte dos segmen-
tos mais vulneráveis aos efeitos das barragens construídas 
ao longo do Rio São Francisco. As mudanças significativas 
nas formações biológicas do rio após o barramento refleti-
ram diretamente em suas vidas, produzindo um conjunto de 
transformações socioambientais alarmantes. 

Com a formação do reservatório de Itaparica, os in-
dígenas tiveram seu território inundado, que submergiram  
suas ilhas e margens, interrompendo as diversas atividades 
agrícolas e culturais, como por exemplo, uso de plantas me-
dicinais, navegação, caça e pesca que faziam parte da cons-
tituição de sua identidade diferenciada, manifestada nos 
conhecimentos minuciosos da diversidade biológica e eco-
lógica dos seus ecossistemas, saberes, adquiridos ao longo de 
sua história de interação com o Rio São Francisco.

Consequentemente essas transformações também re-
percutiram em todas dimensões de suas vidas como: reli-
giosidade, forma de lazer, acessibilidade a lugares sagrados, 
hábitos familiares que de algum modo estavam referidos ao 
Rio e às florestas do bioma Caatinga.

Contudo, cada vez mais aumenta a exploração dos re-
cursos naturais  em áreas habitadas por esses povos, pelos 
agentes públicos e privados do desenvolvimento, levando a 
um acelerado processo de degradação socioambiental com 

perda de sua diversidade sociocultural, como foi o caso da 
construção das barragens hidroelétricas que causaram inú-
meros conflitos territoriais em todas as dimensões da vida 
humana do presente grupo em estudo.

Neste contexto, o presente artigo pretende contri-
buir com as discussões acerca das questões que envolvem a 
percepção e acesso ao território tradicional e identidade do 
povo indígena Tuxá, sendo estes, elementos imprescindíveis 
para a sua produção e reprodução sociocultural e religiosa.

A pesquisa foi delimitada em âmbito do Povo Indíge-
na Tuxá de Rodelas/BA, no qual se auto determinam como 
“Índios da Tribo Tuxá, Nação Proká, Caboclo Arco, Flecha 
e Maracá”, constitui-se uma das últimas das diversas etnias 
reunidas a partir do século XVII, entre os quais, sofreram a 
intervenção de várias missões que se estabeleceram ao longo 
do curso do médio São Francisco. O município de Rode-
las está localizado na região nordeste, mais precisamente no 
norte da Bahia, às margens do Rio São Francisco. Possui 
clima semiárido e está localizado no Bioma Caatinga. 

A pesquisa utilizada neste trabalho foi bibliográfica, 
de campo com abordagem quantitativa, como lista livre, ín-
dice de saliência, entre outros e qualitativa, tais como, obser-
vação, etnografia, etnomapas e oficinas.

No que diz respeito a acerca da percepção do seu 
território tradicional e atual, foi feito as seguintes per-
guntas: “Como viviam no antigo território e como vivem 
hoje no território atual”. Esta técnica visou buscar infor-
mações específicas sobre o domínio cultural da comuni-
dade estudada. 
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Identidade e Território Tuxá

A aldeia Tuxá situa-se no Município de Rodelas/
BA, na região do Submédio São Francisco. Os Tuxá são 
filhos dos antigos índios rodeleiros que viveram naquela 
região há muitos anos. Sua população atual é de 995 indi-
víduos, divididas em 214 famílias, sendo que a população 
está dividida de acordo com o gênero em 507 homens e 
488 mulheres (MARQUES, 2008).

O Mapa 1 descrito constitui a elaboração dos indí-
genas acerca dos conflitos sócio, étnicos, territoriais e am-
bientais apresentados a Nova Cartografia Social da Bacia 
do rio São Francisco. Bem, como a situação de conflitos 
inseridos em seu contexto. A identidade e os conflitos são 
marcas substanciais da realidade que envolve os Tuxá na 
sua historicidade.   

O Povo Indígena Tuxá de Rodelas/BA viveu histori-
camente envolvido num ambiente favorável entre as águas 
do Rio São Francisco e as matas das Caatingas do semiá-
rido e adquiriu um rico conhecimento da flora e fauna 
dos ecossistemas. Resistiram ao extermínio e a penetração 
pecuarista no Nordeste, e viviam em mais de 30 ilhas no 
Rio São Francisco, porém, a construção da barragem da 
hidrelétrica de Itaparica em 1988, inundou sua aldeia, e 
foram transferidos para três áreas distintas: Nova cidade 
de Rodelas. Ibotirama e Inajá (SILVA, 1997). Mapa 1: Mapa da Nova Cartografia Social do Povo Tuxá

(NECTAS, 2008).
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o lago de 843 m² de água alterou profundamente todos os as-
pectos da vida social e cultural dos índios Tuxá. Muitos laços 
familiares e de compadrio se romperam e se transformaram 
em inimizades, nesse período ocorreram divisões internas tan-
to em Ibotirama quanto em Rodelas, devido ao difícil proces-
so de negociação com a CHESF. Ainda segundo o autor, o 
deslocamento forçado dos Índios mais velhos do seu território 
tradicional, foi extremamente difícil para os mais velhos, sendo 
que vários deles morreram não suportando o impacto de ver a 
ilha da Viúva e sua  aldeia sendo completamente inundadas.

Mapa 2: Deslocamento dos Tuxá depois da construção da Represa de 
Itaparica – Bahia (Fonte: SEI – Superintendência de Estudos Eco-

nômicos e Sociais da Bahia. Mapa adaptado por Ely Estrela e Sinthia 
Batista). Migração de parte do grupo TUXÁ na década de 1980.

O Mapa 2 descreve a diáspora Tuxá, localizando os 3 
lugares, Nova Rodelas (BA), Ibotirama (BA) e Inajá (PE), 
para onde os grupos de famílias Tuxá foram forçadamente 
transferidos com a construção da barragem de Itaparica.

Os municípios de Nova Rodelas e Inajá encontram-
-se no baixo médio São Francisco, entranhados no semiá-
rido brasileiro no chamado polígono da seca. O município 
de Rodelas fica próximo ao Raso da Catarina, Bahia, que é 
uma região considerada de alta prioridade para a conser-
vação, por sua ecogeografia particular e grande riqueza de 
espécies com ocorrência de espécies endêmicas e raras de 
flora e fauna das caatingas, como por exemplo, arara-azul-
-de-lear (Anodorhynchus leari) bem como espécies de plantas 
de grande importância ecológica e cultural para as comuni-
dades tradicionais que vivem neste ecossistema.

Memória do Antigo Território Ancestral

A discussão acerca da dimensão do território torna-se 
bastante complexa quando tratamos de um modo de vida 
diferenciado, único e particular, dos povos indígenas, pois o 
território abrange uma dimensão simbólica e concreta que 
vai além do espaço físico, alcançando uma cosmovisão. 

O território, como bem salienta Milton Santos (1998), 
não é somente aquele quadrado limitado, mas, um espaço 
dinâmico, socialmente construído por atores que possuem 
diferentes olhares e percepções sobre o ambiente que vive 
cuja ação é mediada pela cultura, ou seja, como afirma o 
autor “o território é a própria sociedade em movimento”.
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cem vivas na memória do Povo Tuxá, assim como, os laços 
de solidariedade, união, tranquilidade tornam-se elementos 
desafiadores nos dias atuais. Nesse sentido, o ancião e Pajé 
da Aldeia relembra:

Fui criado lá na Ilha da Viúva, lá era muito bom... Era um 

paraíso. Uma porque nos vivia num lugar onde foi gerado e 

criado nosso antepassado, as terras nossas era abençoa-

da por Deus... A vida lá era outra (...) coisa que lá nunca 

vimos uma morte nem de caboclo, nem de negro e nem de 

branco. Era três famias, nós era tudo unido. Os índios, os 

negros e os brancos. Vivia tudo unido...

(PAJÉ ARMANDO, 2012)

A recuperação do território étnico é um grande desa-
fio, e também uma luta histórica do Povo Tuxá, como ressal-
ta a liderança indígena Tuxá: 

O nosso território tradicional é toda essa terra (referindo-

-se ao município de Rodelas) onde nossos antepassados 

sempre viveram por entre as caatingas e as beiradas do rio 

Opará e suas Ilhotas. Nosso povo viveu, morreu e reviveu, 

mas, que continuar existindo e vivendo, para isso, precisa 

de duas coisas: recuperar seu território e viver suas tra-

dições de maneira livre e livre dos grandes projetos que 

destruíram e continuam destruindo nossas vidas.

(SANDRO TUXÁ, 2012)

Importante compreender que a percepção do agir so-
bre o local e o território não se restringe ao espaço físico li-
mitado geograficamente, mas, um espaço que tem uma his-
tória, uma cultura, uma relação sistêmica com o ambiente. 
Como elucida Sigaud: 

É necessário entender a natureza do processo so-
cial deflagrado pelo empreendimento que proces-
sa simultaneamente o econômico, político, cultural 
e ambiental, pois, trata-se, com efeito, de um pro-
cesso de mudança social que interfere em várias 
dimensões e escalas, espaciais e temporais, pois, 
instauram-se novas dinâmicas socioeconômicas, 
novos grupos sociais emergem na região de im-
plantação, novos interesses e problemas se mani-
festam. (SIGAUD, 1986, p. 6)

Por sua vez, Rothman (1998, p. 45) ampliando a visão 
de Sigaud ressalta que:

Entender o processo como mudança social, implica 
igualmente considerar que há dimensões não estri-
tamente pecuniárias ou materiais, e sim, abrange 
perdas que são resultantes da própria desestrutu-
ração das relações prevalecentes, da eliminação de 
práticas, das perdas de valores e recursos imateriais 
(religiosos e culturais), e cita como exemplo, a dis-
persão de um grupo familiar extenso, ou a inunda-
ção de lugares com importância simbólica religiosa, 
para um determinado grupo social.

Logo, o território surge como resultado de uma di-
nâmica social, que de forma concreta e abstrata, se apropria 
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Á de um espaço (tanto físico como simbólico) e assim, vive-se 
um processo de construção social., onde, segundo Brunet 
(1990), há um sentimento de pertencimento dos atores lo-
cais à identidade construída, e associada ao espaço de ação 
coletiva e de apropriação, onde são criados laços de solida-
riedade entre esses atores.

Para Albagali (2004), o sentimento de pertencimento 
é o modo de agir no âmbito de um espaço geográfico, o que 
significa a caracterização de uma noção de territorialidade, 
onde as relações sociais e a localidade estão interligadas, for-
talecendo o sentido de identidade, refletindo o sentimento 
de pertencimento. Este sentimento de pertencimento trans-
cende o tempo e se faz presente na fala dos mais novos da 
Aldeia, como se observa na fala do jovem Índio Taiãn:

Ser índio é ser forte, é ser guerreiro, e medo de falar pelo 

seu povo e sim coragem de agir. Ter fé e ter sabedoria para 

compreender os sinais divinos e a fé e amor na cultura no 

seu idioma e saber da sua origem. (TAIÃN TUXÁ, 2012)

Lembrança do território submerso faz-se presente na 
memória do jovem Tuxá ao comparar seu antigo território 
com o que restou atualmente.

(...) comparar nosso território submerso com o que restou 

do território agora é difícil porque lá ainda tínhamos a mata, 

a mata ciliar era abundante, nos tínhamos uma vegetação 

muito rica, nos tínhamos varias ilhas de nossas posses e ou-

tras a conquistar e tinha uma gama de coisas muito voltada 

nessas questões da tradição, da visão de ser Tuxá, dessa 

questão da cosmovisão indígena do nosso pertencimento às 

águas do nosso pertencimento as matas, mesmo com toda,  

por não ter hoje esse mundo. (SANDRO TUXÁ, 2012)

E assim, a dinâmica que gera um sentimento de perten-
ça a um território ultrapassa fronteiras geográficas e ao mes-
mo tempo, criam relações interétnicas, conexões que ajudam 
a constituir identidades, relações culturais, espirituais, sociais 
e ecológicas. Em uma entrevista concedida à Sociedade Bra-
sileira para o Progresso da Ciência (SBPC), e Ciência Hoje/
SP em junho de 1998, Milton Santos, geógrafo, explicita que 
o território é um ato de vida social, e diz “Não é apenas aquele 
quadrado onde a sociedade registra os seus movimentos. O 
território é a própria sociedade em movimento, que sem o 
território, a sociedade não pode ser explicada”.

coNflitos socioculturais, aambieNtais e

territoriais

Para Acselrad (2004), o acesso socialmente injusto 
aos recursos naturais, agravado pelas desigualdades sociais, 
é fator decisivo para dar origem e se instalar um ambien-
te de conflitos socioambientais, e afirma que os conflitos 
socioambientais surgem com intensidade à medida que se 
aprofunda o processo de transformação econômica e social 
dos territórios, enfatizando a disputa entre diferentes con-
cepções sobre as formas de apropriação ambiente e dos re-
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bólicas das sociedades.

 Neste contexto, se observa claramente os conflitos 
existentes na relação dos Tuxá no que diz respeito ao não 
acesso ao seu território tradicional para sua reprodução cul-
tural bem como a dificuldade de acesso aos seus bens natu-
rais, como por exemplo, as plantas utilizadas por eles para 
a cura dos seus males tanto físicos quanto espirituais, uma 
vez que estes se encontram  em propriedades particulares. 
Como testifica a liderança Tuxá:

A gente foi para mata, mas quando chegamos na mata, a 

mata já tinha dono, tivemos que pular a cerca de arame 

farpado. Foi tudo loteado. A mata onde nos fomos pegar 

as plantas estavam nas terras de não índio. Não tem mais a 

mata pra gente ficar a vontade. (ILCLÊNIA TUXÁ, 2012)

O fato de não possuírem posse de seu território é la-
mentada por outras lideranças jovens da aldeia e relata a 
triste realidade em que seu povo se submete para buscar as 
plantas medicinais para fazer seus remédios para as curas:

[...] hoje quando a gente precisa de alguma planta, de 

alguma erva que possa tá melhorando a saúde nossa gente 

muitas vezes se sente diminuído porque a gente tem que ir 

nessa parte do território que ficou fora da inundação, mas 

que hoje pertence ao branco então a gente tem que entrar 

nas terras dos não índios, que é nossa, muitas vezes sem 

pedir licença, porque a gente sente como nossa e as vezes 

somos difamados por estarmos ocupando ou entrando 

numa área que não nos pertence. (ALVANIO TUXÁ, 2012)

Esta situação leva a um conflito constante, carregada 
de extrema preocupação por se tratar de uma necessidade 
primordial para a manutenção de suas práticas medicinais 
e religiosas. Tal situação angustiante, inquieta e sucinta um 
sentimento de pertença e de resgate do seu território.

[...] É necessário que nos mobilizemos, que nos ergamos 

pra reconquistar a nossa identidade, a nossa dignidade. 

Então não é uma questão só de reconquista das nossas 

plantas e ter acesso a elas, mas é o restabelecer da digni-

dade que estava perdida, que a gente não a tem hoje mais, 

e um povo sem dignidade é um povo sem vida, sem ânimo 

para enfrentar os problemas que existe. (SANDRO, 2012)

Neste sentido Acselrad (2005), corrobora dizendo que 
os conflitos ambientais surgem a partir de interesses opostos 
entre os atores sociais que defendem diferentes lógicas para 
gestão de bens de uso comum. Ressaltando que o ambiente 
não é composto apenas por objetos materiais, mas através de 
sentidos socioculturais com interesses diferenciados, e asse-
gura que a causa ambiental é atravessada por conflitos sociais.

Para Little (2001) os conflitos mais difíceis tendem a 
acontecer onde há um choque entre os diferentes sistemas 
produtivos. Ou seja, ao mesmo tempo em que é necessário o 
barramento do rio para geração de energia, para suprir a ne-
cessidade de uma sociedade que exige cada vez mais satisfazer 
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fluxo natural do rio para garantir seu modo de vida. Este pon-
to de vista pode ser atestado na fala do jovem Tuxá a seguir:

A gente entende que com o represamento do rio, o rio ficou 

sem vida, que o rio vivo é o rio que corre né, agente tinha a 

ciência e o saber de quando as águas dormiam do rio, que 

muita gente não sabe, mas é importante que quando chega 

numa determinada hora o rio não soa, as cachoeiras não 

cantam, ela para as águas fica amortizadas assim em termos 

de barulho que você praticamente não ouve som e agente 

entende que o rio dorme e ali naquelas águas, naqueles 

cantos, naqueles locais aí habitava as dádivas de nosso 

povo, seres que agente chama de encantados que defen-

diam nossa aldeia [...] (SANDRO, 2012)

Impacto na Sociobiodiversidade Tuxá

O Universo simbólico do povo Tuxá é, essencialmente, 
composto pelo culto aos encantados/mestres2, santos, cabo-
clos e gentios (ESTRELA s/n). Percebe-se claramente que 
a dimensão simbólica dos Tuxá está intensamente ligada às 
águas do São Francisco, em especial as cachoeiras, morada 
dos encantados e de outras forças Divinas que fazem parte 
da cosmovisão dos Tuxá. Lamentavelmente, as cachoeiras, 
assim como as ilhas, lugares sagrados para os Tuxá, foram 
destruídas pelas barragens.

2 Forças poderosas do Povo Tuxá que fazem parte do regime do indígena, que são respon-
sável por proteger e defender o Índio e sua aldeia (Cacique Bidu, 2013).

Segundo Little (2001), todos os grandes empreendi-
mentos econômicos, podem causar danos e muitas das ve-
zes irreparáveis à sociobiodiversidade. E afirma que as in-
tervenções humanas nos ciclos naturais, nos processos de 
sustentação e desenvolvimento econômico, geram impactos 
“nefastos” para o funcionamento da natureza em si quanto 
para o ser humano. 

A percepção e visão de mundo dos índios Tuxá é to-
talmente indissociável do mundo natural:

[...] quando a gente vai fazer alguma atividade ritualística 

uma atividade de oferenda aos nossos encantos das águas 

nós não fazemos nesse rio nós temos que ir ao antigo rio 

aonde ele corre submerso e a gente vai entregar as ofe-

rendas seja ela o cabelo de uma menina moça, seja ela um 

presente para os encantos das águas, da mãe das águas. 

(SANDRO TUXÁ, 2012)

Por possui uma percepção e visão de mundo que os 
difere dos demais, os Tuxá tem uma profunda interação com 
a natureza e essa ligação vai além de uma lógica racional, ela 
adentra na fronteira do sagrado.

Entretanto, esta relação relativamente harmônica 
e interdependente dos bens da natureza, passaram a ser 
ameaçados pelas transformações ocorridas decorrentes da 
implantação da barragem hidroelétrica.

As barragens, juntamente com os agronegócios, já di-
minuíram consideravelmente a vegetação nativa e os peixes 
nativos, como também destruíram o ciclo da vazante que 
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quilombolas, pescadores, ribeirinhos que dependem do rio, 
da flora, fauna e território para a produção e reprodução de 
sua sociodiversidade cultural. Como afirmam os autores,

As barragens alteram o fluxo dos rios e criam 
enormes obstáculos (barreiras físicas) para o ciclo 
migratório (piracema) e até mesmo para a sobre-
vivência das espécies. Estas áreas, que muitas vezes 
são as últimas com mata nativa, abrigam também 
espécies da fauna e flora ameaçadas de extinção 
e que não se encontram mais em outros lugares, 
o que implica no desaparecimento do seu habi-
tat, como exemplo, para as aves migratórias, que 
precisam procurar outros lugares para fazer suas 
paradas e acabam mudando completamente suas 
rotas. (Vieira: Vainer, 2010, p. 1)

A formação dos reservatórios favorece a prolifera-
ção de espécies invasoras e nocivas de vegetação aquáti-
ca, que além de transmitirem doenças, prejudicam os usos 
múltiplos da água através da redução da correnteza do rio, 
aumento da disposição de sedimentos, dificuldade para a 
passagem de embarcações e para a pesca comercial, de-
posição de grande volume de matéria orgânica e a con-
sequente estagnação da água, entre outros fatores como 
afirma Schaeffer (1986, p. 52). 

Ainda segundo o autor, as barragens acabam sendo um 
problema para os peixes na medida em que compõem uma 
barreira que provocam alterações na extensão e qualidade 
dos locais de desova e alimentação devido a modificações 

na velocidade, temperatura, química, turbidez e redução no 
volume de água a jusante da barragem.  

A ideia de “impacto negativo” ou “perda” é muito li-
mitada para entender a dimensão e as complexidades dos 
processos sociais e históricos em questão. Como diz Sigaud 
(1986, p. 56), “ao intervir no espaço físico para formar o 
lago”, o empreendedor, no caso, em estudo, a empresa esta-
tal, atingiu violentamente o espaço social provocando uma 
desestruturação das relações sociais que a partir dele havia 
se constituído. 

Vieira e Vainer (2010) em seus estudos ressaltam 
outros efeitos barragem de grande importância, porém 
menos evidentes, que são chamados de perdas imateriais, 
que segundo Rezende e Bandeira (2007) esse patrimônio 
cultural imaterial é uma construção social e sua continui-
dade depende essencialmente dos sentidos e usos de quem 
o detém e ressaltam:

Figura 1: Rio São Francisco - Beira Rio - Caatinga.
(NILMA PEREIRA, 2012)
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apoiar seus portadores e o contexto social e cultu-
ral nos quais estes se encontram, pois disso depen-
de a transmissão desses saberes. Por isso mesmo, a 
proteção deve levar em consideração as dinâmicas 
da criação, da renovação e da transmissão cultural. 
Muitas vezes, isso inclui a legalização da posse da 
terra e políticas públicas específicas voltadas para 
estas populações. Tal integração demandaria o re-
conhecimento dos saberes tradicionais como parte 
dos direitos das populações tradicionais e povos 
indígenas sobre seu território e recursos, suas re-
gras costumeiras de uso, bem como o estabeleci-
mento de registros de saberes tradicionais e fun-
dos, para repartição de benefícios. (REZENDE & 
BANDEIRA, 2007, p. 17)

Contudo, esse patrimônio não foi se quer levado em 
consideração, e um exemplo claro disso é a destruição dos 
laços e redes sociais, a chegada de centenas de trabalhadores, 
máquinas pesadas, álcool, prostituição e violência, que sem-
pre acompanham os projetos de barragens e que traz consigo 
ameaças a sociobiodiversidade das comunidades e povos tra-
dicionais que vivem na margem do rio ou em seu entorno. 

Quando disseram pra gente sair da ilha da Viúva que a 

água ia inundar tudo, vi meu povo apavorado. Quando 

chegamo aqui, muitas famílias iludidas com as promessas 

e não aguentando tanto desespero pegaram as troxa de 

roupa e foram embora. Era muita dor e tristeza, era muito 

sofrimento, nós tudinho chorava. Não tem dinheiro que 

pague essa dor. (DORINHA TUXÁ, 2011)

A vida dos Tuxá após a transferência forçada de seu 
território tradicional, em consequência da construção da 
barragem, é marcada pela resistência, profundas transfor-
mações, separatismos e reformulações do modo político e 
intercultural de vivenciarem suas tradições. 

resultado e discussão

 
Memória Tuxá: Conhecimento Tradicional do 
Antigo e Atual Território

O Povo Indígena Tuxá possui uma intensa relação 
com os ecossistemas do rio São Francisco e com as Caa-
tingas do Nordeste brasileiro (Figura 2). Esta relação 
versa sobre um profundo conhecimento etnobotânico 
guardados numa memória ancestral singular transmi-
tida há séculos. A perda de seu território tradicional, 
apesar de trazer infinitos impactos de natureza material 
e imaterial, não foi capaz, segundo os Tuxá, de sucumbir 
sua “ciência”.

Os Tuxá exprimem de maneira sensível sua vida, 
numa memória intrinsecamente ligada ao território 
inundado, como está evidenciado no etnomapa dese-
nhado por estes (Cartografia Social, 2008, p. 5). Apesar 
de mostrarem o rio como ele se apresenta hoje, os Tuxá 
circundam o rio de um lado ao outro, numa demonstra-
ção que seu território, como diz o Cacique Bidu (2012) 
“era esse lugar todo”.
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A memória também é um todo indivisível, “de lá [an-
tigo território] trouxemos muitas coisas, trouxemos o co-
nhecimento das plantas” (Pajé Armando, 2012). Este co-
nhecimento apresentado no etnomapa abaixo (Figura 3) 
demonstra as principais plantas no novo território, no que 
se refere à área da Aldeia urbana.

Figura 2: Etnomapa do Território Tuxá – antes da inundação da Bar-
ragem de Itaparica (Nova Cartografia Social dos Povos e Comunida-

des Tradicionais do Brasil: Tuxá de Rodelas. (NECTAS, 2008)

Figura 3: Etnomapa do território botânico medicinal.
(Pesquisa de campo, oficina de construção etnográfica, 2012) 

Os dois mapas, antigo e novo, são parte intrínseca 
da vida dos Tuxá uma vez que parece ser determinante o 
vínculo sobre tudo que existiu e sobre tudo que há na atua-
lidade. O que restou é comparadamente substanciada na 
vivência da tradicionalidade identitária dos Tuxá, confor-
me infere a liderança:

Eu vou falar da minha Aldeia né, lá sim ficaram nossos so-

nhos. É uma frase de criança porque eu fiquei até os 4, 5 

anos de idade, mas recordava vividamente tudo que tinha 

lá, é comparar nosso território submerso com o que restou 

do território agora é difícil porque lá ainda tínhamos a mata, 

a mata ciliar era abundante, nos tínhamos uma vegetação 

muito rica, nos tínhamos varias ilhas de nossas posses 

e outras a conquistar e tinha uma gama de coisas muito 

voltada nesses questão da tradição, da visão de ser Tuxá, 

dessa questão da cosmovisão indígena do nosso pertenci-

mento as águas do nosso pertencimento as matas e mes-

mo com toda dificuldade por não ter hoje esse mundo né, 

facilitação como a energia que é um bem necessário nos 

éramos muito felizes e quando agente pensa na questão 

do território no sentido ambiental um equilíbrio muito rico, 

muito forte por que os Tuxá conseguiram vivenciar no dia 

a dia toda a força da natureza  na natureza na sua mata e 

nas águas. (SANDRO TUXÁ, 2012)

Os sentimentos originados pela perda do território 
são expressos nos Quadros 1 e 2 seguintes, ao apresentarem 
categorias de elementos desta memória submersa.
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Memória do Antigo 
Território

Frequência 
(%) Ranking Saliência

Vida difícil, mas feliz 41,7 2 0,319
Agr icu l tu ra / roça 
para o sustento 41,7 2,6 0,239

União 33,3 3,25 0,16
Vida boa 33,3 1,25 0,306
Tinha terra 25 2 0,2
Saúde 16,7 2 0,122
Plantação de chuva 16,7 2 0,125
Plantação de vazante 8,3 3 0,028
Pesca 8,3 4 0,042
Tinha o rio para fa-
zer remédio 8,3 3 0,028

Rico em peixe 8,3 2 0,056
Tinha de tudo na 
ilha da viúva 8,3 2 0,056

Antes era um lugares 8,3 1 0,083
Fé viva 8,3 3 0,042
Fome 8,3 2 0,042
Ciência mais forte 8,3 3 0,028
Caça 8,3 3 0,056
Pensamento contri-
to3 8,3 2 0,063

Não tinha a preocu-
pação com ganhos 
materiais

8,3 3 0,042

Não tinha fome 8,3 3 0,05

3 Para o povo é pensamento concentrado, pertencente, forte, intenso [grifo nosso].

Quadro 1: Consenso sobre o antigo Território e a situação em que se 
encontravam o Povo Tuxá.

Laços de solidarie-
dade 8,3 4 0,021

Maior concentração 
para receber o além 8,3 4 0,021

Liberdade 8,3 1 0,083

Numa abordagem sobre como era a vida no antigo 
território Tuxá, pôde-se perceber um consenso cognitivo 
dos entrevistados, cuja caracterização cultural foi expres-
sa a partir de uma memória listada em frases curtas. No 
Quadro 1, pode-se perceber que a tendência do modo de 
vida dos Tuxá, como, a felicidade, o modo de produção 
através da agricultura, a união, a vida boa e a condição de 
possuírem a terras apresentaram-se como os elementos 
mais destacados.

Fonte: Pesquisa, 2012.

Quadro 2: Consenso sobre o Território atual.

Realidade do
Território Hoje

Frequência 
(%)

Ranking Saliência

Perda do território 54,5 1,33 0,477
Perda das plantas 36,4 2,5 0,219
Vida mais difícil 36,4 1 0,364
Falta de trabalho 27,3 6 0,057
Enfraquecimento da 
cultura

18,2 3,5 0,101

Dificuldade de trans-
mitir conhecimento

18,2 2,5 0,114

Mantém a cultura 18,2 4 0,073
Tristeza 18,2 2 0,156



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

160 161

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

Mantém a tradição 9,1 4 0,036
Lugares longes pra 
achar remédios

9,1 2 0,061

União para os que 
participam da ciên-
cia

9,1 4 0,023

Não tem plantação 9,1 2 0,073
Preferência pelo re-
médio da farmácia

9,1 5 0,039

Perda da língua 9,1 3 0,055
Vida melhor 9,1 3 0,03
Diminuiu o uso das 
plantas

9,1 6 0,026

Divisão do grupo 9,1 1 0,091
Doença 9,1 2 0,045
Desapareceram 
plantas

9,1 5 0,039

Casa boa 9,1 2 0,061
Jovens dão pouco va-
lor para as plantas

9,1 4 0,052

Individualismo 9,1 3 0,045
Desinteresse dos jo-
vens 

9,1 3 0,03

Emprego 9,1 1 0,091
Enfraquecimento da 
crença e da ciência

9,1 2 0,078

Fome 9,1 4 0,052
Faltam condições de 
vida

9,1 7 0,013

Fonte: Pesquisa, 2012.

Destacaram-se neste índice de saliência cognitiva, os 
itens que correspondem à perda do território em função da 
construção da barragem de Itaparica, consequentemente, o 
Povo perdeu plantas significativas no seu antigo território, 
como infere o Cacique Bidu (2012):

A barragem nos trouxe um grande sofrimento, destruiu as 

ervas que a gente tinha no rio pra fazer remédio. Vivia a 

gente num paraíso, com saúde, não existia fome, a terra era 

abençoada por Deus. Todo mundo vivia da terra plantava, 

colhia e todo mundo era sadio. 

Ao traçarmos um quadro comparativo entre o Qua-
dro 1 que expressa à percepção do povo sobre como era a 
sua vida no antigo território tradicional, e o Quadro 2 que 
representa a vida no atual território, percebe-se que a mu-
dança forçada para a nova aldeia, criada pela Chesf, acar-
retou um grande dano para o seguimento de suas práticas 
socioculturais e religiosas.

Transformação e Perda Material e Imaterial

 A perda do seu território tradicional abalou todas as 
dimensões da vida Tuxá, causando prejuízos, alguns irrepa-
ráveis, para a sua sociobiodiversidade. Esta constatação ficou 
evidenciada, dentre as mais salientes no que tange às carac-
terísticas do Povo com relação á sua vida no atual território.

A intervenção obrigou a separação forçada do Povo 
Tuxá, onde uma parte do Povo foi para Ibotirama (BA), ou-
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foram criados e solidificados ao longo da história pelo Povo 
Tuxá sofreram rupturas que até hoje são lamentadas pela 
comunidade. A liderança Tuxá explicita:

A comunidade ela perdeu muitos desses trabalhos coleti-

vos, essa questão da troca, questão do compartilhar, essa 

questão de se vê no outro, na necessidade do outro, né? E 

isso era muito comum na veracidade porque nós víviamos 

numa comunidade plenamente índigena, nós cultuávamos 

não só a nossa ritualidade, mas, o meio social nosso era 

cultuado como índio, né? Ìndio assim no sentido de se dá, 

e dá a partilha, você não tem o feijão, eu tenho o arroz, 

tome aqui o feijão. (SANDRO TUXÁ, 2012)

Afirma-se então, que as interferências causadas no 
território Tuxá com a formação do reservatório de Itapa-
rica atingiu consequentemente e drasticamente seu espaço 
social provocando uma desestruturação nas relações sociais 
que haviam sido constituídas.

As mudanças ocorridas em consequência à perda do 
território foram muito sentidas e lamentadas, sobretudo, pe-
los índios mais idosos da Aldeia, porém, o que mais lhes cau-
sam sofrimentos é no que diz respeito à interferência na sua 
“ciência”, no sagrado. A esse respeito o Cacique Bidu relata:

A inundação foi a pior coisa que aconteceu pra nós até hoje 

estamos sofrendo. A coisa que mais a gente perdeu que 

abalou todo mundo foi a crença nas coisas da ciência, na 

cultura, antigamente tínhamos mais fé no trabalho que ia 

fazer, no Pajé que recebia a instrução do além e explicar o 

que ia acontecer ou o mal que tava para acontecer e retirar 

(...) todo mundo era unido e se juntava ali com o pensamen-

to contrito naquilo que ia buscar na ciência o que queria 

alcançar...essa foi a perca maior que a gente teve (...) a re-

ligião era mais viva, todo mundo se concentrava no trabalho 

para receber instrução do além... (CACIQUE BIDU, 2012)

As transformações advindas da construção da barra-
gem de Itaparica alteraram as relações socioculturais e reli-
giosas. Interações estabelecidas há centenas de anos por seus 
ancestrais e que foram transmitidas até os dias atuais, pas-
saram a ser ameaçadas e subtraídas pelos grandes empreen-
dimentos. Estão representadas nas fotos abaixo anciãs Tuxá.

Figuras 4 e 5: Anciãs da Aldeia Tuxá de Rodelas, à esquerda e
Auxiliadora, a direita. (TOMÁZ, 2012)
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relações socioecológicas culturais do povo Tuxá, haja vista 
que impossibilita a vivencia de suas práticas tradicionais, ad-
quiridas através de uma relação histórica com seu território. 

Não achei bondade nessa mudança, uma porque está difícil 

a terra, muito distante chegar a ela... Tem um bocado de 

gente na aldeia sem fazer nada, porque não tem serviço. 

Não é como lá (Ilha da Viúva), que já ás seis horas em diante 

começava a trabalhar na roça... Vejo ai agora... tem ai desses 

novos que se dá feijão, maniva e mio eles não sabe como 

plantar porque nunca viram o pai plantando, não era como lá 

(antigo território) que as crianças já sabia tudo com 6 anos de 

idade, como botava o pau de maniva, como plantava, como 

botava a rama, o feijão na cova (...) Se na hora que a terra 

aparecer se não tiver um dos mais velhos pra ensinar como 

se planta uma cova de cana, como planta uma bananeira, fei-

jão mio, maniva fica sem saber (...)(PAJÉ ARMANDO, 2012)

Como nos declara o Pajé da Aldeia, em seu emocio-
nante depoimento no que diz respeito à transmissão dos 
conhecimentos aos mais novos que ficaram comprometidos 
pelo não acesso ao seu território tradicional.

Como infere o Pajé Armando acima e o Cacique Bidu 
na foto (6) a perda do território influenciou na desqualifi-
cação do trabalho, sobretudo para com os mais jovens, uma 
vez que eram os mais velhos exemplos dos costumes não 
apenas da prática do trabalho, mas, da cultura transmitida 
de geração em geração.

Nesse sentido, a Cacique Bidu (2012) da Aldeia Tuxá 
complementa: “os jovens tomaram outro rumo, não imagi-
nam que amanhã pode ser pior que hoje, minha preocu-
pação é essa quem vai continuar nossa aldeia e como vão 
sobreviver se não sabe lidar com a terra”. Ainda ressalta: 

Para os jovens e crianças foi uma perca muito grande eles 

que vão sofrer. Os danos que nos causaram não houve 

dinheiro que pagasse, pois, o índio vive da terra, sem a terra 

ele não produz nada e não tem como viver.

(CACIQUE BIDU, 2012)

Figura 6: Cacique Bidu. (CARVALHO, 2012)
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cia e a necessidade do território para manutenção e trans-
missão do conhecimento, pois, esses saberes são passados 
através das práticas do cotidiano.

Portanto, não há dúvidas diante de tais fatos, que 
houve profundas transformações e perdas materiais e ima-
teriais que são lamentadas até hoje pelos mais velhos da 
Aldeia como bem se manifesta na fala emocionada do Ca-
cique Bidu (2012) “a inundação foi a pior coisa que nos 
aconteceu para nós. Essa mudança foi um abalo na crença 
da ciência e na cultura”.

coNsiderações fiNais

Constata-se ao longo da presente pesquisa, que o 
Povo Tuxá é um exemplo da falta de efetividade dos direitos 
garantidos na Constituição brasileira, pois, além, dos prejuí-
zos socioambientais e culturais sofrido com a perda de seu 
território, por causa da construção da barragem de Itaparica, 
nota-se uma profunda transformação em seu modo de vida.

 Seus saberes tradicionais vêm sofrendo pressões de 
um modelo de vida urbano de consumo que se reflete prin-
cipalmente, no seu modo de vida, onde seus valores socio-
culturais e religiosos são subtraídos gradativamente pela 
concepção consumista e predatória sofrida ao longo do seu 
processo histórico civilizatório adotado pelo atual sistema. 

Contudo, apesar das transformações socioambientais 
e culturais vivenciadas, o Povo Tuxá mantêm vivo todo um 

sistema de conhecimento e saberes guardadas em suas ri-
cas memórias e crenças acerca de seu patrimônio material 
e imaterial, comprovando que possui total domínio de seus 
ecossistemas naturais.

Possuem um grande desafio de manter e preservar 
suas práticas tradicionais. Apesar de não terem acesso ao 
seu território há pelo menos 30 anos que é imprescindível a 
manutenção de suas tradições, ainda mantêm vivo todo um 
sistema de conhecimentos e saberes sobre seus ecossistemas 
naturais e culturais.

 Importante ressaltar que os conflitos socioambientais 
estabelecidos na realidade Tuxá, comprometem a profunda-
mente a qualidade de vida na aldeia, que é agravada pelo não 
acesso ao seu território tradicional, fazendo com que seu 
modo de vida tradicional, em harmonia com a natureza, seja 
suprimindo por uma outra concepção consumista advinda 
das transformações oriunda dos grandes empreendimentos, 
a exemplo das barragens hidroelétrica.

Neste sentido, pode-se afirmar que o efeito bar-
ragem na dinâmica sociocultural e ambiental dos Povos 
Indígenas torna-se especialmente complexo, por em seu 
modo de vida haver estreita relação e interdependência 
entre a biodiversidade e sociodiversidade, ou seja, a pro-
dução e a reprodução de sua cultura dependem da manu-
tenção de seus bens naturais.

O Povo Tuxá vive hoje tentando reconstruir e recu-
perar seu território e com ele a garantia da continuidade 
de sua sociobiodiversidade. Os indígenas têm buscado 
dentro da resistência e a proposição, iniciativas que via-
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rantia do direito ao seu patrimônio material e imaterial. 
Essa postura demonstra resistência dos Povos Indígenas 
que tiveram suas terras monopolizadas pelos grandes em-
preendimentos hidrelétricos na Bacia do Rio São Fran-
cisco. O processo de colonização encarregou de usurpar 
esses grupos humanos, hoje o modelo de desenvolvimen-
to continua contribuindo para essa ignomínia, a exemplo, 
o crescente avanço de grandes projetos que surgem de-
gradando cada vez mais o ambiente e o modo de vida dos 
povos tradicionais que habitam nestas áreas onde esses 
projetos são implantados. 
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D’ZOROBABÉ1: UM ETNOMAPA 
DA AUTODEMARCAÇÃO TUXÁ

André Luís Oliveira Pereira de Souza
Alzení de Freitas Tomáz

Juracy Marques dos Santos

iNtrodução 
O pássaro que canta 

marca assim seu território
(DELEUZE/GUATTARI)

O Rio São Francisco considerado um dos maiores rios 
da América do Sul, desde épocas coloniais foi permeado por 
uma política de articulação de domínio e violência que trans-
formaram os territórios de Povos indígenas que aqui habita-
vam, marcando a história de invisibilidade e, ou o quase de-
saparecimentos de muitos aldeamentos. Aos que resistiram 
ao longo dos tempos, sofreram e ainda sofrem processo de 
recolonização ressignifi cados na bacia São Francisco, com po-

1 Utilizamos a grafi a D’zorobabé que é como os Tuxá ressignifi cam o nome do território 
na língua Tuxá D’zubukuá.
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Á líticas de desenvolvimento como a implantação de barragens 
hidrelétricas que expulsaram Povos de seus habitats de forma 
compulsória e inundaram seus territórios étnicos. 

Situados às margem direita do Rio São Francisco no 
município de Rodelas - BA, o Povo Tuxá é um símbolo da 
logração de um território usurpado pela Companhia Hi-
drelétrica do São Francisco - CHESF que inundou todo 
seu território tradicional com a construção da barragem de 
Itaparica - UHE Luiz Gonzaga no ano de 1988. Por causa 
disso, sofrem uma das maiores rupturas ecológicas, criando 
tramas, que os obrigaram a sujeitar-se às redistribuições de 
grupos e terras, o que acirrou ao longo dos tempos diver-
sos conflitos sociais, culturais, territoriais e interétnicos. Os 
Tuxá, historicamente, sofreram movimentos de territoria-
lização, desterritorialização e reterritorialização, como fe-
nômeno de rearticulação político- organizativa interna de 
recuperação de seu território tradicional. 

Os Tuxá, cuja linguagem oral participa daquelas socie-
dades onde o refinamento dos sentidos do corpo (visão, au-
dição, tato) constituem parte fundamental da sobrevivência, 
decisivos na maneira como habitam, conhecem e movem-se 
pelo território. Possuem em sua cosmologia a experiência 
acústica que ocorre nas redes de relações ecossistêmicas da 
natureza circundante, cujos saberes e conhecimentos se fa-
zem presentes no conjunto de artes e artisticidades, as artes 
narrativas, o regime do toré, entre outros. Por artisticidades 
entende-se, um “estado geral de ser, que envolve o pensar, 
o sentir, o fazer, na busca abrangente da ‘beleza’” (MENE-
ZES BASTOS, 2007:295). Essas expressividades de meios 

e ritmos contidas nas águas, nos ventos, na terra, nas folhas 
e nas qualidades dos animais, onde historicidades são nar-
radas nos cânticos do toré, nos grafismos e no modo de ser 
Tuxá, marcas importantes de sua territorialização. 

As ilhas e cachoeiras, assim como os vales e férteis 
várzeas, teceram ao longo do tempo os emaranhados da rede 
ecossistêmica no território dos índios rodeleiros. Com uma 
riqueza faunística e florística únicas, composta de áreas se-
miáridas presentes no bioma Caatinga, paisagens dunares 
desérticas e, atualmente, reterritorializados com a paisagem 
das águas represadas no imenso lago de Itaparica. Desta fei-
ta, esses movimentos ecológicos de conexões dos sistemas 
da natureza, sons e territorialidades e ciclos pode ser deno-
minado de ritornelo, isto porque, o movimento de expressão 
do Povo Tuxá, e sua etnogênese estão na atualidade, profun-
damente marcadas pela desterritorialização compulsória. 

O conceito do ritornelo, trabalhado por Deleuze e 
Guatarri (2012), traz um termo da linguagem musical refe-
rente ao refrão musical, conceito que nos serve de referên-
cia para discussão das questões em torno do território e as 
marcas da expressividade Tuxá. O ritornelo é definido como 
três movimentos dinâmicos em um único movimento (sozi-
nho - em casa - em direção ao mundo): “1 - O lugar seguro 
que nos abriga do caos; 2- Habitar um território mitigando 
os resquícios do caos; 3- Lançar-se para fora do território, 
em um desterritorializar, mas num sentido distinto do caos” 
(DELEUZE, 2012:122-123). Os filósofos relacionam o 
território às marcas da expressividade (visuais, sonoras, ges-
tuais, etc.) que o territorializam: 
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é territorial, é um agenciamento territorial... ele 
sempre leva terra consigo, ele tem como concomi-
tante uma terra, mesmo que espiritual, ele está em 
relação essencial com um Natal, um Nativo. Um 
"nomo" musical é uma musiquinha , uma fórmula 
melódica que se propõe ao reconhecimento, e per-
manecerá como base ou solo da polifonia (cantus 
firmus). O nomos como lei costumeira e não escrita 
é inseparável de uma distribuição no espaço, sendo 
assim um ethos, mas o ethos é também a Morada. 
(DELEUZE, 2012:124) 

O ritornelo no caso dos Tuxá tem sua territorialida-
de drasticamente impactada com o modelo de desenvolvi-
mento pautado para o rio São Francisco. A construção da 
barragem de Itaparica os obrigaram a desterritorialização, 
que custou a dispersão das famílias que viviam na Ilha da 
Viúva, principal território inundado, permanecendo apenas 
os Tuxá de Rodelas,- considerado por todos como os Tuxá 
da Aldeia Mãe e, levando grupos à uma diáspora sem volta 
para municípios como Ibotirama/BA; Inajá/PE; Banzaê/
BA, entre outras dispersões espalhadas por todo Brasil. 

Os Tuxá da Aldeia Mãe, foram transferidos para 
uma vila construída na cidade de Rodelas no ano de 1988, 
cujo padrões arquitetônicos, remonta às de outras cidades 
reconstruídas pela CHESF e fazem parte de um arcabou-
ço de medidas compensatórias das terras submersas. To-
davia, as perdas dos locais reservados para as suas práticas 
produtivas, culturais e religiosidade indígenas, como a Ilha 
da Viúva, com profundo significado ancestral, influenciou 

sobremaneira, dimensões como a transmissão de saberes 
entre as gerações ligadas à terra, à pesca, à caça, aos conhe-
cimentos tradicionais, entre outras dimensões ecológicas, 
sociais e psíquicas. 

Os depoimentos apresentados neste trabalho, de-
monstram sobremaneira, os impactos sofridos pelo Povo, 
sobretudo, no campo do sagrado, na ciência Tuxá: “O pro-
cesso do enchimento do reservatório gerou impacto também 
na parte religiosa, para além da parte psicológica que afetou 
os indígenas” (FÁBIO JUNTÁ, 2017), na perda da biodi-
versidade e de saberes e habilidades ligadas ao rio, como 
afirma o Cacique Bidu (2017): “nós temos animais que não 
encontramos mais, nós perdemos o nosso estilo próprio de 
sobreviver caçando com arco, flecha, batim, nós perdemos a 
característica de sermos povos canoeiros”. 

Os índios rodeleiros, eram conhecidos como “canoei-
ros”, por reunir habilidades e um alto conhecimentos das 
técnicas de pesca, navegação e orientação pelas corredeiras 
do rio e suas ilhas, além da convivência com as diferentes 
paisagens das Caatingas para diversos fins, coleta de frutos, 
fibras e ervas medicinais, reunindo importantes patrimônios 
de saberes tradicionais. 

As mudanças transcorridas na vida e no habitat Tuxá, 
levaram os indígenas a buscarem estratégias de afirmação do 
seu espaço social. Após trinta anos os índios rodeleiros, esta-
beleceram um processo considerados por eles como ‘autode-
marcação do território tradicional de D’zorobabé (Figura 1). 
Estes, reavivaram suas tramas ecológicas, na reivindicação 
da demarcação e homologação do território não inundado. 
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Dispondo como referência a Nova Cartogra-
fia Social do Brasil (ACSERALD e VIÉGAS, 2013; 
TOMÁZ, BARROS, MARQUES, 2013; ALMEIDA, 
2013) cujos conceitos, corroboram com a reconstru-
ção geográfica do contexto das populações locais. O 
caso Tuxá trouxe consigo a necessidade de realizar sua 
cartografia social como mecanismo de afirmação do 
território não inundado. Isso, fez com que remontasse 
novas interações diferenciadas com o ambiente, tan-
to na racionalização do território junto aos processos 
organizativos, políticos e jurídicos de regularização 
fundiária, tanto quanto nas relações simbióticas por 
eles estabelecidos. O território de D’zorobabé é para os 
Tuxá o lugar mais sagrado da sua ancestralidade, para 
isso, o processo de autocartografia garante para eles, 
aferir aspectos, desde a memória ancestral presente, 
até a manutenção histórica do patrimônio cultural e 
da sociobiodiversidade ainda existentes no ambiente 
rio-caatinga onde estão inseridos.

Figura 1: Em D’zorobabé retornam as noites ao redor da fogueira (esquer-
da) e a proximidade com o Rio e as matas da caatinga. (SOUZA, 2018)

d’Zorobabé território aNcestral 

Somos a raiz e essa raiz está perfurando o solo, 
abrindo seus caminhos, vindo a existir 

(SANDRO HAWATY TUXÁ)

No artigo intitulado Sítios Dunares do Sub-médio São 
Francisco, Bahia, Brasil (1992) o arqueólogo Carlos Etcher-
vane (1992:61), tomou D’zorobabé como sítio referencial 
em sua pesquisa sobre ocupação humana pré-colonial, por 
apresentar riqueza e variedade do material em superfície. Ao 
que tudo indica, as regiões dunares eram escolhidas como 
refúgio e abrigo dessas populações arcaicas, para se prote-
gerem das cheias do São Francisco que inundavam ilhas e 
várzeas. A quantidade de sepultamentos encontrados na 
área possibilitou a dedução sobre a intensa vida social e 
ritualística no local. Fatores ecológicos, sociais e tecnológi-
cos influenciaram a escolha das dunas como habitat desses 
povoamentos arcaicos. Foram seis sítios arqueológicos du-
nares encontrados, que remontam hipóteses da ocupação 
humana e da filiação cultural e linguística dos povos ali 
existentes, num movimento constante de usos e caminhos 
pelos territórios sanfranciscanos. 

Portanto, a relação do Povo Tuxá com essa faixa ter-
ritorial não inundada de D’zorobabé é fortemente marca-
da por uma memória ancestral que perpassam os tempos. 
“Esse é um lugar sagrado pra nós porque aqui tavam viven-
do os índios brabios, os mais veios sempre disseram que os 
antigo tava aí, com o dilúvio do Pajeú antes das barragem, 
aqui os índio rodeleiro sempre tiveram” (PAJÉ ARMAN-
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redes ecológicas, produtivas, humanas e espirituais. 

Os Tuxá da atualidade se remetem aos achados 
arqueológicos como um “elo simbólico” que os une aos 
povos arcaicos (MARQUES, 2008), questão que surge 
recorrentemente nos depoimentos dos entrevistados du-
rante a pesquisa Ecologia Sonora Tuxá, como na associa-
ção feita por Dora Jurum Arfer, entre a morada dos anti-
gos, os vestígios arqueológicos e sua ligação com os Tuxá 
da atualidade. 

O D’zorobabé é um lugar sagrado desde os nossos 

ancestrais... quem morou aqui, encontrou não foi nem 

uma nem duas coisas não, encontrou foi muitas tocas 

indígenas, eles chegaram a ver caco de cachimbo, caco 

de barro. Agora hoje, eles não querem dar nosso direito, 

o D’zorobabé! E aí eu digo, eles vieram pra cá, eles fize-

ram o rebanho deles aqui. Chegou uma enchente muito 

grande que eles não puderam mais desviar, aí eles foram 

pra o Rodelas, pra o lugar que eles foram habitar, pro lu-

gar que nós se encontra. (DORA JURUM ARFER, 2017)

As lideranças Tuxá preocupadas com o patrimônio 
histórico, buscam com a luta pela regularização fundiária 
de D’zorobabé, resguardar a memória ancestral, através de 
processos cartográficos, contação de histórias, transmissões 
de saberes, organização das famílias através de Clãs - cujo 
laços de parentescos ajudam na recuperando de nomes na 
língua indígena e nos processos de gestão do ambiente. 

O marco arqueológico encontrado em D’zorobabé, re-
força estas relações dos Tuxá com sua ancestralidade. Para 
isto, a Aldeia Mãe, agiu com novas formas de organização 
no processo de autodemarcação. A importância deste movi-
mento acontece, na busca da manutenção de raízes históri-
cas e no esforço de rede comum e familiar. Isto, ajuda num 
esforço de ação, compreensão e integração das múltiplas 
formas de uso tradicional do ambiente dunar-rio-caatinga 
como é possível para os dias de hoje. O discurso da historia-
dora Tuxá Mayra Apako Caramuru, reforça que, 

D’zorobabé, é território ancestral do povo Tuxá... E ali em 

frente no meio do lago, ficava a ilha D’zorobabé, primeira 

morada do Povo Tuxá, dos índios Rodeleiros, primeiro apor-

te de onde a gente veio, do nosso tronco antigo, do nossos 

anciões, foi de lá que veio os nossos ensinamentos, foi de lá 

que nasceu tudo que a gente sabe, e foi de lá que dissemi-

nou para a nossa aldeia, que é a aldeia Tuxá mãe.

(MAYRA APAKO, 2017) 

Com o início da atividade missionária a partir de 
1671, na missão de São João Batista, iniciada com a ordem 
dos capuchinhos instalada em Rodelas antiga, seguiu-se um 
década depois a chegadas dos Jesuítas, que escolheram D’zo-
robabé como aldeamento missionário (ARRAES, 2013:58), 
as escolhas apontam uma presença marcante de povos indí-
genas vivendo nesse território. 

Nessa época a ilha de D’zorobabé ainda não havia submer-
gido, também registrada no atlas de 1860 do engenheiro civil 
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sua descrição, narra a existência de cachoeiras e ilhas nesse tre-
cho do Submédio São Francisco, inferindo a presença indígena 
na ilha de Sorobabé, e documentando a abrangência do território 
chamado de Sorobabé onde as terras iam até a boca (foz) do Rio 
Pajeú, dos dois lados das margens do Rio São Francisco. 

A descrição do engenheiro coincide com o discurso da 
memória do Pajé Armando Apako sobre a extensão territo-
rial de D’zorobabé, que abrangia as margens baiana e pernam-
bucana do São Francisco e da mesma maneira, o território de 
referência do Povo Tuxá não estar restrito apenas aos limites 
da Aldeia de Rodelas e da região sobre dunas de D’zorobabé: 

Figura 2: Ilhas do Submédio São Francisco, em destaque a Ilha da 
Viúva (ou dos Caboclos) e a Ilha de Sorobabé, (adaptado do original 

Halfeld 1860). 

A terra do D’zorobabé, dos índio rodeleiros, começava da 

boca do Pajeú, da Barra do Pajeú... O riacho do Papagaio, 

que fica lá perto da Barra do Pajeú subindo, a outra no sul, 

no norte, a outra extrema no riacho das Cabanas, que fica lá 

do lado hoje onde é a aldeia... O Riacho das Cabanas, sai 

lá. Lá no poente é no riacho do Papagaio. E entrando pro 

sul desse lado da Bahia o Tintin. Esse terreno, era todo dos 

índios rodeleiros. Cansei de vê meu avô dizer. Esse terreno 

era todo dos índios... Pegava de um lado e do outro. Porque 

as ilhas eram tudo dos índios. A morada deles mesmo, an-

tes, da enchente, era aqui na ilha de D’zorobabé... os índio 

da aldeia, era aqui, na terra firme, e a capelinha dela, lá na 

ilha. Aqui era aldeia da terra firme, e aqui era a ilha. Morava 

índio aqui na ilha e morava índio aqui (na terra firme)... Mas 

aí deu uma enchente muito grande no rio... aí como inundou 

aqui, a aldeia. Aí então derrubou lá a capela, cobriu as ilhas 

tudo de água (PAJÉ ARMANDO APAKO, 2018) 

O Pajé Armando narra o momento de divisão dos ín-
dios rodeleiros entre os grupos que se dispersaram por entre 
as matas e os que ocuparam as ilhas da região, com a en-
chente da ilha de D’zorobabé, que ocorreu anteriormente à 
construção da barragem de Itaparica. 

Com a lei de terra de 1850 e a disseminação do termo 
pejorativo “índios misturados”, os índios do Nordeste co-
meçam a perder suas terras e passam a viver uma “censura” 
social de identidade indígena, o que levou “a negação da sua 
existência nessas províncias” e a extinção dos aldeamentos 
indígenas por parte do império (SALOMÃO, 2011:27-28). 
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cujas lacunas também não dão conta de elucidar os relatos 
micropolíticos dos povos que, ameaçados e acuados por todo 
um aparato oficial e social de ocupação, foram gradativa-
mente perdendo suas terras e vendo seu território reduzir ao 
longo dos tempos. O modo de intervenção do Estado brasi-
leiro nos territórios indígenas acirraram inúmeros conflitos 
sociais e territoriais de natureza irreversível. 

Todas essas ilhas era Tuxá, toda essa região era Tuxá, tem 

um escritor aqui de Rodelas que ele diz que foi adquirida 

em forma de compra mas, como foi feita essa compra? Ou 

você sai ou você quer quanto? Vou lhe dar dez reais pela 

sua terra, não tá barata demais! Você quer sair ou quer 

morrer? Você quer sair ou quer que eu tome? Você quer 

dinheiro ou quer que eu tome? Então o pessoal não sabe 

essa história, não conhece a realidade Tuxá.

(ZAHATY JURUM VIEIRA, 2017)

As tantas perdas provocadas pela ação do Estado, 
conduziu os indígena a produzirem lutas sistêmicas de re-
sistência, instaurando processos de retomadas em face à ins-
trumentos jurídicos de demarcação de territórios étnicos, 
aquisições de terras, ou reivindicações em torno de territó-
rios de pertencimento. Os pedidos de reconhecimento da 
posse das ilhas possuem registros desde os anos de 1945, 
entre a região de D’zorobabé e Barra do Tarrachil, tradicio-
nalmente ocupadas pelos índios rodeleiros, somente a posse 
da Ilha da Viúva foi reconhecida como lugar de índio na 

sociedade, todavia, o território jamais foi homologado ofi-
cialmente, “o direito era indiscutível” (SAMPAIO-SILVA: 
1997), embora a presença indígena se confirmasse em outras 
ilhas do Submédio São Francisco. Em seu relato Dona Pri-
mitiva Libana (2017) relembra algumas dessas ilhas: a ilha 
dos cabaço, ilha do tucum, ilha da formiga, a ilha dos Pires, 
o pertencimento aos territórios insulares das ilhas também 
surge em outros depoimentos do povo Tuxá: 

Nós estamos aqui nesse momento, aqui nessa terra, que 

é a terra dos nossos ancestrais, a Ilha de D’zorobabé 

que tem uma identificação muito forte do tronco Tuxá, 

que está aqui agora, buscando recuperar tudo aquilo 

que os nossos antepassados desde a Ilha da Viúva e 

outras ilhas, a ilha do Camambá, a ilha do Jatinã, a ilha 

da porta, todas outras ilhas junto de mais outras tantas 

ilhas... (DIPETA FLECHIÁ, 2017)

Neste contexto, a memória presente na organização 
espacial do território antigo, demonstra a forte relação 
que os indígenas possuem com os sistemas da natureza. 
Os Índios remontam os lugares e afirmam resistências. 
Seu estilo de vida, conservava práticas de extração, mane-
jo e cultivos num fluxo de relações ambientais, conforme 
atesta o Cacique:

A ilha de Sorobabel ficou debaixo d’agua, mas no tempo 

das cheias, eles [índios] subia pra caçar até o rio baixas-

se, eles trabalhavam na agricultura na Ilha, mas enquanto 
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entravam no Raso da Catarina pra procurar mel, murici, 

umbu, mari. (RAIMUNDO FLEXIÁ, 2017)

A utilização e forma de uso do território, se estendia 
além- ilhas, como parte de interesses comuns do grupo. A 
perda da posse do território desfavorecendo os indígenas 
provocou inúmeros danos. O território das ilhas significa-
va abundância de alimentos, pela fertilidade de suas terras 
(várzeas) propícia para o extrativismo e a agricultura. Como 
já referido, esse território fluído e cheio de fartura viria a 
submergir, com a criação do Lago da barragem de Itaparica, 
que inundou as ilhas e a cidade de Rodelas, além, de grande 
parte do território tradicional Tuxá. Entre as implicações da 
perda desse território estão o impacto ambiental, com a su-
pressão do patrimônio faunístico, botânico e arqueológico, o 
impacto emocional neste caso é um dos mais trágicos. 

Para Marques (2016:47), os Povos e Comunidades 
Tradicionais estão ligados a uma cosmologia, onde percebe 
a natureza como inteligências “inclusive emocionais e epis-
temológicas cognitivas”, o autor, trata de um “sentimento da 
Terra” e relaciona o sentimento humano numa forte ligação 
com os desejos da terra, o que chamou de “Alma da Ecologia”. 

Portanto, mais que uma perda provocada pelos impac-
to econômicos, os impactos sócio-culturais e simbólicos são 
capazes de destruição dos direitos da pessoa humana. Esta 
fissura irreparável, provocou ainda, uma diáspora dos clãs das 
famílias Tuxá, que as levaram para outras territorialidades, 
num complexo movimento de negociações compensatórias. 

Nós temos vários agrupamentos de Tuxá, temos Tuxás 

lá com Javaé e com os Awá-Canoeiro, os Kanoê lá na 

Ilha do Bananal em Tocantins, lá no Araguaia. A gente 

tem um grupo Neo-Tuxá vivendo com os Guajájaras na 

Barra do Corda no Maranhão, temos outro agrupamento 

umas 8 famílias ou mais vivendo em Cacoal, Rondônia, 

ai temos outro agrupamento de umas 20 famílias mais 

ou menos Tuxá vivendo no São Francisco no Oeste da 

Bahia, temos uma aldeia grande comparada as outras 

dos Tuxá vivendo no lugar chamado, fazenda Mourinhos 

eles chamam hoje de Tuxá Kiônará em Muquém do São 

Francisco e os Tuxá Kiniôpará, Tuxá Mourinhos e Ibo-

tirama e tem os Tuxá vivendo no município de Banzaê, 

Bahia. (SANDRO HAWATY, 2018)

A falta de perspectiva e a lentidão no processo de 
aquisição das terras, fizeram com que a diáspora se es-
tendesse a territórios muito distantes da terra original da 
aldeia mãe em Rodelas, mostrando o desastre da gestão 
socioambiental de populações afetadas por barragens, no 
não cumprimento dos direitos desses povos. 

Dados da SESAI - Secretaria Especial de Saúde 
Indígena (BRASIL, 2018) mostram que os Tuxá de Ibo-
tirama se fixaram em terras adquiridas pela Chesf com 
2.019 hectares e 639 famílias; Tuxá de Inajá, na Fazenda 
Funil tiveram aquisição de 164 ha sendo estes 264 fa-
mílias e os Tuxá de Banzaê, numa área de 414 ha numa 
população de 65 famílias. 



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

188 189

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

Há um esforço de territorialização e reterritorialização, 
constituindo um movimento de ocupação espacial. O caso do 
Povo Tuxá, os antigos canoeiros, caminha hoje, na formação 
de diferentes comunidades e reconstroem suas identidades 
e suas ocupações nos espaços físicos (ACSERALD e VIÉ-
GAS, 2013:25), recria na sua diáspora modos particulares 
de ressignificação e manutenção da identidade como um só 
Povo. Todavia, a permanência dos Clãs que vivem na Aldeia 
Mãe, foram igualmente vitimados, com um protecionismo 
estatal duvidoso (TOMÁZ, et. al. 2013:292), onde direitos 
como o de ‘consulta prévia e informada’ foram desconside-
rados, inclusive de negação do atributo étnico tanto dos “su-
jeitos coletivos, quanto da territorialidade”. Isto é reforçado, 
na indagação de Sandro Tuxá, que demonstra em sua fala as 
tramas envolvidas nos processos de negociação. 

Figura 3: Mapa da diáspora Tuxá (dados da pesquisa, 2017-2018).

Imagina só... como foi na cabeça dos índios que há muito 

tempo eram habituados num lugar que tem água, que tem 

mata ciliar, que caça camaleão, que caça capivara, que tem 

muito verde, as ilhas tem muita fartura, do peixe, ai se muda 

pro Bento... Ele tinha todo um jeito. Aí se muda pra onde só 

existia pedra, como agora aqui (D’zorobabé). Hoje nós es-

tamos habituados a isso porque não tem as ilhas... O povo 

de Rodelas que ficaram esperava que a Chesf ia garantir 

a terra pra gente, lá (área de aquisição negociada com a 

Chesf) vai ficar como o lugar que a Chesf foi adquirir, vai 

ficar como área pra gente praticar os rituais no retiro (D’zo-

robabé), e aquio lugar pra gente ter as famílias próxima a 

cidade (Aldeia Mãe), pra poder ter a escola, ter o acesso foi 

assim a mentalidade dos índios, aí acabaram convencendo 

vô, até porque sozinho não podia decidir. Mas, aí o fator 

complicante foi a Chesf, a Chesf cortou a base estrutural 

da comunidade que era mantida na Ilha da Viúva, onde os 

Tuxá faziam, praticavam e preservavam os ritos sagrados, o 

ritual religioso, quando tinha seguimento todo mundo pega-

va os barcos e ia pra Viúva, então o retiro nessa área seria 

onde a Chesf ia instalar o projeto, que era aqui a princípio 

(D’zorobabé), que depois não deu certo, e depois no outro 

lugar que era aqui no Angico e aqui por dentro, que acabou 

também não dando certo, e por último no Penedo (área de 

aquisição negociada com a Chesf), e agora a gente tá se 

encontrando no D’zorobabé. (SANDRO HAWATY 2018)

 
As consequências são drásticas, neste aspecto, o es-

forço de automapeamento dos Tuxá, aponta os principais 
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Á conflitos e riscos que o território atual sofre no município 
de Rodelas, desde a presença de aldeamentos indígenas, 
resultados de diásporas de outras etnias que se sobrepõe 
ao território tradicional Tuxá, bem como, conflitos com 
posseiros, fazendeiros e produtores de monocultivos, ge-
rando altos impactos ambientais com o uso de agrotóxi-
cos, turismo, especulações de terras e ações político-go-
vernamentais do município que desfavorece a vida dos 
Tuxá em D’zorobabé. 

A usurpação do território, levou os Tuxá de Rode-
las, hoje com uma população, segundo dados da SESAI 
(2018) de 1.056 famílias na Aldeia Tuxá Mãe, a per-
maneceram aguardando regularização do território não 
inundado pela Chesf, após anos de negociação, os Tuxá 
ainda conseguiram a posse de quatro mil, trezentos e 
noventa e dois hectares de terras (4.392 ha), publicado 
no Decreto s/n em 13/03/2014 (como no mapa abai-
xo). Todavia, a área sob a responsabilidade da FUNAI - 
Fundação Nacional do Índio autorizada para promover 
o Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, 
na desapropriação dos imóveis de posseiros e no pro-
cesso de desapropriação que passarão as terras para o 
domínio da União para ser destinada à posse e ao usu-
fruto do Indígena Tuxá de Rodelas, ainda não foram 
formalmente regularizadas. 

território tuxá cartografado e a

força orgaNiZativa

 

Figura 4: Mapeamento do Território Tradicional / Croqui do Povo 
Tuxá. (Dados de pesquisa, 2017-2018)
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Á Ocorre que D’zorobabé, como já mencionado é o ter-
ritório mais sagrado da cosmologia Tuxá, considerada a “Al-
deia Vó” desse Povo, está localizada em uma região de uma 
riqueza ecológica única resultante do encontro entre a Caa-
tinga e a foz do rio Pajéu afluente do São Francisco, que das 
margens pernambucanas, geram a sedimentação que resulta 
na grande área de dunas nas margens da Bahia. A singulari-
dades paisagísticas, e o conjunto de achados arqueológicos, 
despertam a necessidade de proteção ao patrimônio, dispu-
tada com banhistas e turistas em geral, que também fazem 
uso do local (Figura 5). 

Por outro lado, na "nova" aldeia de D’zorobabé voltam 
as artes narrativas da contação de estória ao redor da foguei-
ra, da partilha do alimento, da comunidade, da euforia da 
dança, do toré, do som do maracá e das comunicações pos-
sibilitadas por seus cantos, também figura como o lugar de 
importante encontros políticos e sociais, estreitando laços 
entre as famílias-clãs. 

Figura 5: Movimento de banhistas que frequentam o local, acirra o 
interesse especulativo em torno do território. (SOUZA, 2018)

 A Ilha da Viúva é um território âncora no cam-
po simbólico da cosmologia Tuxá, e a transferência para 
uma aldeia urbana, interrompeu processos de transmis-
são de saberes entre as gerações e acelerada influência 
da cultura do não índio às práticas Tuxá, como elucida o 
Cacique Bidu Arfer. 

A Chesf, quando fez esse projeto ela não pensou no lado 

social, prometeu em nove meses entregar as terra ao povo 

Tuxá, nós vamos fazer trinta anos sem receber um pedaço 

de terra. Enquanto outros garimpeiros, outros que vieram 

trabalhar na construção da cidade foram beneficiados, 

receberam lotes irrigados, hoje vendem coco, hoje vendem 

mamão, e os índios Tuxá não recebem nada. Não temos 

terra até hoje, que era dono de suas terra até hoje tá nessa 

luta. É por isso que nós lutamos, nós estamos brigando com 

toda nossa garra, com todas nossas forças por esse terri-

tório, pra quê? Pra que nós podemos também dar continui-

dade a nossa tradição, a nossa cultura e a nossa ciência, 

que é muito difícil... nossa aldeia é zona urbana e a gente 

pra levar os indígena, os jovens, os adolescentes pra ir pro 

ritual, eles não querem saber, a maioria querem ir pra dis-

coteca, querem ir pra festa, né? E nós reconhecendo junto 

com o território fica mais fácil da gente poder trabalhar com 

a tradição na cultura e na ciência... Vai ser mais fácil nós 

trazer um jovem para aqui pra ensinar a pescar, aprender as 

plantas medicinais, que ainda existe, que nós ainda temos 

aqui muitas planta medicinais. (CACIQUE BIDU, 2017) 
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este processo de autodemarcação de D’zorobabé possui sig-
nificado de resistência étnica e cultural, com diferenças e 
conhecimentos, a luta Tuxá pauta o Estado brasileiro num 
dos passivos ambientais e simbólicos mais violentos da vida 
no Rio São Francisco. 

Figura 6: Encontro da Nova Cartografia Social com as famílias-clãs 
Tuxá em D’zorobabé. (SOUZA, 2018)

Os conhecimentos mantidos na Aldeia Tuxá remon-
tam os tempos da Ilha da Viúva, no qual a memória reminis-
cente consiste principalmente, na manutenção do território 
considerado por eles sagrado – D’zorobabé. Esta, é a mais 
importante e simbólica do ponto de vista da manutenção de 
suas tradições. E esta é a que melhor mobiliza coletivamente 
a busca pelos direitos e a organização dos Clãs na responsa-
bilidade social do grupo, que mantém viva a cultura e as rei-
vindicações em torno de velhos e novos direitos apregoado 
na legislação vigente. 

Sobre a vila dos Tuxá aldeia mãe na cidade de Rodelas 
Sandro Hawaty contextualiza esse movimento urbano que 
está presenta na realidade dos indígenas: 

A aldeia próximo ao município, que é a aldeia que a gente 

chama como Aldeia Mãe, que todos saibam, sempre esteve 

aí, não foi os índios que veio pra cidade, foi a cidade que 

foi pra aldeia. Houve todo um processo pra cidade chegar 

até à aldeia, e não foi por prazer, por vontade que os índios 

aceitaram, então lá é aldeia, a cidade foi buscar a aldeia nos 

limites. Então não é os índios que se urbanizaram, o branco 

que chegou na terra dos índios. E os índios sempre buscan-

do seu refúgio. (SANDRO HAWATY, 2018)

As zonas de interesse das margens do Rio São Fran-
cisco, possuem forte benefícios econômicos desenvolvi-
mentista apregoado pelas empresas públicas e privadas, 
que tiveram na implantação dos grande projetos, políticas 
de concentração de terras e na expansão das cidades por 
sobre territórios étnicos, especulação imobiliária e a im-
plantação do agronegócio como fenômeno de commodities 
para gerar divisas (TOMÁZ, et. al. 2013). Na contramão 
deste modelo de desenvolvimento, os Tuxá resistem contra 
o uso especulativo da terra e retomam D’zorobabé como 
mecanismo de resistência na posse do território de per-
tencimento. Isto porque, para eles, mais que uma terra, 
D’zorobabé simboliza o retorno às raízes mais profundas 
de Tuxá, e o desejo de dispor de uma terra onde pudessem 
praticar sua ciência, constituir saberes e manter os víncu-
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como na fala de Fábio Juntá: 

A gente tem um elo realmente muito grande com D’zoro-

babé é tanto que historicamente pensar assim na territo-

rialidade do povo Tuxá sempre se fala em D’zorobabé, se 

fala porque temos muitos Encantados que habitam a região 

e já pensando a espiritualidade, muitos guerreiros nossos 

foram enterrados em urnas ali na região e assim é um 

território que pra gente realmente tem um força espiritual 

muito grande e por mais que a gente não possa futuramen-

te utilizar aquela área para plantio, mas é uma área que pra 

pensar os nossos rituais, pensar no povo Tuxá em quanto 

pode crescer espiritualmente dentro do nosso regime, não 

dá pra descartar D’zorobabé que é o lugar que realmente 

tem tudo pra dar grandes avanços ao povo Tuxá quanto a 

parte religiosa. (FABIO JUNTÁ, 2017)

O Povo Tuxá entende, que a manutenção de D’zo-
robabé como símbolo da sacralidade da terra, é o que os 
mantém conectados é memória do passado submerso. É 
o que cristaliza a identidade cultural e a manutenção po-
lítico-organizativo do grupo em torno de seus direitos. 
O reconhecimento de D’zorobabé pelas instituições ju-
rídicas, públicas e privadas, consiste essencialmente, na 
manutenção da força Tuxá. É o reconhecimento da liga-
ção intensa do povo com seu passado e o que os manterá 
firmes para alcançar o futuro. 

D’zorobabé é mais que um território, é o que os liga na 
força de seus ancestrais, é o que alimenta sonho, e mantém 
seus valores espirituais. É a dívida mais crucial das esferas 
públicas para com um povo brutalmente usurpado. É a sig-
nificação da perpetuação da identidade cultural, expressões, 
ritos, sons e natureza que os sustentam na garantia das pre-
sentes e futuras gerações. 

Figuras 7 e 8: Início do processo de autodermacação (esquerda),
barracões dos clãs. (SOUZA, 2018)

 Este arcabouço de valores e significações do território 
de D’zorobabé, levou os Tuxá em 2010, a responder às pres-
sões e conflitos territoriais, contra a tentativa de apropriação 
do território como terra pública municipal. Essa ação con-
duziu os Tuxá a primeira retomada pelas terras tradicionais. 

A gente ocupou por vários meses até ter uma palavra ami-

ga do dirigente da Funai, dizer que agora vamos criar um 

GT [grupo de trabalho], vamos estabelecer um estudo, e 

vocês vão ter a terra de vocês. Em 2012 isso ficou con-

sagrado até o GT vir e acabou não acontecendo. Os Tuxá 
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aí passou vários anos e isso não aconteceu. E começou a 

pressionar o Ministério Público, as autoridades de estado, 

seja a União, ou o Estado da Bahia e nada aconteceu. 

(SANDRO HAWATY, 2018)

A retomada de 2010, serviu de experiência para a 
autodemarcação empreendida pelo povo no ano de 2017. 
Cansados de esperar pela ação do Estado, o grupo desta vez 
organizados por Clãs, numa analogia ao seu jeito antigo de 
se ordenar, decidiram retornar ao território de pertencimen-
to - o coração de D’zorobabé -, o território mais sagrado 
dos Índios rodeleiros, 

Em 2010 nós tivemos a primeira ação de retomada do terri-

tório de Sorobabé, 2017 a gente está ressignificando essa 

ação. E enquanto comunidade, nós afirmamos que não va-

mos sair daqui. Que esta é uma luta que a gente precisa do 

aporte dos nossos parentes, os parentes que já consegui-

ram as terras, são esses que já passaram por esse proces-

so e sabem o quanto é difícil. (MAYRA APAKO, 2017)

Segundo os relatos do povo Tuxá, os dispositivos do 
Estado, através de instituições como a Chesf e do próprio 
aparato jurídico e sua lentidão no processo, utilizaram 
uma estratégia de vencer pelo cansaço, como posto no de-
poimento de Aldenora Jurum Vieira e do Cacique João 
Batista Juntá: 

Esse D’zorobabé aqui, ele representa muito. Ele significa 

um recomeço da nossa história... começo porque depois 

de tanto nós circularmos, de bater em portas... depois de 

tanta luta, depois de tantas idas e vindas, depois de tantas 

viagens em Brasília, com as nossas lideranças... Aí eu 

penso assim, será que... Trinta anos... Será que num é pra 

gente retornar lá no lugar de onde começou? pra tudo ini-

ciar novamente? a Chesf, como você sabe, indenizou todo 

mundo, o pessoal foram na onda, receberam indenizações. 

Mas, é o que eles queriam... Entendeu? Eles não queriam 

dá a terra... E hoje, ela diz, na última reunião que eles tive-

ram em Brasília, o chefão disse: “Nós não devemos nada 

a vocês!” Mas eles não queriam dá a terra não! Se eles 

deram a todo mundo e só ficou nós! Por que? Agora aqui 

é uma retomada. (ALDENORA JURUM VIEIRA, 2018)

O Cacique João Batista Juntá ainda infere: 

Já chega de tanta demora, de tanto a Chesf enganar a 

gente. Chega engana de um jeito, engana de outro e nós 

fica esperando e nós estamos ficando velho e nada tá 

resolvendo porque quando eu cheguei aqui (nessa luta), eu 

cheguei com mais ou menos uns trinta e três anos, hoje já 

vou fazer sessenta e quatro. E só esperando pela Chesf, 

fizemos reunião, marcamos reunião, Quando chega lá diz 

que num disse isso, num disse aquilo e nós esperando. 

Hoje nós temos um terreno que nós vamos lutar agora com 

toda força pra nós vencer essa batalha.

(CACIQUE JOÃO BATISTA JUNTÁ, 2017)
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mento de D’zorobabé, desde 31 de agosto de 2017, tam-
bém tem fortalecido os laços coletivos e parentais desse 
Povo, cuja organização social na gestão e decisões tribais, 
mostrou a necessidade da criação do conselho tribal com 
a participação de todas as famílias-clãs, o CONTAM – 
Conselho Tuxá da Aldeia Mãe, pensado por eles como for-
ma de sanar os impactos internos causados pelos processos 
histórico e o fortalecimento da resistência em torno da re-
territorialização Tuxá. 

O conselho surgiu na demanda de fazer com que cada 

clã, como é chamado, ou família que é representação das 

famílias antigas, conseguissem em pequenos grupos fazer 

com que as pessoas pudessem realmente se fazer presen-

tes na luta. E aí isso pra gente foi muito pertinente a ideia da 

criação do conselho, que para além do processo de autode-

marcação de D’zorobabé ele atua dentro da comunidade e 

aí o conselho é formado por 11 famílias. Ai nesse processo 

dos Clãs teve famílias que por ser muito pequena, não teria 

como ser contemplado com conselheiro, esses fragmentos 

de famílias foram se organizando com os clãs onde realmen-

te tinha mais afinidade. Então, os clãs são: Juntá, Flechiá, 

Libana, Arfer Aureliano, Arfer do Cacique Bidu, Jurum Mar-

celina, Jurum Vieira, Apako, Cataá, Padilha e os Anália. A 

decisão da criação do Conselho ela vem se mostrando até 

o momento ser algo realmente muito positivo, mas a gente 

sabe que como nós temos um processo de autodemarca-

ção na nossa aldeia vó (D’zorobabé), pode ser que mais 

na frente tenha que ser ajustado. O processo, da divisão da 

autodemarcação por família, no caso são 11 noites, ai esse 

processo ficou por clã, ou seja, cada clã se faz presente na 

data marcada, que é a data de 11 em 11 dias.

(FÁBIO JUNTÁ, 2017)

 

Figura 9: Famílias-Clã Tuxá, ressignificando os troncos familiares na 
língua indígena. (Pesquisa de Campo, 2017-2018)

O esforço de organização dos Tuxá denominando as 
famílias a partir dos Clãs de origem, expressa a ressignifi-
cação da Aldeia na ação de autodemarcação do território 
sagrado, chamado também de "Aldeia Avó", a afirmação 



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

202 203

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R
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Clãs - onde pôde-se resgatar igualmente etnônimos indí-
genas. A reterritorialização, compõe resposta a ineficiência 
dos dispositivos legais do Estado moderno de direito e sua 
lentidão nas questões de regularização fundiária, que conti-
nuam a operar com estratégias de cerceamento dos direitos 
sobre territórios tradicionais ou de pertencimento, o que re-
monta uma mentalidade colonial da cultura hegemônica e 
dominante do não-índio. 

os mapas da Nova cartografia social tuxá

A estratégia de elaboração de sua própria cartografia 
social já é conhecida pelos Tuxá. Em 2008, empoderados 
pelos conhecimento cartográficos, encontrou na Nova Car-
tografia Social do Brasil, um instrumento de registro e de-
núncia dos impactado empreendidos pelos grandes projetos, 
antes pelas barragens e neste período com as ameaças da 
construção do projeto de transposição do Rio São Francisco. 
Como princípio de empoderamento do que lhes pertence 
em termos de territorialidade e pelo justo direito, ao se re-
ferir acerca da autocartografia Acserald & Viégas (2013:17) 
apontam, que como emergência histórica e, sobretudo, em 
face aos problemas de exclusão social, “os sujeitos políticos 
buscam autonomia e tomam decisões sobre seus mundos”. 
Para os autores, trata-se da apropriação de técnicas e modos 
de representação de grupos historicamente excluídos das 
tomadas de decisões. 

A noção de território para os Tuxá, transpõe os li-
mites da fixidez do mapa, como discutido por Acserald 
e Viégas (2013:24), o mapa não é instrumento estático, 
nem apenas espaço físico, é mapa em movimento. Passados 
dez anos, os Tuxá refazem sua cartografia, desta vez apon-
tando especificamente o território sagrado de D’zorobabé, 
como procedimento de atualização do território em face 
aos conflitos por eles vivenciados. 

Figura 10: Croqui do etnomapa Tuxá do território D’zorobabé. 
(NCSPCT, 2018).

 Para Alfredo Wagner Almeida, em relação ao Projeto 
Nova Cartografia Social da Amazônia - PNCSA, o objetivo 
consistiria em "mapear estes esforços mobilizatórios, descre-



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

204 205

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á vendo-os e georreferenciando-os, com base no que é conside-
rado relevante pelas próprias comunidades estudadas” (AL-
MEIDA, 2013:28). Nesse tipo de representação cartográfica, 
caracterizada como um procedimento metodológico e não 
um método, resultante de diferentes abordagens e técnicas, 
os agentes sociais realizam seus próprios mapas. Tal projeto 
oportuniza aos agentes sociais envolvidos realizarem sua au-
tocartografia, através da qual expressam suas territorialidades 
específicas que sustentam a identidade coletiva. 

A autodemarcação e a produção de autocartogra-
fias colocam em questão um problema jurídico e gover-
namental de negação do Estado na recomposição dos 
danos de impactos sofridos pelos grandes projetos e da 
expropriação de terras indígenas transcorridas ao longo 
da história. Os danos ocorridos desconsiderados pelos 
Estado, nega principalmente os elementos simbólicos 
dos territórios sagrados, como um lugar de pertenci-
mento, como estabelecidos pela Constituição Federal 
em seus artigos 231 e 232 e pela Convenção 169 no 
qual o Brasil é signatário. 

A questão da cosmologia indígena, a partir dos ri-
tos, crenças, toré, mesa da ciência e relações diferenciadas 
com os sistemas da natureza, são componentes da identi-
dade Tuxá, que os fortalece enquanto sujeitos coletivos e 
os diferenciam do restante da sociedade. Essas tradições, 
passadas pela oralidade e vivências ancestrais, conduz o 
grupo a organizarem processos de buscas por direitos. 
Contudo, é neste margear de ideias que o campo formal 
jurídico e acadêmico, se refutam em pensar nos direitos 
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contidos na subjetividade da cultura imaterial, são relati-
vizados no descaso, na morosidade e na relativização das 
decisões governamentais e jurídicas (VARGAS, 2017). 

Em suma, as tradições e cultura de um povo, como 
princípio nos processo de regularização territorial, so-
bretudo, no campo jurídico formal e na gestão sócio go-
vernamental, encontra muitos entraves. Todavia, os pro-
cesso de organização social dos grupos marginalizados, 
que fortemente são atacados por projetos desenvolvi-
mentistas, provoca nos sujeitos coletivos de direito, um 
poder de resistência étnica imensurável, como é o caso 
Tuxá de Rodelas. 

coNsiderações fiNais

O processo de autodemarcação de D’zorobabé, pos-
to em marcha desde agosto de 2017, traz um novo fôlego 
para as lutas por território e reaviva a recomposição de prá-
ticas e saberes. Propicia um animus das relações semióticas 
na ecologia comunicativa que os Tuxá possuem com o Rio 
São Francisco, fortalecendo a identidade coletiva, os laços 
familiares e o modo de vida num movimento de reprodução 
social, econômica e cosmológica. 

A recomposição dos sonhos Tuxá, se afirmam na 
aproximação do estado de bem-viver diferente de uma 
lógica desenvolvimentista de acumulação perpétua. Leva 
em consideração uma relação harmônica com a natureza 
e solidariedade entre indivíduos e comunidades, restabele-

cendo o território ancestral como condição necessária para 
a sua perpetuação. 

No ritornelo da ecologia sonora Tuxá há um som ar-
caico do dilúvio, que remontam as constantes cheias do Rio 
São Francisco e as imprevisibilidades das águas. Curiosa 
reterritorialização de D’zorobabé, após o dilúvio provocado 
pelo Estado brasileiro com a barragem de Itaparica. As du-
nas, assim como outrora, voltam a servir, na atualidade, de 
abrigo e refúgio para morada e práticas rituais do Povo Tuxá 
da Aldeia Mãe que se integra ao território da Aldeia Avó. 
Os tempos cíclicos repetem os movimentos das sociedades 
arcaicas que habitaram o São Francisco. 

As diferentes lógicas organizativas indígenas mantêm 
vivas as lutas e os rituais de resistência, como uma complexa 
teia de ressignificações da territorialidade Tuxá hoje. Sua au-
todemarcação discutida na autocartografia, atualiza a identi-
dade e indica um pedaço do ritornelo, na contramão de uma 
difícil trama que emperram processos de reconhecimento e 
regularização fundiária, tornando difícil aspectos de ressarci-
mento dos danos históricos acometidos pelo Estado brasilei-
ro, sobretudo, pela omissão do campo jurídico formal. 

Os Tuxá, desafiam este poder hegemônico na expe-
riência sutil de suas tradições, na unidade político-orga-
nizativa que sustenta o corpo e a alma de seus Clãs, e os 
conectam como protagonistas de valores étnicos, culturais 
imensuráveis, numa forte resistência em torno do território 
sagrado. Um Estado democrático de direito, deve por uma 
questão de justiça, devolver o território sagrado Tuxá como 
uma dívida histórica. 
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A IMPERÍCIA DO PODER JUDICIÁRIO  
BRASILEIRO NO CASO DE REINTEGRAÇÃO 
DE POSSE DO TERRITÓRIO D’ZOROBABÉ

Luiza Kelly Assis de Oliveira 
(Ayrumã Flechiá Tuxá1) 

iNtrodução

O ordenamento jurídico brasileiro, se debruça sobre o 
tema da reintegração de posse e a jurisprudência proporcio-
na o debate, todavia é preciso que os juristas alcancem a sua 
defi nição ao passo que conheçam razoavelmente os seus di-
recionamentos e fi ndem com a defesa do descumprimento 
das normas jurídicas por conveniência política.

Os setores conservadores da política brasileira, presen-
tes nos três poderes do Estado vem desrespeitando a política 
indigenista, fomentado pelo avanço do sistema do mercado-
-brasileiro. Nessa oportunidade, os povos indígenas devem 
também possuir o domínio do tema da posse, da propriedade 

1 Ayrumã, nome indígena presenteado pelos Encantados; Flechiá, nome do meu clã fa-
miliar; Tuxá, nome do meu Povo.



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

214 215

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á e dos instrumentos jurídicos que asseguram o direito indíge-
na sob a ocupação tradicional dos seus territórios. 

A aplicabilidade desses institutos jurídicos, a partir 
dessa vantagem política,  vem sendo um dos mecanismos 
utilizados por não indígenas para auxiliá-los na retirada das 
populações indígenas de seus territórios ancestrais, quando 
estes impetram, por exemplo, na jurisdição de primeiro grau 
uma liminar de reintegração de posse, ao passo que já está em 
curso o processo demarcatório- a favor- desta comunidade. 

O presente ensaio, parte de um olhar sensível a partir  
da experiência que vivi durante a graduação em direito, no 
seio da assessoria jurídica popular, com a pretensão de ser-
vir como um instrumento de defesa para as  comunidades 
indígenas que venham por ventura passar por um processo 
de reintegração de posse do modo como foi o caso do Terri-
tório ancestral do meu Povo Tuxá, D’zorobabé. 

Os direitos dos povos indígenas, vêm sendo constan-
temente ameaçados pelas três esferas dos poderes: executivo, 
judiciário e o legislativo, que gradativamente usam de seus 
artifícios para atingir de diversas maneiras a (r)existência e a 
subsistência das comunidades indígenas. E vale ainda lem-
brar que o processo de reintegração de posse na TI D’zoro-
babé não deve ser visto como caso isolado, pois é rotineiro 
a investida dos fazendeiros conduzindo um processo envol-
vendo matérias de demarcações de terras indígenas à luz de 
juízos estaduais.

Do mesmo modo,  busca analisar o instituto da ação 
de reintegração, sob a análise das teorias defendidas por 
Gomes, Ihering e Savigny, e dos direitos indígenas presen-

tes no ordenamento jurídico, bem como refletir acerca dos 
avanços e desafios na contemporaneidade a respeito das de-
marcações de terras indígenas, à medida que se investiga 
o caso do Território de D’zorobabé.  Por último, que este 
artigo possa incentivar novos escritos acadêmicos facilitado-
res da linguagem jurídica, para o acercamento das normas e 
princípios constitucionais com a vida cotidiana desse Povos.

reiNtegração de posse e ações possessórias

Discutindo os Instrumentos Jurídicos e a
Reintegração de Posse

Este é um item que faz necessário a observância 
do tema, a partir das bibliografias majoritárias e toda sua 
complexidade, visto que é uma das questões vigentes na 
esfera jurídica que é indispensável para a discussão no que 
se refere aos povos indígenas. Ao passo que a compreensão 
dos conceitos de posse e propriedade estão diretamente 
ligados à disputa territorial que ameaça, assim, as garantias 
constitucionais que protegem os direitos dessas comunida-
de, e que  são frutos da luta constante dos povos indígenas, 
porém não se pode garantir o proveito desses mesmos con-
ceitos nas práticas cotidianas dessas comunidades. 

A posse é a vontade do possuidor - particular- sobre 
a coisa, somado ao seu poder de gozo. Mas conceituá-la 
de maneira hábil não é tão simples como parece, dado que 
as consequências que esse ato jurídico guarda e protege 
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Á pode incidir determinantemente na vida das comunidades 
e povos indígenas.

Orlando Gomes, em seu tratado de “Direitos Reais” 
(2012), aponta a dificuldade de conceituar posse, pois parte de 
dois pressupostos: fato ou direito. E, assim, apresenta as diver-
gências doutrinárias entre Savigny e Ihering aos quais refletem 
acerca dos elementos constitutivos, da natureza da posse, até 
chegar à fundamentação jurídica do direito de posse. 

Gomes (2012) inicia a discussão com a ideia de Savig-
ny, entusiasta do direito romano e da teoria subjetivista, que 
sustenta a tese de que a posse é norteada por dois elementos: 
o animus e o corpus. “O corpus é o elemento material que se 
traduz no poder físico da pessoa sobre a coisa” (p.32), já o 
animus seria “o elemento intelectual, representa a vontade 
de ter essa coisa como sua” (p.32). Um não podendo cami-
nhar sem o outro, Savigny apud Gomes aponta que sem a 
intenção de ser dono existiria apenas uma mera detenção 
sobre o fato, considerando assim “simples detentores o lo-
catário, o comodatário,o depositário, o mandatário e tantos 
outros que, por títulos análogos, têm poder físico sobre de-
terminadas coisas.”(GOMES, 2012, p.33)

Logo em seguida vêm Ihering, que conduz a teoria 
objetiva, para ele  deve haver uma tentativa de ser dono da 
coisa, ou seja a exteriorização da propriedade “mostrando 
que a diferença entre a posse e a detenção não está na natu-
reza particular da vontade de possuir, mas, sim, na causa de 
aquisição” (GOMES, 2012, p.35).

 Ihering no seu tratado “Teoria Simplificada da Posse” 
(2004) expõe a posse como a “exterioridade” e “visibilidade 

da propriedade” e corpus é conceituada por ele como “à rela-
ção exterior da pessoa com a coisa estabelecida pela apreen-
são” e posteriormente complementa:

Por que razão a posse protege-se pelo direito? Não 
é certamente para dar ao possuidor a grande satis-
fação de ter o poder físico sobre uma coisa, mas 
para tornar possível o uso econômico dela em rela-
ção às suas necessidades. (IHERING, 2004, p. 44) 

Por fim, é essencial o conceito de posse trazida pelo o 
legislador no artigo 1.196 do código civil 2002 “considera-
-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno 
ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. 

Gomes, conceitua propriedade em três vies: o sintéti-
co, analitíco e o descritivo:

Sinteticamente, é de se defini-lo, com Winds-
cheid, como a submissão de uma coisa, em todas 
as suas relações, a uma pessoa. Analiticamente, 
o direito de usar, fruir e dispor de um bem, e de 
reavê-lo de quem injustamente o possua. Descri-
tivamente, o direito complexo, absoluto, perpétuo 
e exclusivo, pelo qual uma coisa fica submetida à 
vontade de uma pessoa, com as limitações da lei. 
(GOMES, 2012, p. 103, grifo nosso)

Os elementos análiticos por ele definidos como uso, 
gozar, fruir e dispor são os direitos essenciais que formam 
a relação jurídica existente entre o proprietário e a coisa. O 
direito de uso, está relacionado à capacidade do proprietá-



P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á

218 219

P
O

V
O

 T
U

X
Á

 D
A

S
 Á

G
U

A
S

 D
O

 O
P

A
R

Á rio de se utilizar do seu bem a sua maneira. O direito de 
gozo sobre a coisa, está ligado a percepção de frutos natu-
rais e civis que a coisa o proporciona e o poder de usufruir-
-la, também, economicamente de seus produtos. O direito 
de dispor do bem tem relação com o consumo dessa coisa, 
mas não necessariamente o dar a oportunidade de exceder-
-se o destruindo, aqui o bem pode ser alienado, dividido e 
transferido. Por fim o direito de reavê-lo está relacionado 
diretamente com a ação de reivindicatória - presente no 
próximo tópico - é quando a coisa precisa ser retirada das 
mãos de quem a possui ou a detêm de forma injusta. As 
características anteriormente descritas, possibilita ao pro-
prietário o poder de fato sobre a coisa, o que para a teoria 
subjetiva não é suficiente. 

Há uma diferenciação, sustentada por Ihering no re-
ferido livro, entre posse - poder de fato - e propriedade - 
poder de direito -, o que muitas vezes podem ser vistas na 
mãos do mesmo particular sob a mesma coisa, mesmo sendo 
capacidades distintas, e quando isso acontece não se faz ne-
cessário tal diferenciação. 

Primeiramente, a posse é desigual a propriedade no 
quesito econômico, pois segundo Ihering a propriedade tem 
a posse como condição econômica. A propriedade sem a 
posse, então, seria por exemplo um maraká - instrumento 
que muitas comunidades indígenas usam nos seus rituais- 
sem a cabaça/coco, ou seja, não teria sua utilidade final. A 
posse, por outro lado, necessariamente não tem natureza 
econômica, mas permite e proporciona proveito econômico 
a partir do resultado que esta pode alcançar.

Posteriormente, outra distinção é permitida uma vez 
que para a posse é indispensável a existência do corpus e 
animus, todavia para a propriedade é do título de proprie-
dade que permite ao proprietário o uso, gozo e disposição da 
coisa. Por isso que é necessário que essas duas coisas sejam 
percebidas separadamente. 

Ainda nesse assunto é fundamental a diferenciação de 
posse justa e injusta, disciplinada no artigo 1.200 do Código 
Civil vigente. Posse justa, define-se aquela que não é violen-
ta. Já na posse injusta, há três espécies: por violência, clan-
destina e precária. A posse injusta violência, se dá pela ação 
de obter a coisa através do uso da força, podendo ser uma 
repressão moral ou física. Clandestina, é quando o possuidor 
ou proprietário da coisa não tem conhecimento imediato, 
ação que acontece na surdina. E a precária, é quando se tem 
uma relação de confiança e por isso este se beneficia, ne-
gando-se fazê-lo ou a devolução do bem. Seus efeitos estão 
inseridos no artigo 1.210 do Código Civil e nos seus res-
pectivos incisos, permitindo inclusive que o possuidor entre 
com uma ação judicial que proteja sua tutela de posse.

O esbulho ou turbação, por sua vez, é o crime de vio-
lência ao direito do possuidor de manter-se com a posse e 
de usufruí-la em sua plenitude. O esbulho está inserido no 
Código Penal, artigo 161, com pena de detenção, de um a 
seis meses, e multa para aqueles que o praticar.

A palavra ação, no seu sentido material, “é a faculda-
de de exigir de outrem uma prestação ou uma abstenção” 
(GOMES, 2012, p.94), e como esta é um direito real, essa 
pretensão pertence ao possuidor em face de alguém que 
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cessando  a turbação. 

A ação possessória, tem caráter de ação declaratória, é 
um instrumento que permite a proteção da posse e respeita 
os requisitos das normas expressa no Código Civil, mas é 
disciplinada pelo Código de Processo Civil em sua funda-
mentação. Existe três tipos de ações possessória essenciais 
para esse ensaio, são elas: manutenção de posse, o interdito 
proibitório e a reintegração de posse.

A manutenção de posse:

A ação de manutenção é o meio de que pode se 
servir o possuidor em caso de turbação. Seu obje-
tivo específico é o de obter mandado judicial que 
faça cessá-la. Seu interesse não se esgota, todavia, 
nessa providência. A ação visa também ao rece-
bimento de indenização dos danos causados pela 
turbação e à cominação da pena para o caso de 
reincidência (CPC, art. 921). (GOMES, 2012, p. 
95, grifo nosso)

O interdito proibitório: 

O interdito proibitório é ação possessória, de ca-
ráter preventivo, para impedir que se efetive tur-
bação ou esbulho. O possuidor ameaçado de sofrê-
-los previne o atentado, obtendo mandado judicial 
para segurar-se da violência iminente. Para impe-
trar o interdito proibitório, basta que o possuidor 
receie ser molestado em sua posse. A pretensão 
dirige-se contra quem tenta a turbação ou o esbu-
lho. A ação preventiva do possuidor tem cabimen-

to tanto quando há ameaça de turbação como de 
esbulho. (GOMES, 2012, p. 99, grifo nosso)

E por fim, o que pretende-se analisar de fato, a reintegra-
ção de posse é uma das hipóteses permitidas a partir da ação 
possessória, uma ação jurisdicional que visa a defesa da tutela 
da posse de algum possuidor que sofreu esbulho e seu propósi-
to aqui é a recuperação da coisa. Mas para que essa ação tenha 
validade é preciso a figura do esbulho, e além de ter sua coisa 
restituída o possuidor que o sofreu poderá ser indenizado pe-
los prejuízos causados por terceiros. Porém se o possuidor, não 
tiver os requisitos que caracterizem a posse- corpus e animus-, 
não haverá nenhum tipo de esbulho por parte de terceiros.

O Sistema de Proteção dos Direitos Indígenas

A proteção aos direitos indígenas, positivada no nosso 
ordenamento jurídico, é primordial para a garantia, manuten-
ção e respeito a vida individual e coletiva das populações indí-
genas. É preciso rememorar que o projeto político brasileiro 
historicamente foi ordenado por um viés racista e fascista que 
sempre  ameaçou e subjugou o bem viver das comunidades 
indígenas, dito isso se faz necessário a compreensão desse ins-
trumento jurídico, para que os povos indígenas possam criar 
mecanismos comunitários próprios frente aos ataques pro-
movidos e corroborado pelo próprio Estado. 

a) O capítulo da política indígena na Constituição de 
1988 e a competência para dirimir conflitos referente a di-
reitos indígenas;
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território indígena, pela Fundação Nacional do Índio – FU-
NAI – o território indígena, ou terra indígena (TI), correspon-
de a uma parte no espaço físico do território nacional, habitada 
por um ou mais povos indígenas que utilizam do seu território 
para as práticas de suas atividades produtivas essenciais, para a 
preservação dos recursos naturais, fatores indispensáveis ao seu 
bem-estar e à reprodução cultural e física, de acordo com os 
usos e costumes, tradições, crenças. Território este de proprie-
dade da União, a quem, nos termos da Carta Magna de 1988, 
incumbe ao Estado demarcar, proteger e fazer respeitar todos 
os bens relativos aos Povos Indígenas. (BRASIL, 2014)

A Constituição da República Federativa do Brasil, re-
conhece a partir do seu artigo 231 o direito a permanecerem 
em seus territórios tradicionais:

São reconhecidos aos índios sua organização so-
cial, costumes, línguas, crenças e tradições, e os 
direitos originários sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, competindo à União demarcá-
-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 
(BRASIL, 1988, grifo nosso)

A ação declaratória, de modo genérico, é alegação da 
existência ou inexistência de uma relação jurídica. O ma-
gistrado deve analisar o que já existe no mundo do Direi-
to, auxiliando na ausência de certeza que antes impedia a 
concretização da vontade da regulamentação jurídica. Então 
aqui, não cabe ao juiz decidir sobre um fato novo, porém a 
investigação de um fato existente.

Dito isso cabe reafirmar, que as terras que os povos 
indígenas tradicionalmente ocupam são norteadas pela ação 
declaratória, o que nesses termos o legislador tenta assegurar 
o direito dessas comunidades de terem a posse de seus ter-
ritórios protegidas. Cabendo à justiça federal a competência 
de julgar e processar conflitos envolvendo direitos indíge-
nas, fixado no artigo 109 da Constituição no seu inciso XI2.

b) O procedimento de demarcação de territórios in-
dígenas;

No caso de comunidades indígenas, a União possui a 
competência de demarcar seus territórios a partir do artigo 
supracitado e do art. 232/CF, seguindo o curso do decreto 
1.775/96 que norteia as etapas do procedimento adminis-
trativo de reconhecimento e demarcação desses territórios, 
por iniciativa e orientação da FUNAI. 

Existe algumas etapas desse procedimento que deve 
ser evidenciadas: a)formação do grupo técnico- GT, b) o en-
caminhamento do trabalho antropológico para a o Ministro 
de Estado da Justiça, c) verificação da presença não indíge-
na, d) homologação mediante decreto e a e) assinatura do 
Presidente da República.

A formação do Grupo Técnico - GT, se dá pelo cha-
mamento de servidores e será coordenado por um antropó-
logo de boa qualificação  e demais dirigentes para atuar em 
área desenvolvendo o estudo “de natureza etno-histórica, so-

2 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: (...) XI - a disputa sobre di-
reitos indígenas.
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Á ciológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento 
fundiário necessários à delimitação”(BRASIL, 1996). Ca-
bendo-lhes uma nomeação formal através do Diário Ofi-
cial da União, em que o órgão indigenista fixará inclusive 
o prazo que esse trabalho de campo pode durá. Permitindo 
que os servidores solicitem, quando for preciso, o auxílio de 
outros pesquisadores ou de órgãos públicos para dar emba-
samento ao relatório. A exegese deve ser encaminhada para 
a FUNAI, e esta deve aprovar ou não na sua totalidade, de-
pois o órgão deve fazer um resumo deste laudo para divulgar 
no Diário Oficial da União e no respectivo Diário Oficial da 
unidade federada onde o território está localizado

A comunidade em questão, a partir de suas represen-
tações próprias, terão a possibilidade de participar e acom-
panhar o desenvolvimento desta lide em todas as fases.

É permitido também a manifestação por parte do Es-
tado e municípios:

§ 8° Desde o início do procedimento demarcató-
rio até noventa dias após a publicação de que tra-
ta o parágrafo anterior, poderão os Estados e mu-
nicípios em que se localize a área sob demarcação 
e demais interessados manifestar-se, apresentan-
do ao órgão federal de assistência ao índio razões 
instruídas com todas as provas pertinentes, tais 
como títulos dominiais, laudos periciais, pare-
ceres, declarações de testemunhas, fotografias e 
mapas, para o fim de pleitear indenização ou para 
demonstrar vícios, totais ou parciais, do relató-
rio de que trata o parágrafo anterior. (BRASIL, 
1996, grifo nosso)

Após debruçar-se sobre a manifestação anterior ou 
sua ausência, o órgão indigenista encaminhará o laudo an-
tropológico para o Ministro de Estado de Justiça e este, por 
um prazo fixado, decidirá:

I - declarando, mediante portaria, os limites da 
terra indígena e determinando a sua demarcação; 
II - prescrevendo todas as diligências que julgue 
necessárias, as quais deverão ser cumpridas no 
prazo de noventa dias; III - desaprovando a iden-
tificação e retornando os autos ao órgão federal de 
assistência ao índio, mediante decisão fundamen-
tada, circunscrita ao não atendimento do disposto 
no § 1º do art. 231 da Constituição e demais dis-
posições pertinentes. (BRASIL, 1996)

A FUNAI deve considerar os limites de delimitação in-
dicado pelo Ministro, desde que estes “estejam compatíveis com 
os princípios estabelecidos neste Decreto (BRASIL, 1996).

Observando a presença não indígena na área que deve 
ser demarcada, o órgão dará prioridade para os reassenta-
mentos, a partir da legislação atual.

Depois de atender todos esses requisitos citados acima, 
e outros consequentes a isso, pode haver uma homologação 
mediante decreto “caso a manifestação verse demarcação 
homologada, o Ministro de Estado da Justiça a examinará 
e proporá ao Presidente da República as providências cabí-
veis.” (BRASIL, 1996) 

c) A convenção nº 169 da Organização Internacional 
do Trabalho;
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de Trabalho - OIT trouxe consigo avanços no que se refere 
a normas jurídicas de proteção aos povos indígenas e tri-
bais, e é um instrumento legal de esfera internacional que 
contou com a participação e consulta desses povos para a 
sua construção.

A OIT tem status supralegal, ou seja, é tida como 
regimento superior a Constituição no que se trata dessa 
temática, e a sua fiel observância pelos juristas é urgente. 
Desta maneira, é oportuno guiar esse mesmo instrumento 
logo depois de citar os artigos da Constituição, visto que 
um tenta complementar o outro e ambos buscam proteger 
os direitos dos povos indígenas. 

A convenção trouxe alguns entendimentos que não 
foi antes mencionado em nenhum instrumento, como o 
conceito de autoidentidade indígena e tribal, negando ao 
Estado o direito de negar a identidade de um povo indíge-
na ou tribal como tal ele próprio se afirme. Neste mesmo 
instrumento assegura o direito a consulta e participação 
dessas populações “para definir suas prioridades no proces-
so de desenvolvimento na medida em que afetam sua vida, 
crenças, instituições, bem-estar espiritual e as terras que 
ocupam (...)”. (OIT, Convenção 169, artigo 7º, pág. 19).

Em sequência traz um entendimento valioso para o 
presente ensaio, quando esta expõe a relação dos povos in-
dígenas e tribais com seus territórios. A convenção, no seu 
Art. 14, impõe que o Estado reconheça o direito de posse 
e propriedade dessas populações: 

Os direitos de propriedade e posse de terras tra-
dicionalmente ocupadas pelos povos interessados 
deverão ser reconhecidos. Além disso, quando jus-
tificado medidas deverão ser tomadas para salva-
guardar o direito dos povos interessados de usar 
terras não exclusivamente ocupadas por eles às 
quais tenham tido acesso tradicionalmente para 
desenvolver atividades tradicionais e de subsistên-
cia. (OIT, Convenção 169, artigo 14, pág, 23)

d) O Estatuto do Índio;

Por fim, o Estatuto do Índio que foi promulgado em 
1973, como ficou conhecida a Lei nº 6.001, atendia o inte-
resse do Estado e da sociedade brasileira para que houvesse 
um contato com as comunidades indígenas. Neste Estatuto, 
observa-se alguns dos vícios presentes pela União na época, 
como reconhecer os povos indígenas como “relativamente in-
capazes”, entendimento presente no código civil de 1916. Ti-
nha como motivação a preservação cultural das comunidades 
indígenas, protegendo os costumes e tradições desses povos

Parágrafo único. Aos índios e às comunidades 
indígenas se estende a proteção das leis do País, 
nos mesmos termos em que se aplicam aos demais 
brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradi-
ções indígenas, bem como as condições peculiares 
reconhecidas nesta Lei. (BRASIL, 1973)

O regulamento, nesta época, tinha um compromisso 
com o Estado de integrar os sujeitos dessas comunidades ao 
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o indígena integrado à essa comunidade externa passaria 
a não ser mais reconhecido pelo Estado como pertencen-
te àquele grupo indígena. O Estatuto enxergava a cultura 
e as tradições como algo que dura apenas por certo tempo. 
Então, mesmo que para aquela época a Lei nº 6001 tenha 
sido um ganho, por trazer relevantes normas de proteções 
jurídicas para estes povos, no seu interior não tinha o fiel 
compromisso com essas comunidades, por não lhes garantir 
a manutenção do direito de continuarem existindo. 

Dito isso, a Constituição Federal veio com outra rou-
pagem, trazendo avanços para os povos indígenas do Brasil, 
todavia a Convenção nº 169 soube inovar o instrumento 
jurídico e atender de maneira assertiva o direito e a proteção 
necessária a essas comunidades.

caso d’Zorobabé

 
Histórico do Povo Tuxá

O Povo Tuxá constitui uma das últimas das diversas 
etnias reunidas a partir do século XVII nas várias missões 
que se estabeleceram ao longo do curso do Baixo-médio 
São Francisco. Em 1987, a inundação causada por ocasião 
das obras de construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica 
atingiu sete municípios, quatro nos Estado de Pernambuco 
e três no Estado da Bahia, assim como parte do território 
tradicional do Povo Tuxá no antigo município de Rodelas.  

Três anos após a construção, a Companhia Hidroelé-
trica do São Francisco (CHESF) iniciou as negociações e 
a transferência das famílias Tuxá da velha Rodelas para 
a nova cidade. Esse processo resultou em diversas trans-
formações socioculturais e econômicas do nosso povo. As 
negociações envolveram, do lado do aparelho estatal, a 
CHESF e a FUNAI. Com efeito, a construção da barra-
gem fez com que surgisse uma divisão do Povo Tuxá em 
três áreas: Ibotirama/BA, Banzaê/BA, Inajá/PE, e por fim 
uma área de 38 hectares destinados como uma espécie de 
acampamento temporário para as famílias Tuxá que con-
tinuaram no perímetro da cidade de Rodelas/BA, área que 
esse povo intitulou como sendo Aldeia Mãe (isto está pre-
visto inclusive no Plano de Desenvolvimento Sustentável 
para Populações, no seu estudo em 2013).  

Figura 1: Formatura Cultural do Colégio Estadual Indígena Capitão 
Francisco Rodelas, em 2017. (OLIVEIRA, 2020)
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Á O povo Tuxá, localizado no município de Rodelas, 
aguarda por aproximadamente 30 anos pela indenização 
do seu território inundado e nos tempos atuais enfrenta 
uma luta, já há cerca de 10 anos, pelo reconhecimento e 
demarcação do seu território D’zorobabé.  

O território ancestral do Povo Tuxá é morada dos 
antigos Rudeleiros - povo que posteriormente ficaram 
conhecidos como Tuxá -, que desde o ano de 2010 soli-
citaram à FUNAI e aos demais órgãos competentes que 
iniciem o processo de demarcação do Território. Diante 
da omissão da FUNAI, o Tribunal Regional Federal da 
1ª Região em 30 de Julho de 2017 atende ao pedido do 
Ministério Público Federal e impõe que União indenize 
os Tuxá, referente a área D’zorobabé, entendendo que a 
morosidade no processo demarcatório regulado pelo De-
creto 1775/91 acima citado acaba “gerando danos morais 
coletivos, pois impede que comunidades exerçam plena-
mente seus direitos originários sobre as áreas que tradi-
cionalmente lhes pertencem”, e dito isso fixou prazo para 
que a FUNAI inicie os processos, bem como estipulou 
um valor de R$ 500 mil que deveria ser revertido em pro-
jetos de políticas públicas para esta comunidade.  

Logo tempo depois são atacados e ameaçados pe-
los autores do processo, ação que em grande medida foi 
promovida por um servidor do próprio município de Ro-
delas, e na oportunidade o Povo Tuxá publicou uma car-
ta nos veículos de comunicação do movimento indígena, 
inclusive postada na própria página oficial da Articulação 
dos Povos Indígenas do Brasil - APIB denominada “As 

caravelas passam… os Tuxá de Rodelas reafirmam sua 
identidade ética e seu pertencimento ao Território D’zo-
robabé”, dando ciência ao movimento indígena nacional, 
aos órgãos competentes, a câmara de vereadores de Ro-
delas e as organizações indigenistas o clamor do Povo 
Tuxá, o teor da sua ocupação, e o seu direito ao território 
e a sua autodemarcação. 

A carta, na sua íntegra, foi direcionada principal-
mente à comunidade não indígena do município de Ro-
delas, para que fosse cessado os ataques direcionados ao 
Povo Tuxá por estes estarem retornando ao seu território 
tradicional, e nesta a comunidade expõe de maneira deta-
lhada como foi iniciada o ensejo pelo território.

Entendemos que a justiça é a salvaguarda dos go-
vernantes, ela é precursora da ordem e da paz, por 
essa razão, não aceitamos que seja propagado um 
falso discurso, cheio de vícios e erros, para tanto, é 
preciso elucidar alguns fatos e desmistificar as su-
posições apresentadas pelo Senhor Secretário, que 
de alguma maneira induz os cidadãos de Rodelas 
a se levantarem contra um Povo Indígena Origi-
nário do lugar, que são os primeiros habitantes de 
Rodelas. (MANIFESTO…, 2017: s/p)

A deflagração do processo de demarcação do território 
D’zorobabé garantiu a união dos Tuxá; e os grupos que se 
encontram fora da área pré-demarcada, como o Grupo Ma-
noel Valério de Oliveira e o Grupo Tuxá das Margens do São 
Francisco, se consolidaram com as famílias da Aldeia Mãe 
em favor da demarcação do território. A partir de então, se 
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Á constituiu o Conselho da Aldeia Mãe - CONTAM, com o 
compromisso de representar os 11 clãs3, bem como esses gru-
pos citados que fazem parte da batalha coletiva do Povo Tuxá.

Em maio de 2018, a FUNAI determina a criação do 
Grupo Técnico (GT), devendo então realizar os estudos et-
nohistóricos, cartográficos, antropológicos e ambientais con-
tando com um prazo de 180 dias para a entrega do relatório, 
todavia com deflagração de um novo projeto de governo e sua 
ascensão neofascista o GT nem se quer concluiu seu relatório.

Liminar de Reintegração de Posse e a Assessoria 
Jurídica

Em síntese, o Povo Tuxá foi surpreendido por um pro-
cesso de reintegração de posse, no dia 22 de novembro de 2018, 
expedida por um juiz estadual da comarca de Chorrochó/BA, 
sem a garantia do direito de ampla defesa para este território, 
determinando a desocupação imediata do local. Em sequência, 
a comunidade e o Serviço de Apoio Jurídico recorreram da de-
cisão, devolvendo a matéria ao Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia que suspendeu os efeitos da liminar de reintegração 
de posse. No dia 21 de Julho de 2019, os desembargadores 
apreciaram o agravo e decidiram em favor do Povo indígena 

3 Conselho Tuxá da Aldeia Mãe formado por suas famílias de origem, aqui representados 
pelos Indígenas, a saber: 01 - Mayra Apáko; 02 - Mayra Arfer/Anália; 03 - Genicélia 
Jurum – Marcelina, 04 - Elton Fábio Juntá, 05 - Irapuã Xuríchanã – Libana, 06 - Sérgio 
Luiz Arfer/Cunca Aribá, 07 - Quitério Arfer – Auréliano, 08 - Anatália Padilha, 09 - José 
Alvani Cataá, 10 - Bruno Flechiá, 11 - Carlos Zahaty Jurum/Vieira e por seus Caciques 
João Batista – Dotor ( Juntá), Manoel Eduardo – Bidu Arfer, Uilton Arfer/Anália, Ancel-
mo Xurichanã-Libana, Antônia Flechiá e pelo Cacique Mirlene Xurichanã – Libania do 
Grupo Manoel Valério de Oliveira e do Cacique Raimundo Flechiá do Grupo Tuxá das 
Margens do São Francisco.

Tuxá, seguindo o entendimento do relator, entendendo que a 
discussão em questão é matéria de competência da Justiça Fe-
deral e reconhecendo o direito da comunidade de permanecer 
em seu território até o julgamento do processo. E esse mesmo 
ato gera algumas consequências como, por exemplo, o processo 
agora será julgado pela Justiça Federal, e a comunidade aguarda 
manifestação de tal juízo para se continue a defesa processual. 

Figura 2: Momento após a decisão do TJ/BA que deu provimento ao 
agravo de instrumento (21/05/2019). (OLIVEIRA, 2020)

Dito isso, existem alguns elementos na decisão de re-
integração de posse deste território que merecem ser ana-
lisados, visto que pode servir como experiência para outros 
processos de reintegração envolvendo ocupação tradicional 
de comunidades indígenas. 

 A competência, é o primeiro quesito a ser examinado, 
pois envolvendo matéria acerca da disputa sobre direitos indí-
genas, quem possui competência para julgar é a Justiça Federal, 
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tegração de posse envolvendo comunidades indígenas. 

Segundo ponto é a observação da liminar de reinte-
gração de posse, pois esta tem natureza de proteção ou an-
tecipação do direito final, conforme presente no do Código 
de Processo Civil (2015) o juiz pode antecipar os efeitos da 
tutela pretendida no pedido inicial desde que se configure 
nesta tutela provisória a presença de evidência e de urgên-
cia. O juiz4 então dará deferimento ao pedido inicial depois 
que observar a presença  de dois requisitos indispensáveis 
para a validação da medida de caráter urgente: o fumus boni 
iuris - a fumaça do bom direito, quando for caracterizado 
indícios da violação do direito de fato sobre a coisa - e do 
periculum in mora - o perigo na demora, quando a suspeita 
da morosidade na decisão judicial pode causar dano a coisa.

 Logo tomando como base os requisito da tutela an-
tecipada - evidência e urgência - sob a luz do processo do 
Povo Tuxá: os autores do processo quando ingressaram com 
a ação de reintegração de posse deixam claro a ausência des-
ses dois fundamentos. 

A falta de evidência, se dá pela ausência de provas 
que outorga a existência da posse, pois se não há corpus e 
animus não se pode falar de posse5, como vimos no item 
2.1, assim sendo documentos de compra e venda, apre-
4 Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o 
réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, 
determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para compare-
cer à audiência que for designada. (Código de Processo Civil, 2015, grifo nosso)

5 Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho pratica-
do pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho. IV - a continuação da posse, embora 
turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. (Código de 
Processo Civil, 2015)

sentados nos autos do processo, não provam a posse dos 
fazendeiros sobre a mesma área.

Como também, não há existência de urgência sobre 
este caso, visto que o processo de demarcação de terras in-
dígenas, delineada no item 2.2, prevê um momento para o 
exercício do contraditório pela parte que se sentir lesada, 
demonstrando a desnecessidade de ajuizamento de ação 
possessória, quando mais de concessão de liminar, e que, 
nesse caso, a reintegração6 acaba sendo uma forma de resis-
tência ilegítima ao processo demarcatório.  

 Analisando o entendimento de posse - presente no 
item 2.1 - a ocupação tradicional do Território D’zorobabé 
é um instituto jurídico assim como a posse. Todavia, fazen-
do uma leitura constitucional sob os dois institutos: ainda 
que existisse poder de fato de terceiros não indígenas sob 
aquela área, não poderia ser caracterizada como posse, mas 
uma mera detenção, não é?

Observe o artigo 231 da CF no seu §6:  

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua orga-
nização social, costumes, línguas, crenças e tradi-
ções, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União 
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens. 

6 Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas 
da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação 
ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no 
caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. (Código 
de Processo Civil, 2015)
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Á § 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos 
jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupa-
ção, o domínio e a posse das terras a que se refere 
este artigo, ou a exploração das riquezas naturais 
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, res-
salvado relevante interesse público da União, se-
gundo o que dispuser lei complementar, não ge-
rando a nulidade e a extinção direito a indenização 
ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, 
quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de 
boa fé. (BRASIL, 1988, grifo nosso)

O Povo Tuxá juntamente com o Serviço de Apoio Ju-
rídico (SAJU), projeto de extensão ligado à Faculdade de Di-
reito da Universidade Federal da Bahia - UFBA, responde-
ram o processo com um agravo de instrumento solicitando a 
suspensão da decisão liminar proferida pela Justiça Estadual. 
A assessoria jurídica acompanha e desenvolve atividades de 
educação jurídica popular para a comunidade Tuxá desde o 
início do ano de 2018. Apesar da distância que separa a capi-
tal baiana do Território D’zorobabé, busca junto a este povo 
a atenção e sensibilidade dos órgãos competentes no que se 
refere a atuação no processo demarcatório do seu Território.

coNsiderações fiNais

 
Os conceitos de posse e propriedade, não foi exposta 

na doutrina e no ordenamento jurídico para atender os inte-
resses das populações indígenas já que foram pensados para 

atender os interesses da classe capitalista que anseia pelo 
desenvolvimento dos grandes centros urbanos e do agrone-
gócio. Logo, requerem uma nova interpretação ante a polí-
tica indígena inaugurada com a Constituição Federal de 88.

Entretanto, nossas comunidades devem “aproveitar 
do canto e do ritmo. já entoado, para dançar o seu toré ao 
seu modo”, ou seja, perceber o que serve como instrumento 
de luta e quais recursos precisamos experimentar para nos 
protegermos dos adversários, que muitas vezes possuem um 
aparato jurídico e político disponível e ao seu favor. 

Precisamos nos apropriar do discurso que favorece nos-
sa luta, dominar a técnica do código de processo civil e dos 
sistemas que protegem nossos direitos indígenas, permane-
cermos atentos para todo e qualquer indícios de descumpri-
mento desta disposição jurídica que coloquem a manutenção 
dos nossos costumes, territórios e existência em ameaça.

Encontra-se necessário entender que um processo de 
reintegração de posse, enquanto está em curso o processo 
demarcatório do território, serve apenas para dificultar a 
ação mais valioso: o reconhecimento e demarcação do ter-
ritório tradicional Tuxá. Caso a liminar de reintegração de 
posse deferida pelo juiz estadual tivesse sido cumprida em 
todos os seus efeitos, o meu povo atualmente não estaria 
mais ocupando o seu solo sagrado. 

Ao mesmo tempo que, a resistência ilegítima ao pro-
cesso demarcatório, dirigida pelos autores do processo de 
reintegração,  atrasa o procedimento também de forma or-
çamentária, quando esses de má-fé aproveitam da desocu-
pação de determinada comunidade indígena da área, por 
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Á força da própria reintegração, para produzir mais benfeito-
rias sob a área e acrescer sua futura indenização. 

 No caso Tuxá, a falta de poder de fato ou de direito 
afasta de terceiros a possibilidade de questionar aos juris-
tas a existência de posse, sendo que, em face do conceito 
constitucional de ocupação tradicional, ainda que os autores 
pudessem provar algum poder de fato sobre o imóvel, o que 
frequentemente não fazem, apenas se poderia falar em mera 
detenção, mas não em posse, o que desautoriza a utilização 
de qualquer ação possessória. Simultaneamente, aproxima o 
entendimento que aos territórios tradicionalmente ocupa-
dos encontram-se o instituto jurídico que protege o direito 
da permanência, bem como do reconhecimento sob o Terri-
tório D’zorobabé como terra do meu Povo Tuxá.
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