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RESUMO: Neste artigo pretendo retratar o panorama decorrente da 

construção do primeiro trecho do Eixo Leste da Transposição do São Francisco, 

no município de Floresta. Busca-se discutir como esta obra engendra-se em 

situação de conflitos, novos ou previamente existentes, e as soluções que 

diferentes agentes tomam frente a esta nova configuração território-espacial. 

Particularmente, procuro retratar o caso de Serra Negra e as dimensões em que 

este território se encontra em disputa, pois situa-se em área reivindicada por 

diferentes instituições e pessoas, já identificada como uma área de sobreposição 

territorial, mesmo antes da chegada do canal da transposição.  

Palavras-chave: transposição do São Francisco, índios do Nordeste, 

sobreposição territorial, cosmopolítica 

. 

Inicio o artigo mapeando os extratos existentes desta sobreposição territorial, 

assim como procuro descrever os conflitos previamente existentes e o novo 

panorama que engendra o canal da transposição. A seguir, o intuito é dar 

visibilidade ao caso dos indígenas Pipipã, que desde 2005 estão em processo 

de demarcação do território indígena, reivindicando Serra Negra como parte de 

seu território. É a partir do caso dos Pipipã de Kambixuru que se pretende 

esboçar uma sugestão acerca do que chamo de eco-cosmopolítica, ou seja, um 

primeiro ensaio sobre o a indivisibilidade dos planos ecológico, cosmológico e 

político entre os Pipipã, mas que entendo como um sistema aberto, onde 

encontra reverberação também em outras populações indígenas do São 

Francisco. O que almejo neste sentido é colocar em debate que uma obra de 

desenvolvimento transforma não só o modo de vida tradicional em relação aos 

meios naturais e a segurança alimentar/subsistência destas populações, mas 

também coloca em xeque a existência dos entes cosmológicos, que estão em 

relação com essas populações através do ambiente nativo que os cerca.  
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1) Mapeando as camadas em uma situação de sobreposição territorial 

É necessário analisar cada extrato existente em situação de sobreposição 

territorial em Serra Negra para entender as atuais formas de administração de 

diferentes contingências no uso deste território. Em cada um dos casos é 

interessante pensar na rede de agentes e instituições envolvidos na 

administração territorial, assim como averiguar as possíveis formas de ajuste 

entre diferentes tipos de uso, conhecimento e expectativa que se colocam nesta 

mediação de conflitos. 

Sobreposição territorial é o nome que se dá quando existe uma equivalência 

de um mesmo território sob uso e administração de pessoas e instituições 

diversas. Na maioria dos casos, o conflito surge de uma interpretação do Estado 

da incompatibilidade da presença humana e preservação do meio ambiente. 

Como sintetiza Arruti (2014, p.7-8), podemos entender as situações de 

sobreposição territorial como um efeito produzido por dois movimentos distintos. 

Por um lado, o contexto pós 1988, possibilita a existência jurídica das 

“populações tradicionais”, uma miríade de coletivos do mundo rural até então 

invisibilizados, que enseja a criação políticas públicas que protejam e promovam 

a diversidade cultural. Por outro lado, ainda segundo o autor, o contexto pós 

1992 (como pano de fundo a Rio 92) lança a problemática ambiental aos olhos 

do poder público e essa aclaração da causa ambiental motiva a criação de 

ferramentas jurídicas para assegurar a “preservação do meio ambiente”. No 

entanto, o desdobramento dessas duas conjunturas coloca uma série de 

conflitos e reverberações diversas. Gallois (2002, p. 37-40) ressalta que o grande 

problema na relação das sobreposições territoriais é uma interpretação confusa 

do que o território representa às coletividades indígenas. Para a autora, todos os 

processos em relação a Terras Indígenas tomam como correlatas as noções de 

terra e território, e essa associação sinonímica tende a esconder as demais 

dimensões socioculturais implicadas em uma territorialidade. Terra Indígena 

aponta para um processo político-jurídico, segundo a autora, enquanto o 

território se liga à construções e vivências culturalmente variáveis, muitas vezes 

ligadas ao caráter étnico das comunidades. Se para a autora (Ibdem, p. 40) 

“(...)nenhuma sociedade existe sem imprimir no espaço uma lógica territorial”, 
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podemos dizer que o Estado brasileiro articula também sua forma de 

compreender a territorialidade, e esta forma de compreensão agrega às Terras 

Indígenas e Unidades de Conservação contornos e regulações que não são as 

formas das próprias populações, mas sim do Estado. 

No caso de Serra Negra, podemos perceber que existem 4 extratos 

sobrepostos em um mesmo território: um território indígena reivindicado pelas 

etnias Kabiwá e Pipipã, mais recentemente implicado em uma demarcação da 

terra indígena Pipipã; uma reserva biológica (REBIO), atualmente administrada 

pelo Instituto Chico Mendes (ICMBio); um assentamento de Reforma Agrária, 

administrado pelo INCRA; e uma área onde está sendo construído o primeiro 

trecho do canal Leste da Transposição do São Francisco administrada pela 

Codevasf, mas com sua construção vinculada à Compesa e DNOCs.  

Serra Negra, reserva biológica (REBIO) criada em 19821, foi a primeira 

reserva biológica do Brasil (ARCANJO, 2003: p.34). Com aproximadamente 

1.100 hectares tem uma importância crucial na vida dos povos indígenas da 

região e apresenta grande diversidade ambiental. Isso por que Serra Negra é 

composta por um brejo de altitude (mata atlântica) inserido no bioma da 

Caatinga, resguardando uma grande diversidade de fauna e flora de ocorrência 

ímpar na região. Hoje administrada pelo ICMBio, Serra Negra já passou por 

diversas administrações, como Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) a partir de 1989 (LÉO NETO, 2015: p.5). Em 2007, a autarquia ICMBio2 

substitui o IBAMA na administração das Unidades de Conservação Federais. A 

presença do ICMBio passa a ser mais atuante em 2009 e a partir de 2011, já 

envolvido em uma complexa situação de conflito, o instituto instaura um processo 

junto ao Ministério Público Federal contra a realização de rituais indígenas em 

Serra Negra. O processo3 sustentava-se na acusação de “agressão ambiental 

no interior da Reserva Biológica de Serra Negra” pelos “índios Pipipã”.  

                                                           
1 Inicialmente criada como Floresta Protetora, em 1950, pelo decreto de n 28.384. 
2 Criado em 28 de agosto de 2007, pela lei nº 11.516/07, o ICMBio, autarquia federal de 
personalidade jurídica de direito público, vinculado ao Ministério de Meio Ambiente, passa a ser 
responsável pela administração, proposição, implantação, proteção, fiscalização e 
monitoramento das Unidades de Conservação Federais. 
3 Ofício nº 083/2011-CR6/ICMBio (fls. 05/07). 
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Proponho resgatar a particularidade da sobreposição territorial de Serra 

Negra para entender a configuração dos conflitos e problematizar o que esse 

caso pode nos ensinar acerca das sobreposições territoriais quando um de seus 

extratos trata-se de como uma obra de desenvolvimento. Minha aposta, num 

primeiro momento, é que os conflitos decorrentes desta conjuntura parecem 

silenciados e com pouco espaço à mediação ou a acordos do que seria de se 

supor, principalmente a partir da existência jurídica do direito consultivo das 

populações indígenas4.  

 

Figura 1 . Serra Negra e o canal leste da transposição. 

 

2) Os descendentes de Serra Negra e a transposição do São Francisco 

Já em 1883 é possível encontrar o relato de um capuchino italiano chamado 

Vital de Frescarolo a respeito dos “índios arredios” de Serra Negra. O missionário 

italiano informava ter participado de dois aldeamentos nas redondezas de Serra 

Negra, onde estariam 114 índios “Pipipãos”, possivelmente referindo-se à Aldeia 

do Jacaré, fundada pelo frei capuchinho entre a Serra Negra e a Serra do 

                                                           
4 Principalmente o Artigo 6º da convenção nº 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais. 
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Periquito (Frescarolo, 1883 APUD LÉO, 2014). No entanto, desde o século XIX 

as perseguições sofridas pelos “índios de Serra Negra”, principalmente Pipipã, 

os levou a serem chamados de nômades ou índios errantes. Estes eram os 

relatos elaborados durante a década de 1950, entre outros, por Francisco Pereira 

da Costa e Álvaro Ferraz, principalmente sobre como tais perseguições levaram 

as diásporas Pipipã.   

Como apontado por Barbosa (2003), William Hohenthal na década de 50, faz 

a primeira menção aos Kambiwá, como uma pequena quantidade de pessoas 

que resistiram ao desaparecimento de sua etnia, os antigos Pipipã. O etnônimo 

Kambiwá foi somente reconhecido pela FUNAI na década de 1960, e seu 

surgimento é remetido ao Pajé Pankararú João Tomaz, que teria recebido em 

um toante, como uma expressão de “voltar à Serra Negra”. O etnônimo, contudo, 

não foi aceito por todo o grupo, que não o reconheciam como do “idioma dos 

antigos”; Ainda segundo Barbosa (2003), “Kambiwá” é tornado nome do povo a 

partir da descrição de uma condição: sua tradução é “retorno à Serra Negra”.  

Barbosa (Ibdem: 55-60) nos mostra que a cisão entre Kambiwá e Pipipã 

ocorre principalmente por motivações políticas. Em um momento de eleições 

junto à FUNAI para uma nova liderança, uma divisão entre dois grupos é 

motivada por uma série de acusações a uma vereadora. A principal delas, a 

doação de cestas básicas originalmente destinadas aos índios que são 

entregues aos brancos, coloca dois grupos em uma disputa acerca da sua 

tradição cultural. Essa informação em um primeiro momento pode parecer que 

se relaciona somente a acesso a questão materiais, mas trata-se antes da 

relação política de grupos de base familiar. De certa forma, um grupo de base 

familiar não se sentia representado nas lideranças políticas Kambiwá neste 

momento e a separação do grupo motiva um resgate étnico aos antepassados 

Pipipã (que também eram antepassados Kambiwá). Barbosa (p. 133) diz que a 

noção Kambiwá de família é muita próxima à tradição sertaneja, na qual o chefe 

se torna o polo da constelação familiar, mas que também é referenciada a 

histórias específicas de ocupação do território e uma memória social. No caso 

Kambiwá/Pipipã, esta memória parece estar imbricada na questão da dispersão 

ou afastamento de Serra Negra. Desta forma, a criação de uma nova aldeia 

dentro da área indígena Kambiwá engendra disputas políticas que implicam 
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também modos de diferenciação cultural, um faccionalismo que também é 

traduzido pela performance e signos que estão presentes na prática do Toré.  

O processo de mobilização dos povos indígenas “ressurgidos” do Nordeste é 

chamado etnogênese e é abordado por Oliveira Filho (1998) e por Arruti (1999). 

No artigo “Uma etnologia dos ‘índios misturados’: situação colonial, 

territorialização e fluxos culturais”, Oliveira Filho (1998) chama a atenção para o 

fato de que os indígenas do Nordeste não foram objeto da atenção da etnologia 

brasileira, constituindo-se como uma etnologia menor. Segundo o autor, além do 

objeto assinalado fugir da voga da antropologia no Brasil, coloca aos etnólogos 

paradoxos que muitas vezes parecem inescapáveis, como por exemplo, o de 

como abordar populações tradicionais, que reivindicam culturas ancestrais, mas 

que tem o “surgimento” recente. O autor nos mostra que se tomarmos a 

distintividade cultural radical como uma regra para os trabalhos etnológicos, que 

parecem trazer o distanciamento e objetividade necessários ao pesquisador, os 

índios do Nordeste ficam realmente fora do escopo, uma vez que nesta região 

os indígenas misturam-se aos sertanejos pobres – que também não tem posse 

de terra e não apresentam grande contrastividade cultural. A terra e até mesmo 

a questão fundiária aparecem como de grande importância, segundo o autor, 

para entender essa integração dos indígenas a outras camadas pobres da 

população, pois os territórios indígenas foram tomados desde a colonização no 

Nordeste, situação que correspondeu a um grande problema para a ação 

indigenista: a recuperação destes territórios tradicionais. Segundo os autores, é 

a partir dos atos de natureza política que os atuais povos indígenas do Nordeste 

aparecem como um objeto aos antropólogos, principalmente no que diz respeito 

às demandas por assistência e terra. É neste contexto, segundo o autor, que 

vemos surgir processos de etnogênese, onde há não só a emergência de novas 

identidades, como também a reinvenção de etnias já conhecidas. 

Os Pipipã de Kambixuru se organizam em dez núcleos populacionais na 

cidade de Floresta e, segundo a FUNASA (2012), contam com uma população 

de 1.274 pessoas, apesar de os próprios Pipipã estimarem sua população em 

2.050 pessoas, espalhadas pela Ribeira do Pajeú (NEPE, 2014), “os números 

da saúde referem-se aos indígenas aldeados” me disse o cacique Valdemir. O 

território atualmente ocupado pelos Pipipã em Floresta faz parte da Terra 
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Indígena (T.I.) Kambiwá, pois o território reivindicado pela etnia já foi identificado 

pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) em 2010, mas a demarcação e 

titulação de suas terras ainda não ocorreu. Caso é, como me relatou diversas 

vezes o cacique Valdemir, as negociações acerca da transposição do São 

Francisco foram feitas a partir da garantia de que a construção do canal ocorreria 

concomitante ao desenrolar do processo de demarcação do território Pipipã, o 

que não aconteceu. Para o cacique Pipipã, por uma série de razões, 

principalmente o grande crescimento da especulação imobiliária na região que 

seria desapropriada e determinado descaso5 implicado no andamento da obra, 

não se avançou com a demarcação. Mais do que isso, grandes proprietários 

começaram a comprar ainda mais propriedades na região, com vistas aos 

benefícios que a obra pode significar aos terrenos aos redores. 

Encontrei os Pipipã na Aldeia Travessão de Ouro, à 3km de distância da 

rodovia PE-360, entre Floresta e Ibimirim. Essa é a aldeia central de um conjunto 

de 10 aldeias dentro de parcela da TI Kambiwá: Travessão de Ouro, Faveleira, 

Caldeirão do Periquito, Capoeira de Barro, Jiquiti, Alfredo, Pai João, Tabuleiro 

do Porco, Barra do Juá e Caraíba. A aldeia Caraíba é a que mais se aproxima 

ao Canal Leste da Transposição e à Serra Negra.  É lá também que resiste 

acampado um grupo dissidente, que luta pelo reconhecimento como grupo 

independente, apesar de sua liderança já não estar mais atuando junto ao grupo 

no momento do trabalho de campo. 

Em meio ao panorama de conflitos que envolvem a comunidade Pipipã, 

algumas tensões reverberaram em sua própria organização social e desde 2012 

existe uma demanda de reconhecimento da Comunidade Pipipã Pedra Tinideira 

como povo autônomo, conflito que passa por um processo de judicialização em 

2013.6 Aqui se torna interessante retomar a discussão acerca da judicialização 

da política (ARRUTI, J.M.; FIGUEIREDO, A.V., 2005), em que as instâncias 

                                                           
5 Scott (2009) mostra como uma infinidade de agentes sociais é mobilizada para discutir e 
implementar diversas etapas dos megaprojetos de desenvolvimento, regendo suas ações a partir 
de um descaso planejado, onde medidas compensatórias ou de mitigação de impactos são 
traduzidas à população como formas de benefícios. Entretanto, tais medidas sempre entram em 
uma dinâmica onde uma série de atrasos, problemas administrativos, orçamentários e estruturais 
levam as populações a não saberem de quem cobrar tais projetos compensatórios, constituindo 
sempre um caso de abandono e descaso às vítimas de grandes projetos.  
6 Procedimento Administrativo nº1.26.003.000069/2013-74.  
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jurídicas passam a ser acessadas por indivíduos e grupos de minorias que 

reivindicam a produção de políticas públicas na resolução de conflitos.  

O recente faccionalismo ocorre em um plano onde dois grupos7 distintos 

emergem. Este faccionalismo me foi narrado como produto de discussões 

internas desde o fim de 2012, quando um grupo sentiu-se excluído dos 

programas sociais, como cesta básica, merenda escolar, escola indígena, 

transporte escolar e também porque professoras indígenas do seu grupo haviam 

sido demitidas. Apesar de envolver outros tipos de políticas públicas voltadas 

aos Pipipã, a educação escolar indígena parece ser uma questão central no 

faccionalismo recente. De 2012 a 2014, foram abertos dois processos junto ao 

Ministério Público Federal com reivindicações acerca de uma educação escolar 

indígena específica aos Pipipã da Pedra Tinideira.  

Pretendo discutir mais amplamente as dificuldades de acesso aos Pipipã no 

momento da pesquisa, não só pelas questões geográficas, mas principalmente 

pela desconfiança das pessoas de fora em momento de conflitos. Essa 

discussão vai percorrer o caminho das problemáticas da comunidade, que se 

questiona acerca do papel antropólogo, assim como do Ministério Público 

Federal, promotores públicos e até mesmo organizações indígenas, atores que 

tendem a fazer parte da mediação nestes casos de conflito.  

 

3) Até a cobra fugiu   

 “Até a cobra fugiu”, me disse o Pajé Pipipã Expedito Roseno acerca da 

construção do canal do Eixo Leste da Transposição do São Francisco.  

Acompanhado de dois de seus filhos, aproveitando a sombra ao pé de uma 

árvore à espera de uma reunião no posto de saúde indígena da Aldeia Travessão 

de Ouro, em Floresta, seu Expedito mostrava-se desolado com as 

transformações do meio ambiente, ou no “mato”, já sentida pela construção do 

                                                           
7 Em minha pesquisa de mestrado (CAMARGO, 2012), discuto em profundidade a noção de 
“grupo” assim como é operacionalizada no sertão de Pernambuco acerca de um aparato ligado 
à política eleitoral. Neste caso, a noção de “grupo” representa indivíduos, famílias e partidos 
políticos, que reúnem forças para alcançar objetivos diversos – particulares e coletivos –, mas 
que apresentam o anseio comum de ascender membros a algum cargo político. Mesmo que a 
reposição possa não ser automática entre política eleitoral e política indígena, acredito que 
existam algumas ressonâncias na utilização do termo como indicativo de uma facção de base 
familiar que também representa determinados anseios representativos. 
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primeiro trecho do canal Leste que corta o território reivindicado pela etnia.  Isso 

por que a obra da transposição não só corta o território Pipipã, mas coloca-se no 

pé de Serra Negra, como já assinalado, de grande importância para a 

comunidade.  

Seria de grande impacto na vida cotidiana das aldeias Pipipã se a água do 

São Francisco fosse disponibilizada para consumo humano. Isso por que existe 

um sistema de abastecimento proveniente de um poço artesiano na aldeia 

Faveleira. No entanto, a água amplamente consumida é salobra8. Na escola, no 

posto de saúde e na maior parte das residências é esta água que é utilizada no 

dia-a-dia, “menos aos hipertensos, por causa do sal que faz aumentar a 

pressão”, me advertia o Pajé Expedito. O cacique Valdemir me disse que ele faz 

parte de uma minoria que é contra a obra da transposição, pois sabe que essa 

água dificilmente vai servir para o consumo nas aldeias Pipipã. Mas me disse 

compreender que as pessoas sejam esperançosas, seja pela pequena oferta de 

alguns postos de trabalho e pela proximidade, que dá a impressão de que existirá 

acesso. Pior que não ofertar água insípida, segundo o Cacique Valdemir, é 

acabar com as únicas fontes de água doce que ficavam dentro da Serra Negra. 

Segundo ele, durante os dias do Aricuri não era preciso levar água, pois fazia-

se uma limpeza nas fontes e a água era suficiente. No entanto, desde o começo 

das obras, as fontes secaram. O Cacique Valdemir, professor de ciências exatas 

na escola indígena, associa essa mudança às constantes dinamitações para o 

andar da obra, uma vez que o solo da Caatinga é rochoso. 

                                                           
8 Segundo o Atlas Nordeste de Abastecimento Urbano de Águas disponibilizado pela Agência 
Nacional de Águas (ANA), a falta de dados acerca da água subterrânea na região é grande. No 
entanto, é sabido que em grande parte do Semiárido, os sistemas aquíferos apresentam teores 
de dureza, salinidade e ferro impróprios ao consumo humano. Entretanto, onde a água salobra 
é a única alternativa, ela é usada no abastecimento humano e em pequenas culturas agrícolas. 
Segundo a Resolução CONAMA 357/2005: águas doces apresentam salinidade igual ou inferior 
a 0,5 ‰, as águas salobras salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰ e águas salinas, a 
salinidade igual ou superior a 30 ‰. 
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Figura 2 Caminhão Pipa - Aldeia Travessão de Ouro 

 

A questão fundiária que envolve a regularização do território Pipipã é muito 

complexa, como tentei apresentar na ao longo dessa discussão. Soma-se à 

morosidade na demarcação, e também às situações de conflito entre as 

administrações de Serra Negra, práticas cotidianas de devastação. Segundo o 

plano de manejo realizado pelo (ICMBio, 2011), a face de Serra Negra voltada 

para o município de Floresta é a que mais sofre com prejuízos da ação humana. 

Isso por que além da presença indígena, existem fazendas de gado, pequenos 

proprietários e o assentamento Serra Negra. Dentre os principais prejuízos desta 

ação humana sobre os recursos naturais de Serra Negra e de seu entorno, 

indígenas e especialistas do ICMBio concordam em afirmar que as duas práticas 

mais danosas são a extração de madeira e as queimadas. Sobre a extração de 

madeira, Nivaldo Léo Neto (2015, p. 11-12) afirma que os proprietários 

particulares que fazem a retirada de madeira na região têm licença do IBAMA, 

sob registro de uma prática extrativista inserida em um plano de manejo. A 



11 
 

legalidade da prática incomoda muito aos indígenas da região, que afirmam que 

o desmatamento é produto de décadas de tentativa de os fazendeiros “limparem 

o terreno” para pecuária. Nas matas fechadas, como no caso da REBIO de Serra 

Negra, as madeiras que são extraídas apresentam grande valor comercial. Já a 

madeira retirada da mata nativa da Caatinga destina-se, em grande maioria, à 

carvoaria. 

A principal ameaça à biodiversidade decorrente do desmatamento de Serra 

Negra e de seu entorno é o prejuízo à fauna silvestre. A retirada da cobertura 

nativa mingua, principalmente, os locais de abrigo e alimento dos animais 

silvestres. A construção do canal Leste da Transposição só veio complicar ainda 

mais a situação de risco aos animais silvestres, como me disse Expedito Roseno:  

(...) essa construção mexeu com muita coisa, mexeu com 
caça, com abelha, passarinho. Já não bastasse a seca, a 
caça não acha o que comer e não tem como atravessar o 
canal da obra. Como faz pra reproduzir? Como o animal vai 
cortar aquela parte, com maquinário passando?! Até o 
passarinho, o papagaio, fica com medo da barulheira e não 
travessa pro outro lado. Até cobra tá morrendo de fome, ou 
fugindo. O lambu não está se reproduzindo. No trecho não 
tem mais nada, isso por que essa construção interrompe a 
passagem. Veado, peba, tá se acabando tudo. Só trouxe 
coisa ruim. 

(Diário de Campo, Aldeia Travessão de Ouro, Maio de 2015) 

A redução da fauna nativa para a caça, segundo o Pajé Expedito, é bem 

impactante ao modo de vida Pipipã: “o índio só se alimentava da caça. Quando 

proibiram de caçar, andar armado, o índio começou a ficar doente. Essa carne 

que a gente compra é cheia de doença e veneno, por isso o índio está doente!” 

(Ibdem, maio 2015). A caça é ilegal na região e também, me explicou o Pajé, o 

indígena não pode andar portando “nenhuma arma de fogo dentro da aldeia, 

nem mesmo dentro da casa”.  

Outro tipo de prática muito associada aos índios Pipipã e ao ambiente nativo 

da Caatinga é a extração do mel. Como me ensinaram alguns Pipipã, entre eles 

seu Inácio Francisco, a maior parte do mel hoje extraído na Caatinga não é 

nativo, pois as abelhas italianas (européias ou africanas) são invasoras e 

acabaram com grande parte das abelhas nativas, como Arapuá, Tubiba, Cupira, 
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Sanharó e Exu Preto (as duas últimas não produzem mel). Entretanto as 

espécies da Caatinga que produzem mel dão origem a produtos de grande 

aplicação na medicina tradicional sertaneja. Quando perguntei ao Pajé sobre o 

uso do mel na medicina Pipipã, ele me disse ser detentor do “segredo” e que não 

poderia me falar. Segundo Inácio Francisco, em uma conversa sobre o que ele 

chama “a questão racial no Nordeste”: “o indígena tem três tradições: a caça, a 

pesca e o mel. A pesca nós não temos, então temos que preservar e ensinar a 

força das duas outras a nossos jovens e crianças”. (Diário de Campo, Aldeia 

Faveleira, Maio de 2015).    

Pretendo adensar a discussão com dados da pesquisa de campo entre os 

Pipipã sobre a mudança em seu território e cotidiano decorrentes da obra da 

transposição, assim como das negociações e conflitos decorrentes da obra. 

Também pretendo retratar como os projetos de compensação/mitigação 

provenientes da obra interferem diretamente na organização social e política do 

grupo. Como me foi relatado, houve uma troca de lideranças Pipipã logo depois 

dos acordos sobre projetos compensatórios, pois a comunidade discordou 

veementemente os projetos acordados entre Codevaf e antigas lideranças. Para 

o atual Cacique, tratam-se de políticas públicas que poderiam ser feitas por 

outros caminhos, como editais do Ministério da Agricultura, e não projetos que 

provoquem mudanças significativas aos Pipipã. Já foram recebidas as algumas 

casas e há a promessa – que muitos desconfiam que não se realizará – da oferta 

de lotes irrigados para a agricultura9.  

 

4) Lições de uma Eco-Cosmopolítica 

“Quando eu fui pra Serra Negra, 

Eu passei lá no Pau Ferro 

Eu fui direto ao Pau Alho 

Lá na mata do Ventador. 

                                                           
9 Como discuto no capítulo 3, Parry Scott (2009) sugere a existência de um modelo de 
reassentamento para as populações desterritorializadas pela construção da barragem de 
Itaparica na década de 80, que previa a realocação de famílias em pequenas propriedades com 
perímetros irrigados, visando o incentivo da agricultura familiar, modelo que teve experiências 
extremamente desiguais, sendo que algumas famílias não receberam o lote irrigado até hoje. 
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Olha o Toré dizendo!”10  

 

A estreita relação da comunidade Pipipã com Serra Negra se traduz por meio 

de um cotidiano narrado através de analogias de pertencimento, grande ligação, 

profundo apreço e vasto conhecimento da biodiversidade, dos “encantos” e 

“segredos” presentes em seu território. Esse modo de se pensar se traduz em 

diversos contextos, seja no cotidiano, na escola Pipipã ou até mesmo através de 

uma conversa com uma liderança política. Narrada como morada “dos 

antepassados” e “encantados de luz”, a importância de Serra Negra aos Pipipã 

é ao mesmo tempo cosmológica e ecológica. Isso porque existe a utilização de 

espécies de fauna e flora em sua medicina tradicional e também a prática da 

caça, como já citado, muito associada ao cotidiano do grupo, mesmo que por 

enquanto suspensa por conta da legislação ambiental. No entanto, Serra Negra 

não é o único território a ser descrito como detentor dessa relação com os Pipipã, 

a Serra do Periquito também é narrada como de grande importância ao grupo, 

apesar de apresentar uma ecologia que não se diferencia muito da mata nativa 

da Caatinga, como me diziam: “lá tem madeira que tem em Serra Negra, como 

é o caso da Massaranduba. Mas a maior parte é diferente”. A Serra do Periquito 

localiza-se próxima a aldeia Travessão de Ouro, dentro da TI Kambiwá, morada 

de muitos “encantos” e também de caça, segundo relatos, muito mais escassas 

nos últimos anos por conta da seca. Segundo seu Inácio Francisco, esse é o 

caso do Tamanduá e do Tatu Bola “que não aparecem há mais de 20 anos”.  

Diferente da maioria das espécies de árvores nativas da Caatinga (Faveleira 

e Imburana de Cheiro, por exemplo), Serra Negra guarda espécies de árvores 

de grande porte, sendo duas delas de grande importância para os Pipipã. O Pau 

Alho é retratado em diversos trabalhos nas escolas visitadas, e 

entusiasticamente relatado como uma árvore capaz de abrigar até 17 

adolescentes em seu interior, pois trata-se de uma árvore oca. Além do 

deslumbre pelo tamanho, esta árvore também tem grande importância na 

medicina tradicional Pipipã, como de relatou Inácio Francisco:  

                                                           
10 Toante Pipipã reproduzido por Arcanjo (2007). 
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“O Pau Alho, também é chamado de Pau do Oco, está bem 
viva! Vai saber quantos séculos tem e tá vivinha. A casca 
é um bom remédio para febre, dor de garganta, gripe. É 
como se fosse alho, o cheiro é o mesmo que do alho. Digo 
cheiro por que não é fedor não. Se é da natureza é cheiro 
e não fedor. Mas lá tem muitas árvores pra fazer remédio. 
A única espécie que não faz remédio é a Algaroba. Ela é 
uma invasora. Mas cada planta tem seu segredo, seu 
remédio”.  

(Diário de Campo, Aldeia Faveleira, Maio de 2015) 

 

 

Figura 3 Trabalho escolar retratando as árvores de Serra Negra. 

A partir da interpretação das letras dos toantes do Toré, Arcanjo (2007, p. 71-

72), defende que Serra Negra é o “epicentro” da cosmologia Pipipã. O autor 

afirma que a busca pelo “Ser Pipipã” está permeado por uma “etnobotânica 

Pipipã”, sendo as plantas do território marcos identitários, como o Pau Alho e o 

o Pau Ferro, mas também a Mata do Ventador e o Pé de Coité.  
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A outra árvore que me foi citada como principal de Serra Negra é o Pau Ferro, 

de incidência ainda entre a mata baixa da Caatinga, é a marca do principal 

terreiro11 de Toré “Pau Ferro Grande dos Índios”, ao sopé de Serra Negra. Neste 

terreiro se encontra o Cemitério dos Antigos, e é o espaço onde se performa o 

Toré durante o Aricuri, ritual anual dos Pipipã que é realizado em Serra Negra. 

O Aricuri é realizado ao longo de dez dias do mês de outubro, onde se realiza 

o Toré todas as noites. O ritual se passa em dois ambientes distintos: o terreiro 

Pau de Ferro, onde se perfoma o Toré, permite-se a entrada de convidados não-

indígenas e é onde permanecem mulheres e crianças durante o ritual; e a mata, 

restrita aos homens, onde um grupo de escolhidos pelo Pajé o acompanham 

para buscar o “segredo” no ponto mais alto da Serra. Segundo me disse seu 

Inácio, é melhor que só Pipipã acompanhe a ida até a mata, pois:  

“o branquinho dos olhos azuis vai saber do sangue? Ele 
pode levar uns sopapos e ter que saber lidar. E daí, como 
ele vai ter os ensinamentos? (...)Então lá em cima com o 
Pajé são só os escolhidos. A partir dos 12 anos, pode fazer 
o acompanhamento, mas com o conhecimento do Pajé. É 
ele quem pode dizer ‘não é hoje não, não vá’ ou ‘não faça 
o ritual por que está muito pesado’. Mesmo os filhos dele, 
só ele é que diz quem vai. A força maior é o segredo do 
Aricuri. Não tem mais história daí pra frente, a história fica 
pra Natureza” 

 

Segundo Arcanjo (2003:72), a vivência do Aricuri é a expressão maior da 

religiosidade Pipipã, vista como uma prática herdada dos antepassados, com um 

simbolismo imbricado no retorno ao ventre materno da etnia, referido como o oco 

de uma grande árvore localizada no cume da serra. Este é o único intervalor em 

que os Pipipã tem autorização do acesso à Serra Negra, o lugar que servia de 

morada aos antepassados e onde sua ancestralidade se eterniza através dos 

Encantados (Ibdem:126). Após os conflitos com o ICMbio, o ritual só pode ser 

feito com a supervisão e fiscalização oficial. 

                                                           
11 Terreiro é o espaço onde se realiza o Toré entre os Pipipã. O terreiro Pau Ferro só é utilizado 
como prática ritual durante o Aricuri, por conta das negociações entre a etnia e o ICMBio. Além 
dele, existem outros 3 terreiros, sendo dois na aldeia Travessão de Ouro e um na aldeia 
Caraíbas. 



16 
 

Inácio Francisco trabalha na escola, e além de fazer um trabalho de liderança, 

é detentor de muito conhecimento acerca das espécies vegetais e dos 

“segredos” guardados em Serra Negra. Na aldeia Faveleira, trabalha como 

zelador e professor de cultura indígena. Ele teve tinha muita paciência para me 

ensinar as particularidades da cultura Pipipã, de certa forma me pareceu um 

detentor da cultura tradicional e talvez o responsável por transmitir esse 

conhecimento ao pesquisador, assim como o ensina às crianças Pipipã. O 

professor demonstra grande preocupação com o futuro, pois já vê muito a 

mudança geracional dos “antigos” para hoje. Acerca do meio ambiente e das 

mudanças na biodiversidade, afirma que o que mais o preocupa é que as 

crianças Pipipã talvez não cheguem a conhecer as espécies do seu território. 

Inácio me levou a algumas salas de aula e pediu para que as crianças 

conversassem comigo em seu idioma, com algumas palavras reconstituídas. “Os 

caciques mais velhos diziam ‘tem a língua? Não deixem se acabar’”, me dizia 

orgulhoso por seu trabalho com as crianças. Sobre a melhor forma de ensinar 

as novas gerações, seu Inácio me diz:  

“A melhor forma é intermediar pela educação. Durante o 
Aricuri, as escolas fecham os 10 dias e leva os alunos pra 
Serra Negra para trabalhar a questão tradicional com eles 
lá. No dia 12 de outubro nós batizamos as crianças, é muito 
bonito, os pequenininhos são batizados com o símbolo da 
cruz na testa com a pedra toá.”      

 

Os professores das escolas indígenas Pipipã com quem eu conversei 

eram unanimes em dizer que a escola ganhava muito com todo o quadro 

formado por profissionais Pipipã. Me diziam isso por que acreditavam que esta 

condição os colocava a possibilidade de trabalhar elementos da cultura Pipipã 

em todas as disciplinas, e não só nas aulas de cultura indígena, como ocorre em 

outros povos de Pernambuco. O cacique Valdemir me disse que o maior desafio 

é colocar temas da cultura Pipipã em matérias como matemática, química e 

física, mas que mesmo assim isso era possível com um pouco de criatividade 

dos professores. Outro ponto comemorado pelos professores é a possibilidade 

de colocar os 10 dias de Aricuri no calendário escolar, fato concebido como uma 

vitória, pois é uma maneira de inserir a cultura tradicional na escola Pipipã.     



17 
 

Além do papel da escola, me diz Inácio, existe os ensinamentos que cada 

um deve seguir em sua conduta particular, o que ele chama de “respeito”. 

Principalmente com os adolescentes, me adverte ele, precisa-se de um trabalho 

que ensine que os rituais sagrados se dão em lugares que exigem “respeito”. O 

“respeito” seria obedecer algumas interdições, que para os Pipipã precisam ser 

respeitadas para que não se tenha problemas com a saúde de todo povo. Se 

não há respeito, explica-me o professor Inácio, sabemos que virão doenças e 

que elas vão afetar, principalmente, as crianças. As principais interdições são 

acerca das relações sexuais e da menstruação. Não se pode manter relações 

sexuais nos dias do Aricuri, mesmo aquelas pessoas que são casadas, por 

“respeito” ao lugar sagrado. Também ressaltam a importância de que as meninas 

saibam desde adolescentes que a mulher menstruada não pode passar no meio 

do terreiro, tendo que ficar somente nas laterais ou no acampamento durante o 

Aricuri. Segundo Inácio, é tarefa da mãe da família ensinar para as filhas que é 

preciso se tomar cuidado com esta interdição. 

Fora do Aricuri, o Toré é praticado a cada 15 dias entre os Pipipã, aos 

sábados no pôr do sol. Nas casas Pipipã, é comum estarem bem visíveis os 

acessórios utilizados na performance, pendurados ao alto de uma parede. 

Barbosa (2003) e Arcanjo (2003) propõem um estudo mais aprofundado da 

prática do Toré entre os Pipipã, pois esta prática estaria no centro do processo 

de ressurgimento da etnia. Como apontado em Barbosa (2003), o Toré está 

imbricado em um momento de cisão política e social entre os Kambiwá, que 

motiva o faccionalismo e o ressurgimento da etnia Pipipã12, iniciado em uma crise 

na Terra Indígena Kambiwá13 em 1998. O evento de ruptura entre Kambiwá e 

Pipipã ficou marcado pela queima dos acessórios utilizados pelos Kambiwá 

durante a prática do Toré, as “maracás” e “cataiobas” e a recusa a prática de 

Toré com as vestes e símbolos conhecidos como “dança dos Praiás” (Arcanjo, 

2007, p.68), característico dos Kambiwá que os liga aos Pankararu. É importante 

                                                           
12 Interessante notar, como aponta Arcanjo (2003), que entre os índios “ressurgidos” do Nordeste, 
que teriam sua origem revelada durante os rituais, os Pipipã assumem um etnônimo existente 
na literatura, assumindo uma identidade que ressurge de um povo considerado extinto. 
13 Homologada em 1998, a Terra Indígena Kambiwá compreende um território entre os 
municípios de Inajá, Ibimirim e Floresta. Já funcionava como Posto Indígena em 1971, que 
coordenava 5 aldeias centralizadas na baixa da Alexandra (Pereiro, Tear, Serra do Periquito, 
Faveleira e Serra Negra).  
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lembrar que para Arruti (1999), entre os indígenas do Nordeste, o Toré não 

aparece como uma forma de padronização cultural, ou dito de outra forma, não 

se trata de uma prática cultural homogênea, mas uma forma política de produzir 

e reelaborar sua própria memória e cultura: 

“[...] transmitir a semente e ensinar o Toré não implicam o 

simples ensino de uma coreografia, nem o “resgate” de 

uma tradição, por motivos de preservação cultural. Trata-

se da transmissão de um conhecimento de natureza 

mágica. A semente é o primeiro “caminho até os 

Encantados”, que o tronco velho dá ao grupo emergente. 

Caminho que a “ponta de rama” perdeu ao longo das 

sucessivas misturas a que foi submetida. Depois de 

recebida a semente, cabe ao grupo emergente descobrir o 

seu próprio caminho e seu próprio segredo, isto é, a forma 

de acesso e de produção de seus próprios Encantados, 

fulcro da identidade do grupo. Ensinar o Toré, portanto, não 

implica a simples disseminação de uma semelhança, mas 

também a possibilidade de produzir diferenças.” (p.33) 

 

O texto aponta o Toré como uma instituição unificadora e comum, que 

transmitido de um grupo a outro por meio de visitas de pajé e coadjuvantes, vira 

a marca oficial das comunidades para serem reconhecidas como indígenas. O 

que podemos entender, do caso Pipipã é como também as diferentes formas de 

se perfomar o Toré também pode implicar conflito, afastamento e cisão. 

Pretendo analisar em detalhe as diferenças traçadas pelos Pipipã acerca 

da sua simbologia ritual e das formas de diferenciação na prática do Toré, a partir 

da pesquisa de campo e da literatura disponível sobre o assunto, em especial os 

trabalhos já citados de Wallace de Deus Barbosa e Jozelito Arcanjo. Um outro 

elemento muito importante de ser analisado sobre a prática do Toré entre os 

Pipipã é o uso e estatuto da Jurema em seu ritual e em sua cosmologia. A 

Juremeira (acácia hosilis, mimosa nigra, etc) é uma árvore utilizada para a 

composição de elementos associados ao ritual. De sua madeira se faz bordunas, 
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quaquis14 e os “cruzeiros” existentes em cada terreiro. Já de sua raiz, prepara-

se de uma bebida ritual, chamada “vinho de Jurema” ou “água de Jurema” 

(Arcanjo, 2007: p. 72). Marcos Tromboni Nascimento (1994) acerca de uma 

pesquisa com os Kiriri no sertão da Bahia, propõe o conceito de “complexo ritual 

da jurema” para tratar sobre a relação entre povos indígenas que partilham de 

um processo histórico comum e fazem o uso ritual da Jurema preta. É a partir da 

bibliografia que trate sobre a relação sobre aspectos cosmológicos partilhados 

por povos indígenas do Nordeste é que se pretende estender o debate para 

justificar a proposição acerca do que chamo de eco-cosmopolítica ou 

cosmopolítica ecológica que acredito serem protagonista os Pipipã e também 

outros povos indígenas de Pernambuco que pude conhecer a partir da pesquisa 

de campo. 

Retomando as proposições de Stengers e Latour acerca de uma 

“cosmopolítica”, posteriormente trabalhadas em contextos etnográficos 

recentes, minha proposta é analisar o conceito em profundidade para tentar 

melhor retratar o caso dos Pipipã de Kambixuru. Por ora, é interessante discutir 

como o termo é tratado genericamente para que se faça claro quais as diferenças 

no caso Pipipã para qual proponho um maior investimento analítico.  

Stengers (2003) ao colocar sob suspeita a própria forma de produção de 

conhecimento, coloca o termo cosmopolítica para pensar na relação de entes 

que não partilham de uma mesma natureza ou não estão listados em uma 

mesma classificação. O termo é proposto, então, para descrever a política entre 

seres de diferentes naturezas e, principalmente, como os homens traçam 

relações com outros coletivos e seres não-humanos. Latour (2004), seguindo 

esta sugestão de Stengers, emprega o termo para pensar que os humanos não 

praticam somente a política entre humanos e que o cosmo não se trata de um a 

priori, mas de uma esfera que está em constante relação política entre entes e 

seres. Lima (2012) coloca que a cosmopolítica não deve ser pensada como só 

como uma extensão entre homem, plantas e animais, sendo necessário ver que 

existe dentro do conceito demarcada uma diferença. Essa diferença, ressalta a 

autora chamando a atenção ao perspectivismo ameríndio, não seria de grau, 

mas de ponto de vista.  

                                                           
14 Bordunas são um tipo de lança e quaquis são cachimbos, ambos artesanais feitos de madeira.   
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Retomo o conceito de Gallois (2002), já discutido anteriormente, de que a 

territorialidade indígena deve ser pensada imbricada na dimensão sociocultural 

em que a terra se encontra. Também nos estudos rurais, assim como abordado 

em trabalhos como o de Pietrafesa (1997, 1999), Sigaud (1992) e Woortmann 

(1995), a noção de território é ao mesmo tempo prática e simbólica, pois é 

articuladora do espaço onde se desenrola a vida social e a memória familiar de 

uma dada população15. O que busco é retratar quais são as formas de relação 

entre os Pipipã, Serra Negra e seus diversos habitantes como uma eco-

cosmopolítica ou cosmologia ecológica. De acordo com a literatura disponível e 

minha pesquisa de campo, o que procuro é propor que a existência Pipipã é 

inseparável da relação que mantém com o meio ambiente; a ecologia aparece 

como essencial não só para a manutenção do território e das práticas 

tradicionais, mas também é compositora da corporalidade individual e coletiva. 

Ao colocar em prática sua forma de proteção ao meio ambiente, os Pipipã 

pretendem conservar a si e a seu modo de vida, que ora diverge das 

recomendações dos órgãos de proteção ambiental, ora não. Outro ponto 

essencial desta cosmologia, e que me parece ser abrangente a outros povos 

indígenas da região, é que as “moradas de encantados” ou o local escolhido 

pelos “encantados de luz” normalmente refere-se a ambientes nativos ou 

“intocados” de determinado bioma. Dessa forma, esses seres cosmológicos não 

apresentam uma existência em outro plano, dimensão ou mundo metafísico. 

Compartilhando de uma mesma paisagem, o um risco aos seres cosmológicos, 

reverberam na dimensão ecológica e agem diretamente sobre o corpo do 

indígena (normalmente traduzido em saúde e doença). 
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