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RESUMO 
Este artigo busca observar a condição atual de socialização dos tradicionais saberes 
cerâmicos no contexto da comunidade Kariri-Xocó, em Alagoas. A comunidade Kariri-Xocó é 
decorrente da união de etnias habitantes da região do baixo rio São Francisco, que 
partilharam uma situação de aculturamento desde os primeiros anos da chegada dos 
colonizadores europeus no território brasileiro. A cerâmica é um importante elemento que 
resiste neste contexto, apresentando-se tanto como uma prática geradora de renda, como 
um elemento cultural. No entanto, demandas externas têm afetado fortemente sua 
continuidade. Partindo da observação de aspectos estéticos que permeiam esta atividade, 
busca-se compreender suas dinâmicas, buscando novas formas de valorização a fim de 
realizar a manutenção de conhecimentos tradicionais relativos à cultura do povo Kariri-Xocó. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
comunidade indígena Kariri-Xocó de Alagoas; cerâmica tradicional; cerâmica indígena; 
socialização de conhecimentos; valorização cultural. 
 
 
ABSTRACT 
This article seeks to observe the current condition of the socialization of traditional pottery 
knowledge inside the Kariri-Xocó community at the state of Alagoas. The Kariri-Xocó 
community was born from the fusion of ethnical groups that live in the region of the low São 
Francisco river. They share a condition of acculturation, dated from the arrival of the 
europeans in the brazilian territory. Pottery is an important element of resistance in that 
context, and at the same time works as an economical and cultural practice. However, the 
maintenance of this tradition has been affected by external demands. It is essential to 
understand these dynamics and search new ways of drawing attention to this activity and its 
aesthetic aspects to promote the maintenance of the traditional knowledge, which are very 
important to the culture of the Kariri-Xocó people. 
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indigenous Community Kariri-Xocó of Alagoas; traditional ceramics; indigenous ceramics; 
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Os povos originários e a atividade cerâmica em nossos dias 
 

Os índios são os povos originários das três Américas, e no território brasileiro, sua 

ocupação remonta há milhares de anos1. Desde a colonização europeia nestes 

territórios, os povos indígenas sofrem com ações de domínio e extermínio, somadas 

às políticas de aculturamento que pretendem fazer com que o índio se torne 

civilizado, de acordo com o que supõe a sociedade2. No entanto, esses povos 

originários do território das Américas, que apresentam uma concepção não ocidental 

de ver o mundo, possuem uma cultura material e imaterial legada por muitas 

gerações, formada por intensas trocas culturais entre etnias. Observando estas 

diversas culturas, podemos perceber uma prática comum a diversas etnias em suas 

produções materiais: a prática cerâmica. Dentre muitas outras atividades, esta pode 

ser investigada pela arqueologia, por exemplo, por questões inerentes ao material 

da qual é feita; o barro cozido torna-se cerâmica, e endurecendo, está apto para 

durar por tempo indeterminado. 

De acordo com Lévi-Strauss (1986), para os povos ameríndios das florestas e 

savanas da América tropical, a cerâmica marca um combate entre um povo do céu e 

um povo da água – ou do mundo subterrâneo. Os humanos, povo intermédio entre 

estes, assistem passivamente a esta luta e, por acaso, se beneficiam dela. A prática 

da cerâmica é uma dádiva, mas também é arriscada e tem suas condições junto a 

estes dois mundos para que possa acontecer. No modelo indígena de socialização 

de conhecimento, o contexto familiar é o ponto de partida. O conhecimento das 

técnicas e saberes cerâmicos, por exemplo, é compartilhado de uma geração a 

outra, entre mães e filhas, avós e netas; a educação apresenta-se como uma cadeia 

muito bem estruturada. Embora a tradição seja um elemento muito forte, outros 

fatores externos a essa estrutura têm colocado estes legados culturais em cheque. 

Antes, o pote ou a panela, eram feitos para o próprio consumo de alimentos na 

comunidade; todavia, com o contato com o colonizador, a cerâmica passou também 

a ser objeto de venda (ALMEIDA, 2003). O modo ocidental de viver e observar o 

mundo inclui uma ideia de quantificação e monetização, que muitas vezes, não 

acompanham o real valor-qualidade do objeto.  
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A comunidade Kariri-Xocó de Porto Real do Colégio, Alagoas, mantém traços de 

uma cultura ancestral e pré-colonial que embasam e fortalecem a luta pela 

manutenção da tradição de seu povo. Dessa maneira, promovem rituais, adornam-

se e, entre outras tantas práticas, fazem cerâmica. A prática cerâmica é realizada 

majoritariamente por mulheres, que geração após geração, socializam 

conhecimentos sobre a técnica de manuseio do barro. No entanto, as novas 

dinâmicas do mercado vêm afetando, largamente, a produção das mulheres Kariri-

Xocó. De acordo com Almeida (2003, p.261), novos materiais foram introduzidos no 

cotidiano doméstico, como o alumínio e o plástico, e assim, muitos cambistas que 

antes iam à comunidade para comprar cerâmica em larga escala a fim de revender 

em cidades mais distantes, agora não compram mais. Fica a cargo das louceiras 

produzir e escoar o produto, geralmente em cidades próximas, como Arapiraca, São 

Sebastião, e mesmo Porto Real do Colégio, levando sua produção para o comércio 

das feiras locais. 

As novas dinâmicas em relação à produção de utilitários cerâmicos na comunidade 

fazem com que os jovens se desinteressem pela manutenção destes saberes, 

optando por construir e estabelecer outras formas de sustento e renda, como 

trabalhar fora da aldeia ou estudar. No contexto atual de mundo no qual a 

comunidade está inserida, a tradição parece deixar de ser uma forma de fornecer 

sustento para si e para a família.  

 
A comunidade Kariri-Xocó e a socialização dos saberes do barro 
 
A história dos Kariri-Xocó é marcada por muitos conflitos. Sua denominação é 

bastante recente, decorrente dos casamentos interétnicos que predominaram entre 

os Kariri e os Xocó, no último século, na área de Porto Real do Colégio, em Alagoas. 

Segundo Nhenety Kariri-Xocó (FULKAXÓ: SER E VIVER KARIRI-XOCÓ, 2013, 

pag.21), o povo Kariri, originário desta terra, mantinha relações com diversos outros 

grupos do baixo São Francisco, como os povos Karapotó, os Pacatuba, os Carnijó, 

os Pankararu, e finalmente, os Xocó da Ilha de São Pedro - Sergipe. As políticas 

públicas trouxeram constantes impasses ao povo indígena no território brasileiro e 

assim, estes povos vêm travando constantes lutas e retomadas de suas terras a fim 

de constituir um espaço próprio e propício ao seu modo de vida. 
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O contato com o colonizador entre as etnias que compõe a comunidade Kariri-Xocó 

é bastante antigo, remontando ainda aos primeiros anos da colonização portuguesa. 

Tanto a etnia Kariri, que ocupou boa parte do nordeste brasileiro, quanto os Xocó, 

em ocupações mais isoladas, tiveram um amplo contato e absorção da cultura cristã 

por meio das missões jesuítas (SIQUEIRA, 1978). O contato com o homem branco 

motiva uma série de mudanças, até mesmo linguísticas. Reflexo dessas 

transformações, o objeto utilitário cerâmico desenvolvido pelas mulheres indígenas 

passa a ser chamado de “louça”, um nome de origem portuguesa. Consolida-se, 

assim, a tradição das mulheres louceiras Kariri-Xocó. A produção de cerâmica no 

contexto da comunidade marca a relação deste povo com o sagrado – fazer 

cerâmica é trabalho, mas sobretudo, é uma atividade cercada de segredos, mitos e 

rituais. Segundo o professor Luiz Sávio de Almeida, a cerâmica: “É (...) um dos 

pontos da base da identidade do grupo, de sua permanência e mesmo persistência, 

apesar dos grandes impactos provocados pelos brancos.” (2003, p.259), 

identificando, assim, a importância da cerâmica como ponto fundamental de 

constituição da cultura Kariri-Xocó. 

 

A oficina de cerâmica das mulheres Kariri-Xocó 
O barro é uma condição de vida (ALMEIDA, 2003, p.263). Se por um lado a matéria 

imprime na prática das mulheres tradições de seu povo, socializadas a partir da 

relação estreita entre mãe e filha, por outro lado também denota um cotidiano difícil, 

de muito esforço físico e, especialmente em nossos dias, uma renda bastante baixa. 

Assim, a tradição vê-se diante de complexas questões contemporâneas que os 

jovens indígenas enfrentam. Muitos seguem outros caminhos, o que significa se 

afastar do cotidiano da comunidade, apartando-se cada vez mais da produção 

cerâmica. Seria possível a manutenção de uma tradição em tempos nos quais sua 

principal função encontra-se desgastada? Que outras questões hoje aborda a 

cerâmica Kariri-Xocó, que não apenas a venda? 

Chegamos a um ponto chave onde devemos nos atentar aos modos de socialização 

desta atividade tradicional deste povo. Assim, também podemos falar em uma 

prática de educação. A produção de cerâmica no contexto Kariri-Xocó ultrapassa a 

questão da atividade econômica sendo, igualmente importante, uma prática 
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carregada de tradição, lendas, modos, que se originaram em um tempo incontável e 

que ainda hoje persiste como produto simbólico e cultural. 

Nos primeiros dias de maio de 2017, o grupo Sabuká, responsável pela difusão da 

cultura Kariri-Xocó para além da comunidade em Alagoas, estava hospedado no 

Centro Cultural Casarão, em Campinas, São Paulo3. Neste período, o grupo Sabuká 

ofereceu diversas oficinas e vivências para os visitantes da casa. Uma destas 

vivências foi a Oficina de Cerâmica com as mulheres Kariri-Xocó. Nesta ocasião, tive 

a oportunidade de conhecer uma das louceiras que ainda luta pela manutenção da 

prática da cerâmica pelas mulheres da comunidade.  

Neste dia, a proposta era de que os visitantes do Casarão pudessem experimentar 

como era a modelagem de um pequeno pote ou panela. A organização do evento foi 

realizada pelo Coletivo Casarão, que também organiza as atividades no Centro 

Cultural Casarão. Um grupo de quatro mulheres Kariri-Xocó, na faixa de cinquenta 

anos, se dispôs dentro da grande roda de pessoas que já estava formada desde as 

primeiras horas daquela tarde de domingo. Havia muita gente interessada em 

aprender a fazer a modelagem; os olhares eram atentos. Em um primeiro momento, 

as louceiras chegaram tranquilas, fumando seus cachimbos4, e não disseram 

nenhuma palavra, apenas observaram as pessoas se ajustando na grande roda em 

torno delas. Após esse momento, apresentaram-se. Cada uma falou um pouco de si 

e todas enfatizaram que “nasceram e se criaram no barro”. 

Meu nome é Valdete, eu faço cerâmica lá em Porto Real do Colégio, 
na aldeia Kariri-Xocó. Aprendi com a minha avó, minha avó me 
ensinou a fazer e hoje ainda continuo a fazer. Vou mostrar para 
vocês aqui como é que eu faço. Nasci, minha mãe me dando de 
comer do barro. Ainda hoje dou de comer aos meus filhos do barro, 
ainda continuo trabalhando nisso. Eu vou começar aqui para vocês 
todos poderem ver, para vocês poderem aprender. (informação 
verbal)5 
 

Valdete sentou-se no chão, deixando o cachimbo de lado. As outras mulheres 

acompanharam o movimento. Começaram a modelar, sem dar informações prévias. 

Amassaram o barro, adicionando um pouco de cinzas à massa, e eventualmente 

faziam algum comentário entre elas. De vez em quando, algum dos participantes da 

vivência sentava-se próximo às louceiras e perguntava se estava fazendo da 

maneira correta. Em momentos assim, elas davam alguma dica mais pontual, ou até 
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mesmo um toque de suas mãos na modelagem do participante da oficina. Eram 

muitas as crianças na roda, e atentas, observavam o modo como as mulheres Kariri-

Xocó mexiam no barro, imitando seus movimentos com o punhado de argila que 

receberam. Às vezes, algumas dessas crianças reclamavam que não estavam 

conseguindo fazer. Valdete respondia, prontamente: "Pois faça, mulher!", e as 

crianças comentavam entre si que para fazer um pote tão grande ela já tinha 

experiência e fazia aquele trabalho há muito tempo. Diziam isso, pois as louceiras 

haviam trazido um grande pote, já queimado, que estava disposto no meio da roda. 

As louceiras Kariri-Xocó conservavam uma atitude bem definida, na qual ensinavam 

a partir da observação. Quando surgia algum lamento mais insistente de um 

participante, elas apresentavam apenas uma solução para a falta de habilidade: 

tentar mais vezes, fazer mais vezes e, antes de qualquer coisa, observar o que elas 

estavam fazendo.   

A oficina durou cerca de três horas, e quase todo o tempo, as mulheres Kariri-Xocó 

cantaram rojões6; entoando cantigas a todo momento, e nós, participantes da 

oficina, éramos incentivados a cantar junto com elas. Ao final, pude realizar uma 

entrevista com a louceira Valdete Silva, uma das mais antigas na lida do barro e 

ainda bastante atuante na tradição da cerâmica. Na conversa com Valdete, pude 

confirmar muitas informações que o professor Luís Sávio de Almeida aponta em seu 

artigo “As ceramistas indígenas do São Francisco” (2003). Iniciei nossa conversa 

pedindo a ela que me contasse um pouco sobre como havia aprendido a “mexer 

com o barro” e sobre as lendas que circulavam em torno da prática: 

Ainda me lembro. A minha avó contava, a minha mãe... A gente, 
quando chegava no barreiro... "olha lá a cobra! Valei-me! Olha a 
cobra dentro do barreiro!" Aí, às vezes ia um dos filhos, um dos 
homens na frente, iam com a gente e aí matavam a cobra e tiravam 
ela de lá. E aí nós ficava tirando o barro, mas só de sentir alguma 
coisa "ui! meu deus, será que é a cobra?!". Até de noite nós ia tirar 
barro para fazer pote. Levava o candeeiro para o barreiro. A cobra é 
guardiã do barro. Eu quis aprender [a fazer cerâmica]. Naquela 
época, eu e muitas outras mulheres aprendemos. SILVA, Valdete. 
Entrevista concedida à Mariana de Araujo Alves da Silva. Campinas 
– São Paulo, 07/05/2017. 

 

A fala de Valdete confirma o simbolismo da cobra guardiã do barro, mito presente na 

cultura de diversas etnias ameríndias, segundo Claude Lévi-Strauss (1986). 
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Perguntei a ela sobre como os jovens da comunidade lidavam com a questão de 

aprender a trabalhar na atividade cerâmica: 

É isso que me dói. Eu tô com sessenta anos e isso dói dentro de 
mim. O jovem de lá não quer aprender. Lá para cima da minha casa 
tem quatro "loiceira", comigo, cá embaixo, cinco. Naquele tempo da 
minha mãe, era muita "loiceira", porque nós sobrevivia só do barro. 
Nós tinha aqueles cambista para vender, que iam lá e compravam de 
muito. Esses cambistas todos morreram. E aí os velhos foram se 
aposentando, foi aparecendo uma "bolsa família", e aí as velhas 
também foram descansando, e muitas morreram. Morreram quase 
todas, hoje só tem a segunda remessa de "loiceira": tudo filha, neta, 
mas muitas não sabem. Hoje elas só querem estudar, só querem 
estar no celular, então não tem muita. Eu não vejo o interesse delas. 
Muitos já estão saindo para trabalhar fora da aldeia. Elas não estão 
se interessando. Agora, eu mesma, fico doente de ter a idade que eu 
já tenho e não ter gente para fazer. Eu tenho uma neta e uma filha. 
Uma neta que convive comigo, filha de Paruanã, que é meu filho. Ela 
estuda. Mas eu digo para ela: "Mulher, venha fazer pote! Quando eu 
morrer vocês ficam fazendo!", e ela me responde "Não sei, não, Dé." 
Aí eu não chamo mais. Mas eu e minhas irmãs todas aprendemos. 
SILVA, Valdete. Entrevista concedida à Mariana de Araujo Alves da 
Silva. Campinas – São Paulo, 07/05/2017. 

Valdete confirma a situação do afastamento dos jovens em relação à prática da 

cerâmica. Ela fala sobre a situação dos jovens irem trabalhar ou estudar, mas não 

os julga. Entretanto, demonstra que sente necessidade de que as novas gerações 

continuem o trabalho que ela e outras mulheres um dia aprenderam com suas mães 

e avós, para que a tradição não se perca. Pergunto sobre as queimas e o 

escoamento das louças, isto é, a venda, e ela conta: 

Antes eu ia para a plantação, então tinha a época de fazer 
[cerâmica], mas agora já não vou mais. É assim: quando chega o 
mês de abril, eu faço. Não é um tempo muito chuvoso. Os [potes] 
que eu faço no mês de abril, eu queimo. Eles ficam lá e até julho, o 
povo vai comprando. O povo vai lá na aldeia e compra. Vendo dez, 
quinze de uma vez. Até que eles terminam. E aí quando chega o 
mês de outubro para novembro, eu recomeço a fazer. Aí vai gente de 
São Paulo, de muitos cantos, comprar os potes. Lá [em Porto Real 
do Colégio, na comunidade Kariri-Xocó] a gente vende muito barato. 
Já faz uns cinco anos que eu vim para São Paulo. Veio um carro na 
frente trazendo os potes para o SESC na época do lançamento 
desse livro [ocasião da exposição do catálogo Fulkaxó - Ser e viver 
Kariri-Xocó]. Nós viemos e trouxemos: cinco potes e dez panelas. 
Vendi os potes a setenta reais. Lá, quantos potes eu não vendo com 
setenta [reais]? O máximo que nós vende os potes lá é a vinte 
[reais]. SILVA, Valdete. Entrevista concedida à Mariana de Araujo 
Alves da Silva. Campinas – São Paulo, 07/05/2017. 
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Na fala de Valdete, é possível observar as enormes mudanças pelas quais a prática 

da cerâmica utilitária na comunidade Kariri-Xocó vem passando. As questões 

apontadas pelo professor Almeida em 2003, ainda hoje persistem. A demanda pela 

compra das cerâmicas utilitárias na região onde a comunidade está inserida caiu 

muito. Segundo Valdete, porque muitos cambistas que realizavam essa grande 

compra no passado, já morreram. No entanto, podemos observar que a própria 

dinâmica do mercado, com a utilização do alumínio e do plástico tornaram-se fortes 

concorrentes à utilização do utilitário de barro no cotidiano. A prática do cambista ou 

atravessador, pessoa que compra em grande quantidade com o produtor para 

realizar a revenda, deixa de ter importância, já que não há mais demanda pelos 

potes e panelas das louceiras em larga escala. Valdete também fala sobre o 

desinteresse dos mais jovens pelo aprendizado dos saberes cerâmicos, e utiliza o 

exemplo de sua neta para enfatizar o quanto o jovem indígena hoje se relaciona com 

atividades que surgem como uma demanda externa à comunidade. 

 
A socialização do conhecimento como possibilidade de manutenção da 
tradição cerâmica das mulheres Kariri-Xocó 
Ao observarmos a situação dos povos indígenas no Brasil atual, percebemos o 

quanto são necessárias políticas indigenistas eficientes de proteção a comunidades, 

isoladas ou não, e demarcação de territórios ameaçados pelo avanço do 

agronegócio7. Em relação à comunidade Kariri-Xocó, sua grande questão está na 

demarcação de sua terra, às margens da porção baixa do rio São Francisco, que há 

anos sofre mudanças em decorrência dos projetos de transposição de suas águas8. 

São tantas ameaças externas, que muitas vezes, aquilo que forma uma 

comunidade, como a sua questão cultural, acaba sendo ignorado, pois existem 

questões mais “urgentes” a serem analisadas. 

A cultura de um povo não pode ser deixada de lado, pois faz parte da formação da 

visão de mundo deste grupo, e consiste o que ele é e como atua na sociedade. Os 

processos de aculturação dos povos indígenas teve início nos primeiros contatos 

com os colonizadores europeus e, a partir daí muitas práticas, saberes e histórias 

que constituem estes povos desde seus primórdios foram suprimidos. Para a 

comunidade Kariri-Xocó de Alagoas, a cerâmica é algo muito antigo, impossível de 

datar, e é exatamente esta antiguidade que une o povo em torno desta prática: 
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identificam a necessidade de perpetuar esses saberes. De acordo com Hannah 

Arendt:  

A cultura é ameaçada quando todos os objetos e coisas seculares, 
produzidos pelo presente ou pelo passado, são tratados como meras 
funções para o processo vital da sociedade, como se aí estivessem 
somente para satisfazer alguma necessidade – e nessa 
funcionalização é praticamente indiferente saber se as necessidades 
em questão são de ordem superior ou inferior. (ARENDT, 1968, 
p.261) 

Sob o viés antropológico, Cristiana Barreto (2013) atualiza a questão levantada por 

Hannah Arendt, quando critica a “arqueologia de contrato”, isto é, o tratamento 

mercadológico que é dado à herança arqueológica. Cristiana aponta casos no Pará 

e no Amapá nos quais o conhecimento arqueológico foi utilizado pelas comunidades 

locais para a produção de artesanato e suvenires, indicando que esta pode ser uma 

boa iniciativa, uma vez que pensada a fim de possibilitar que a comunidade resgate 

seus saberes e técnicas ancestrais. Todavia, ela alerta sobre os processos de 

reapropriação, pois há o perigo de tornar o conhecimento e a cultura meros produtos 

arqueológicos, conferindo significados estranhos ao que foi construído por seu grupo 

de origem. 

A situação que a cerâmica das mulheres louceiras Kariri-Xocó atravessa necessita 

um olhar cuidadoso. Embora esta prática cultural tenha se tornado essencialmente 

mercadológica, existe em seu cerne algo de sagrado, identificado pela comunidade 

como um elemento de sua criação e união, e especialmente entre as mulheres, são 

saberes socializados de uma geração a outra, são segredos da educação indígena. 

É necessária uma percepção porosa em relação a esta questão, a fim de 

depreender qualidades estéticas destes objetos utilitários que ao longo dos últimos 

anos deixaram de ser símbolos culturais para ser mera mercadoria. Esta prática 

cultural foi suprimida a ponto de tornar-se quase somente um objeto monetizado. 

Observar os processos de socialização dos saberes cerâmicos, nas narrativas 

construídas pelas louceiras e pelo povo Kariri-Xocó, é uma maneira de reavivar um 

olhar sobre estes objetos de barro. Além disso, nos oferece a possibilidade de 

pensar novas formas de educação em tempos nos quais vivemos tanto desgaste em 

relação aos nossos modelos educacionais. O jovem indígena sai cada vez mais da 

comunidade para estudar e trabalhar, pois deseja instrumentalizar-se para 
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reconquistar sua terra e sua cultura, a fim de garantir direitos básicos aos seus 

parentes sucessores. O que nós, não indígenas podemos aprender com os 

indígenas? A educação ocidental tem muitas divisões, subdivisões, caixas e 

modelos que não se encontram e dificultam a formação de um pensamento de fato 

global e interligado. Os povos indígenas pensam a realidade como sendo, ao 

mesmo tempo, cultural, histórica, mítica, cósmica (KRENAK, 2015, p.152). Assim, a 

cooperação é uma característica forte desta visão de mundo e um objeto de uso 

cotidiano também é um objeto de arte, pois não existe segregação de uma área ou 

de outra. Por isso também, a atividade cerâmica é uma atividade de educação, 

permeada por símbolos criados e mantidos por esse povo. Assim, ele poderá 

observar o que é produzido por sua comunidade e pensar, ele próprio, novos 

caminhos que valorizem sua tradição e cultura, resgatando o que o constitui como 

indígena Kariri-Xocó. 

Na comunidade Kariri-Xocó, em Alagoas, tem surgido propostas de valorização da 

cultura e tradição de seu povo. A Escola Estadual Indígena Pajé Francisco Queiroz 

Suíra, desenvolve o projeto “A resistência do povo Kariri-Xocó”9, no qual há uma 

mostra de artesanatos, comidas típicas, cantos, danças e cerâmicas da comunidade. 

O projeto também trabalha o tema do uso das ervas medicinais. A escola atende 

crianças da educação infantil e do primeiro ciclo do ensino fundamental. Um dos 

focos do projeto é integrar a comunidade indígena aos não indígenas, de maneira a 

promover a valorização da cultura dos povos originários. O projeto surgiu da própria 

necessidade da comunidade e é desenvolvido por ela própria. Desse modo, as 

crianças e os adultos envolvidos nesta iniciativa têm a oportunidade de rever 

elementos de sua comunidade de maneira crítica, e pensar, entre eles, os caminhos 

possíveis de preservação de sua memória. 

 

Notas 
1
 Os estudos arqueológicos recentes apontam uma ocupação da região amazônica de mais de 11 mil anos antes 

dos tempos atuais (BARRETO; LIMA; BETANCOURT, 2016).  
2
 O antropólogo Eduardo Viveiros de Castro comenta que existe um desejo na sociedade de que o índio 

abandone seu “estado indígena”, pensado como primitivo, para tornar-se um “pleno cidadão brasileiro”. No 
Brasil, isso significa oficializar a marginalização do índio. (VIVEIROS DE CASTRO, 2007, p.135-137) 
3
 O Centro Cultural Casarão do Barão está localizado em Barão Geraldo, Campinas – São Paulo. É um espaço 

cultural, de convivência, no qual acontecem oficinas nas diversas linguagens artísticas. Além das oficinas, 
acontecem espetáculos, exposições, festejos populares e exibição de filmes. É gerido pelo Coletivo Casarão e 
tem o imóvel cedido pela Secretaria de Cultura de Campinas – São Paulo. 
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4
 Entre os povos indígenas, a relação com o fumo, isto é, a fumaça, é de conexão com o sagrado. 

5
 Transcrição da fala de Valdete Silva na abertura da oficina de cerâmica, no Casarão, em maio de 2017. 

6
 Os rojões são cânticos entoados em momentos de trabalho coletivo nas roças e em situações de mutirão, como 

por exemplo, para a construção de casas. Por ser um cântico de trabalho, também é entoado pelas mulheres no 
momento da modelagem dos potes. 
7
 O governo brasileiro tem sido cobrado por órgãos internacionais, como a ONU, para demarcar terras indígenas 

e fortalecer a FUNAI – Fundação Nacional do Índio. O que tem sido visto são os cortes orçamentários feitos pelo 
governo ao órgão, gerando esvaziamento de discussões. O avanço do agronegócio é resultado do alinhamento 
de intenções governamentais e os interesses econômicos da bancada ruralista, os quais permitem o avanço das 
atividades agropecuárias sobre as terras indígenas que deveriam ser demarcadas. 
8
 O projeto de transposição das águas do Rio São Francisco tem o objetivo de direcionar parte das águas do rio 

para o semiárido nordestino. O projeto está em andamento, sob a responsabilidade da federação. Suas obras 
tiveram início em 2007, mas a ideia da transposição é datada do Brasil imperial. Prevê-se o desvio de 1% a 3% 
das águas do São Francisco para abastecer rios temporários e açudes que secam durante o período de 
estiagem contando, para isso, com a construção de mais de 700 quilômetros de canais que farão o desvio do 
volume. A obra está dividida em dois grandes eixos: o eixo Norte se encarrega de captar as águas em 
Cabrobó/PE e levá-las ao sertão de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte; já o eixo Leste, realiza 
a captação das águas em Floresta/PE, buscando beneficiar áreas em Pernambuco e  na Paraíba. Fonte: 
http://www.cartaeducacao.com.br/reportagens/entenda-a-transposicao-do-rio-sao-francisco/ com acesso em 20 
de maio de 2017. 
9
 Matéria publicada em: http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/4218-kariri-xoco-desenvolvem-

projeto-educacional-para-preservar-historia-e-cultura com acesso em 20 de maio de 2017. 
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