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RESUMO 

O presente trabalho busca problematizar o campo sociopolítico em que se dá a 

instalação da Central Nuclear do Nordeste em Itacuruba, Sertão de Pernambuco – Brasil. 

Nossa análise considera o lugar que os povos tradicionais ocupam nessa arena de conflitos 

socioambientais, já que estes, reconhecidos como grupos étnicos, dispõem de instrumentos 

normativos, regulatórios e recomendatórios que impõem a necessidade de consulta prévia e 

informada sobre os interesses nas áreas a serem ocupadas e atingidas pelo empreendimento. O 

município em que se situam as seis populações tradicionais estudadas, fora inundado para a 

construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica, em 1988, e reconstruído para abrigar todo o 

coletivo realocado compulsoriamente pelo empreendimento. Em 2019, o Estado brasileiro 

confirma que na “nova” Itacuruba se instalará um complexo energético com envergadura para 

06 reatores nucleares e capacidade total de 6.600 MWe. A projeção de uma central nuclear no 

Nordeste brasileiro não é um fato isolado e localizado, pelo contrário, envolve uma série de 

elementos, atores, instituições e conflitos que permeiam diferentes níveis e contextos de 

poder, do local ao global. O cenário atual aponta para a consolidação de uma política nuclear 

que a apresenta como a fonte de energia do futuro, considerando fatores como a importância 

militar da tecnologia nuclear e a sua sofisticação. Tais parâmetros explicam a consolidação de 

um setor nuclear no país e a preferência por essa fonte energética. Diante desse contexto, os 

povos tradicionais de Itacuruba têm elencado uma série de enfrentamentos no intuito de 

assegurar a proteção de suas territorialidades específicas frente à instalação do complexo 

nuclear no Rio São Francisco, configurando um repertório de ações coletivas e confrontos 

políticos na região do Sertão pernambucano. A opção metodológica de entender tal questão a 

partir dos povos tradicionais foi, justamente, a possibilidade de elencar uma construção 

argumentativa que não faça tábula rasa diante do projeto da Central Nuclear do Nordeste. E, 

nessa direção, fazer uma análise cientificamente consistente é considerar que as questões 

sociais e ambientais no entorno deste megaprojeto deve estar em pé de igualdade com fatores 

técnicos e econômicos no próprio processo de planejamento. A pesquisa seguiu na direção de 

problematizar um campo social em que é possível visualizar o acirramento de políticas 

governamentais que impulsionam a implantação de megaprojetos, ameaçam os direitos 

conquistados dos povos e comunidades tradicionais e impactam o meio ambiente em escalas 

sem precedentes. 

Palavras-chave: Povos e Comunidades Tradicionais. Central Nuclear do Nordeste. 

Mobilizações Antinucleares. Itacuruba – Brasil. 



  

ABSTRACT 

The aim of the present study was to question the socio-political field related to the 

implementation of the Northeastern Nuclear Plant in Itacuruba County, Pernambuco State – 

Brazil. Our analysis takes into account the place of traditional peoples in the arena of socio-

environmental conflicts, since they are acknowledged as ethnic groups that have regulation 

and recommended instruments at hand. These instruments impose the need of prior and 

informed consultations about the interests of areas about to be occupied or affected by a 

venture. The county where the six traditional peoples are settled in was flooded for the 

construction of the Itaparica Hydroelectric Power Plant in 1998. The settlements were rebuilt 

to house all the people compulsorily reallocated due to the venture. In 2019, the Brazilian 

government stated that it will implement a power generation complex in the “new” Itacuruba 

County, it will comprise 06 nuclear reactors, thus totaling 6,600 MWe.  The project for 

building nuclear plants in the Brazilian Northeastern region is not an isolated and localized 

fact, actually, it concerns a series of elements, actors, institutions and conflicts that encompass 

different levels and contexts of power, from the local to the global sphere. The current 

scenario points towards the consolidation of a nuclear policy that presents it as the power 

source of the future, considering factors such as the military relevance of nuclear technologies 

and its sophistication. These parameters explain the consolidation of a nuclear sector in the 

country and the preference for this energy source. Accordingly, traditional communities living 

in Itacuruba have made a list of amendments to assure protection to their specific 

territorialities due to the implementation of the nuclear complex in São Francisco River, 

configuring a repertoire of collective actions and political confrontations in Sertão do 

Pernambuco region. The methodological option for understanding such research question 

based on the traditional communities was motivated by the possibility of developing an 

argumentation scale to question the implementation of the Nuclear Power Plant project in the 

Northeastern Region. Therefore, to analyse in a cientific and consistent way, is necessary to 

consider that the social and environmental questions surrounding this megaproject of power 

generation, they must be even with technical and economic factors in the planning process. 

The research headed towards arguing the social field that enables visualizing the 

reinforcement of public policies to boost the implementation of megaprojects that can put at 

risk the rights conquered by traditional communities and that have unprecedented impact on 

the environment. 

Keywords: Traditional People and Communities. Northeastern Nuclear Plant. Antinuclear 

Movement. Itacuruba – Brazil. 
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1 INTRODUÇÃO: Temporalidades e percursos metodológicos de uma etnografia do 

confronto 

 
Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino 

que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira 

Era o mesmo que roubar um vento e 

sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo 

que catar espinhos na água 

O mesmo que criar peixes no bolso. 

O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces 

de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino 

gostava mais do vazio do que do cheio. 
Falava que vazios são maiores e até infinitos. 

Com o tempo aquele menino 

que era cismado e esquisito 

Porque gostava de carregar água na peneira 

Com o tempo descobriu que 

escrever seria o mesmo 
que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu 

que era capaz de ser noviça, 

monge ou mendigo ao mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras. 
Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de interromper o voo de um pássaro botando  

um ponto final na frase. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígios. 
Até fez uma pedra dar flor! 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta. 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios 
com as suas peraltagens. 

E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos! 

Manoel de Barros1 

 

Enquanto escrevo, penso! E talvez por isso seja tão trabalhosa a escrita de uma 

etnografia. Se quando estamos lá, em campo, lançamos mão da observação e da escuta, é 

quando estamos aqui, escrevendo sobre o campo, que chegamos a mais alta função cognitiva. 

O ato de escrever, portanto, é simultâneo ao de pensar (CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996). 

                                                           
1
 O menino que carregava água na peneira. BARROS, Manoel. Poesia Completa. São Paulo: Leya, 2010. 
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Quando escrevemos, nosso pensamento caminha, encontrando soluções que não apareceram 

antes da textualização dos dados oriundos da observação sistemática. 

A discussão metodológica de um estudo antropológico situa não somente os diversos 

elementos necessários à leitura do que foi feito, de como foi feito e de onde foi feito, mas 

apresenta o trabalho do antropólogo como um tema de reflexão em si mesmo. Roberto 

Cardoso de Oliveira (1996), a exemplo de um clássico da literatura antropológica brasileira, 

chama atenção para o métier do antropólogo não somente em sua dimensão tecnificada – de 

como apreendemos e registramos o que observamos e ouvimos em campo e que, 

posteriormente, sistematizamos na narrativa etnográfica – mas, sobretudo, da reflexão sobre o 

que olhamos, ouvimos e escrevemos sujeito às diversificadas circunstâncias, relações e 

interações entre os agentes da pesquisa. 

Esta é uma etnografia, assim sendo, trata-se de uma narração reflexiva, quero dizer 

com isso, que na medida em que escrevia sobre as experiências etnográficas, introduzia no 

texto a reflexão. A escolha de apresentar o metodológico como introdução não é por acaso, se 

faz, na conjuntura de um confronto, necessária. Há que elucidar, de antemão, as opções e 

percursos etnográficos para a compreensão da narrativa, dos jogos de palavras utilizados, das 

figuras de linguagens e retóricas atiçadas e, sobretudo, dos “contos” e “des-contos”
 
da atual e 

emergente arena de conflitos no Nordeste em razão do projeto de instalação de novas usinas 

nucleares no Brasil.  

Mais do que elucidar as questões propriamente metodológicas, que asseguram a 

expertise dos estudos antropológicos sobre o campo dos conflitos socioambientais, há que 

ressaltar a importância de tais produções etnográficas no que compete à tessitura de um 

situado confronto entre o discurso tecnológico e o discurso socioantropológico no tocante aos 

aspectos sociais, ambientais e também técnicos dos megaprojetos energéticos
2
. E, nessa 

direção, fazer uma análise cientificamente consistente desse campo de confronto é salientar 

que os elementos socioambientais que estão em torno da instalação de megaprojeto, não 

devem ser tratados separadamente ou por último. Pelo contrário, devem estar em pé de 

igualdade com fatores técnicos e econômicos no próprio processo de planejamento. 

A introdução, no sentido de uma declaração inicial, pretende ressaltar as 

circunstâncias em que se deu o trabalho etnográfico ora apresentado para, justamente, fazer 

                                                           
2
 Por megaprojeto, entendo obras de infraestrurura que configuram em sua implementação um cenário político 

de investimentos em níveis regional, nacional e internacional, bem como interferências em larga escala em 

questões sociais e ambientais onde se é instalado. 
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entender a narrativa e justificar as escolhas e recursos teóricos e metodológicos utilizados em 

uma etnografia do confronto, realizada em meio ao confronto.  

A construção etnográfica se define por uma relação dialógica e reflexiva, explicitando 

categorias e discursividades presentes no campo pesquisado, sendo capaz de relacioná-las 

com aquelas categorias juridicamente formalizadas, o que possibilita uma densa 

problematização das situações estudadas (ABA, 2015). Não se trata de uma simples 

observação participante ou de uma coleta de dados que possa fazer sentido a determinada 

conjectura teórica, releva, no entanto, uma complexa e sistemática inserção do pesquisador na 

construção da própria etnografia e da mobilização de teorias antropológicas para a sustentação 

da argumentação. É, portanto, um exercício denso, instigante e formativo, construído 

paulatinamente no decorrer de um processo de investigação, que indica um universo de 

situações e circunstâncias que interferem no fazer antropológico e na construção da narrativa 

etnográfica. 

As diferentes temporalidades, a sistematização de espaços-tempo, e as situações 

históricas que desembocam nos processos de etnização e nas dinâmicas identitárias na região 

estudada, refletirão sobre a noção de tempo que saliento durante todo o trabalho. O tempo seja 

talvez o elemento mais caro à realização da etnografia, já que trato de explicar um confronto 

enquanto simultaneamente este acontece, parece não dar tempo de explicar um contexto 

dinâmico e acelerado. Posterguei a entrega desta dissertação por seis meses para considerar 

situações etnográficas que iriam dando cada vez mais sentido à reflexão que vinha 

delineando, bem como possibilitando novos elementos e questões de serem consideradas na 

etnografia do confronto. Assumo, então, o tempo como um elemento reflexivo, enquanto 

consecutivamente este se apresenta como uma questão metodológica da própria pesquisa. 

É sobremaneira necessária a compreensão do tempo, tratando-se de um confronto de 

indígenas e quilombolas com um megaprojeto nuclear. Primeiro porque em tal confronto o 

Estado produz deliberadamente discursos de invisibilidade e estereótipos dos grupos étnicos, 

como se esses estivessem fadados em tempos já passados. Um confronto dessa natureza 

visibiliza a atualidade das discussões sobre o étnico e as diversificadas estratégias e 

reelaborações das continuidades históricas em meio ao processo de mundialização, 

estrangeirização de terras, globalização, enfim, todo um campo de discussões antropológicas e 

sociológicas sobre as dimensões do local e do global, pertinentes ao tempo presente. 

Por outro lado, a própria noção de tempo torna-se importante do ponto de vista técnico 

do projeto de uma central nuclear. Como destinar resíduos radioativos que se apresentam de 
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maneira concreta e imediata como ameaças à saúde e existência humana? Os resíduos 

considerados de vida curta devem ser guardados à distância de seres humanos por pelo menos 

300 anos, como afirma Whitaker (2015). Como garantir a segurança humana com a perda do 

controle do risco do tempo? 

As narrativas pessoais dos impactados pelo acidente nuclear de 1986 em Chernobyl, 

na Ucrânia, ressaltam essas questões: 

Sou testemunha de Tchernóbil. O principal acontecimento do século XX, além das 

terríveis guerras e revoluções que já marcam essa época. Passaram-se vinte anos 

desde a catástrofe, mas até hoje me persegue a pergunta: eu sou testemunha do quê, 

do passado ou do futuro? É tão fácil deslizar para banalidade. Para a banalidade do 

horror. Mas olho para Tchernóbil como para o início de uma nova história; 

Tchernóbil não significa apenas conhecimento, mas também pré-conhecimento, 

porque o homem pôs em discussão a sua concepção anterior de si mesmo e do 

mundo. Quando falamos de passado e futuro, imiscuímos nessas palavras a nossa 

concepção de tempo, mas Tchernóbil é antes de tudo uma catástrofe do tempo. Os 

radionuclídeos espalhados sobre a nossa terra viverão cinquenta, cem, 200 mil anos. 

Ou mais. Do ponto de vista da vida humana são eternos. [...]. Um exemplo, até hoje 

usamos os termos antigos: „longe-perto‟, „próprio-alheio‟... Mas o que significa 

longe e perto depois de Tchernóbil, quando já no quarto dia as suas nuvens 

sobrevoavam a África e a China? A Terra parece ser tão pequena, não é mais aquela 

Terra do tempo de Colombo. Infinita. Hoje possuímos outra sensação de espaço. 

Vivemos num espaço arruinado. E ainda... Nos últimos cem anos, o homem passou a 

viver mais, mas o seu tempo de vida continua a ser minúsculo e insignificante se 

comparado à vida dos radionuclídeos instalados na nossa terra. Muitos deles viverão 

mil anos. Impossível atingirmos tamanha dimensão! Diante disso experimenta-se 

uma nova sensação de tempo (ALEKISIÉVITCH, 2016, p. 39 e 49). 

 

“Experimenta-se uma nova sensação de tempo”, e, talvez esse seja o risco mais 

perverso que os megaprojetos nucleares têm proposto distintamente de outros 

empreendimentos energéticos. “É a energia do futuro!”, assim como afirmam os e 

planejadores da Central Nuclear do Nordeste, um futuro incerto, sem parâmetros dos riscos 

que se apresentarão ao longo do tempo. Como confiar, então, em recursos tecnológicos frente 

ao problema do tempo que é incerto à própria tecnologia? 

Não obstante o tempo como um recurso reflexivo da temática debatida neste trabalho, 

quero situar o tempo como elemento situacional em que se dá a pesquisa antropológica. As 

situações etnográficas que aqui apresento se dão em determinado recorte temporal: 

É a noção de „situação etnográfica‟, que se reporta ao conjunto de relações que o 

pesquisador, contemporaneamente à pesquisa, mantêm com todos os atores sociais 

que de alguma modo intervêm no campo. A minha intenção ao propor a noção de 

„situação etnográfica‟ é estimular o investigador a descrever a sua pesquisa como 

um sistema de relações sociais, não como um relato de incidentes de viagem nem 

como o aprofundamento de experiências individuais. [...] Remeter os dados e as 

interpretações do etnógrafo aos métodos de observação adotados, ao conjunto de 

relações de interdependência e aos horizontes de comunicação estabelecidos não 

conduz a um relativismo negativista, mas ao contrário institui um espaço de 

observações controladas, testáveis e que podem levar a um progresso do 

conhecimento que mereça o adjetivo de científico (PACHECO DE OLIVEIRA, 

2015, p. 43-4). 
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Na direção de complexificar as situações etnográficas que compuseram o campo de 

pesquisa, as sistematizei em três diferentes espaços-tempo
3
: 1. Deu-se a partir de outubro de 

2015, quando pela primeira vez visito o município de Itacuruba e me insiro nas discussões 

sobre o confronto antinuclear naquela região; 2. Compreende um período entre abril e 

novembro de 2018, quando passo a morar na região estudada experimentando uma integral 

imersão etnográfica; 3. Entre novembro de 2018 a junho de 2019, quando desponta uma série 

de confrontos antinucleares na região do Sertão de Pernambuco. 

 

1.1 PRIMEIRO ESPAÇO-TEMPO DA PESQUISA ETNOGRÁFICA 

Certamente o começo de uma pesquisa etnográfica se dá a partir da inserção do 

pesquisador em campo. Desse ponto de vista, afirmaria que tal inserção se dá em outubro de 

2015, quando na condição de integrante do Laboratório de Estudos sobre Ação Coletiva e 

Cultura (LACC) da Universidade de Pernambuco (UPE), visitei pela primeira o município de 

Itacuruba.  

Desde esse período, existe a demanda dos povos indígenas e das comunidades 

quilombolas do município
4
 de elaborar um Boletim Informativo

5
 sobre a questão nuclear na 

região, fato que propulsionou o contato destes, por meio do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI) e da Comissão Pastoral da Terra (CPT), com a equipe de pesquisa que integra o 

LACC-UPE. O núcleo, coordenado pela Profa. Dra. Vânia Fialho, compreende a seção 

Pernambuco do Projeto Nova Cartografia Social
6
 (PNCS), atuante no Estado desde 2006 com 

foco nas auto cartografias de povos e comunidades tradicionais
7
. 

                                                           
3
 A ideia de “espaço-tempo” que apresento na página 60 refere-se à conjuntura – política, social, econômica, 

territorial, entre outras – que configura um determinado recorte temporal, concomitantemente esta mesma 

conjuntura é um resultado deste e ou de outros espaços-tempo. Logo, o espaço-tempo deve ser compreendido a 

partir de sua natureza situacional. É situacional por considerar diferentes eventos ou situações bem como as 

diferentes noções dessas situações.  
4
 Lanço mão da noção de Povos e Comunidades Tradicionais problematizada em Fialho (2016), referindo-me da 

seguinte maneira: “povos indígenas” e “comunidades quilombolas”, tendo em vista as auto denominações 

existentes no plano local de Itacuruba. 
5
 O Boletim Informativo é um dos produtos/publicações realizados pelo Projeto Nova Cartografia Social da 

Amazônia (PNCS) e tem o objetivo de denunciar impactos que estejam afetando os grupos sociais, sendo 

construído por meio de oficinas, levantamentos documentais e/ou outros recursos de pesquisa. 
6
 Corresponde ao Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA), no entanto utilizamos neste trabalho 

outra grafia, no sentido de incorporar outros locais que extrapolaram a região da Amazônia nos desdobramentos 

das atividades do PNCSA, aqui especificamente o semiárido pernambucano. 
7
 As atividades do núcleo Pernambuco do Projeto Nova Cartografia Social (PNCS) resultaram em três fascículos: 

1. Com a comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, Salgueiro – PE em 2006; 2. Com o povo indígena 

Xukuru do Ororubá, Pesqueira – PE em 2012; e, 3. Com as associações e times de futebol do bairro de Santo 

Amaro em Recife, em 2014. Todos os materiais produzidos estão disponíveis no site do PNCS: 

http://novacartografiasocial.com.br/. [Acesso em 19 jul. 2019]. 
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Em 2015, o debate sobre a projeção de usinas nucleares em Pernambuco apresenta-se 

como uma demanda à atuação do PNCS, entretanto, desde 2011 essa pauta é um tema 

insurgente na agenda da Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas em Pernambuco 

(REMDIPE)
8
 e, especialmente, dentro dessa rede, para o CIMI e para a CPT. O município de 

Itacuruba, mesmo não sendo uma zona comum da atuação indigenista, constituía naquele 

momento um local em que os direitos indígenas, assim como os direitos quilombolas, 

deveriam ser especialmente monitorados.  

Devido à falta de recursos financeiros para a elaboração do material demandado e o 

quadro de tensões, decorrente dos processos de negociação das delimitações territoriais entre 

os povos indígenas e as comunidades quilombolas em Itacuruba, não foi possível desenvolver 

um trabalho de pesquisa naquele momento. Retornamos ao município em agosto de 2017, 

quando passamos a integrar, no âmbito do PNCS, o projeto “Conflitos sociais e 

desenvolvimento sustentável no Brasil Central – Projeto Brasil Central”.  

O Projeto Brasil Central evidenciou diferentes realidades na região definida para 

efeitos dessa investigação como “Brasil Central”
9
, onde os desdobramentos das políticas 

governamentais e das agroestratégias elaboradas por conglomerados econômicos vêm 

impactando povos e comunidades tradicionais na área de abrangência da pesquisa
10

. Tendo 

em vista a demanda dos povos e comunidades tradicionais em Itacuruba, a seção Pernambuco 

do Projeto Brasil Central delineou a Região de Desenvolvimento (RD) do Sertão de Itaparica 

como locus da investigação. Uma RD, por sua vez, corresponde a uma divisão estratégica 

para a aplicação de políticas públicas e para a iniciativa privada, sendo a RD do Sertão de 

Itaparica uma entre as doze existentes no Estado de Pernambuco
1112

.  

                                                           
8
 A Rede de Monitoramento de Direitos Indígenas em Pernambuco (REMDIPE) consiste em uma iniciativa que 

reúne organizações da sociedade civil, grupos de pesquisa de universidades e organizações indígenas, que tem 

por objetivo acompanhar a efetivação dos direitos indígenas e as políticas públicas voltadas para estes povos no 

estado de Pernambuco. 
9
 O Brasil Central abrange partes dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso e Pernambuco, 

bem como o Norte de Minas Gerais e o Sul do Pará. Compreende regiões designadas como “cerrado” e 

“caatinga”, segundo critérios de bioma; “semiárido”, de acordo com critérios climáticos, ou “sertão”, conforme 

critérios geográficos e de planejamento regional. Os materiais resultantes dessa investigação podem ser 

encontrados no site do Projeto Nova Cartografia Social.  
10

 Ver: ARAÚJO, Helciane; ALMEIDA, Alfredo W. B. de. Nova Cartografia Social dos conflitos por 

território no Brasil Central. 1. ed. Manaus: UEA Edições, 2019. 
11

 Frente às distintas categorizações político-administrativas que existem para a região do semiárido 

pernambucano, optamos por neste trabalho considerar a classificação de Região de Desenvolvimento (RD) do 

Estado, conforme a lei nº 13.306, de 01 de outubro de 2007, que agrupa sete municípios: Belém do São 

Francisco, Carnaubeira da Penha, Floresta, Itacuruba, Jatobá, Petrolândia e Tacaratu. A classificação de RD do 

Estado possibilita-nos compreender que essa divisão regional está articulada a uma estratégia de aplicação de 

investimentos de iniciativa privada, consorciados pelo Estado, estando entre esses o projeto da Central Nuclear 

do Nordeste. 
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Os desdobramentos do Projeto Brasil Central nessa região podem ser visualizados nas 

discussões realizadas neste trabalho, bem como nos mapas que também serão aqui 

apresentados. Integrando esse projeto, delineei a pesquisa do mestrado que teve por objetivo 

compreender as ações coletivas e os confrontos políticos de indígenas e quilombolas em 

Itacuruba frente ao projeto da Central Nuclear do Nordeste. 

A definição desse objetivo não foi aleatória e congrega duas dimensões: a primeira 

resultante do processo de minha trajetória intelectual, a partir do lugar que estava e do 

percurso formativo que estabeleci antes, durante e após o campo de pesquisa; A segunda, e 

em minha leitura a mais importante, a partir do delineamento da própria pesquisa num campo 

social com diversificadas demandas e uma situação iminente de conflito entre povos e 

comunidades tradicionais e o Estado. 

Nessa direção, minha introdução nos debates e meios de atuação na região em que 

venho pesquisando se dá no âmbito do PNCS, como já apresentado. Tal questão explica desde 

a utilização do mapa como forma de fazer etnografia, à compreensão de que a ação 

antropológica reflete maneiras de intervenções qualificadas em contextos de conflitos 

socioambientais. O interesse em etnografar o confronto de indígenas e quilombolas com a 

Central Nuclear do Nordeste exprime, nesse sentido, o percurso de formação que tive na 

graduação em Administração, numa segunda graduação em Ciências Sociais e no período de 

estudos no Departamento de Antropologia da Universidad de Antioquia (UdeA), Medellín – 

Colômbia. 

Enquanto administrador me aguça a leitura sobre o papel do Estado, da administração 

pública e das diversas empresas e processos de consorciação envoltos no confronto com a 

Central Nuclear do Nordeste. Mas ainda, a leitura de povos e comunidades tradicionais como 

tipo organizacionais – na perspectiva Barthiana ([1969] 2000) – importantes de serem 

compreendidos no rol dos Estudos Organizacionais
13

. Entendo, assim como Parker (2002), 

que o management (administração, gestão e gerenciamento), tornou-se, no senso comum, um 

fator indispensável para uma sociedade organizada, para o progresso social e crescimento 

econômico.  

                                                                                                                                                                                     
12

 Ver: VIEIRA et. al. Povos e comunidades tradicionais de Itacuruba: o rinoceronte, dramas e resistências em 

contextos de desenvolvimento. In: ARAÚJO, Helciane; ALMEIDA, Alfredo W. B. de. Nova Cartografia Social 

dos conflitos por território no Brasil Central. 1. ed. Manaus: UEA Edições, 2019. 
13

 Ver: SILVA, Whodson. Limolaigo Toype – A força da Mãe Natureza: uma análise organizacional a partir das 

Assembleias do povo indígena Xukuru do Ororubá. Monografia (Graduação) – curso de Administração, 

Faculdade Santa Helena, Recife, 2016.  
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Assim, criou-se certo consenso na ciência administrativa
14

 da crença no gerencialismo 

de mercado, processo de dar ordem e controlar pessoas e coisas em função das finalidades 

materiais e/ou econômicas propostas pelos agentes econômicos, como o essencial modelo de 

organização, divisão de tarefas e tomada de decisão. Essa tradicional forma de pensar a 

Administração consolida-se em detrimento de outras formas de organizar, como a dos povos e 

comunidades tradicionais, que são marginalizados por, justamente, apresentarem outras 

composições organizacionais, ao invés da empresarial. 

Itacuruba demostrou-se um campo em que essas questões são visíveis, seja do ponto 

de vista dos confrontos políticos proveniente de tais divergências, seja na possibilidade de 

pensarmos as diversificadas formas organizacionais em um município que existem três 

comunidades quilombolas: Negros de Gilu, Ingazeira e Poço dos Cavalos; e três povos 

indígenas: Pankará no Serrote dos Campos, Tuxá Campos e Tuxá Pajeú
15

. Ou seja, seis 

diferentes organizações sociais e políticas bem como seis diferentes processos criativos de 

afirmação étnica e reelaborações culturais no município de Itacuruba
16

. 

A problematização da etnicidade nessa região, apresentada nas noções de “complexo 

étnico” e “emergências tardias” debatidas no segundo capítulo desta dissertação, reflete, no 

entanto, a minha formação no campo das Ciências Sociais. A aproximação de Vânia Fialho, 

orientadora desta pesquisa, viabilizou o contato com uma rede de pesquisadores e debates 

desde o começo da graduação. A significativa e versátil inserção desta antropóloga nas 

discussões etnológicas no Nordeste
17

 desdobrou-se em um campo de pesquisas e atividades 

do PNCS em Pernambuco
18

, o que me possibilitou, enquanto integrante do núcleo de 

investigação, experiências em lugares e contextos diversificados. 

Seguidamente tive, enquanto estudante da UPE, a experiência de intercâmbio 

institucional no Departamento de Antropologia da UdeA na Colômbia, sob a orientação de 

Vânia Fialho e de Claudia Puerta Silva. As articulações com o antropólogo Alfredo Wagner 
                                                           
14

 A ciência administrativa é entendida como o campo teórico em que se disseminam a ideologia das relações 

capitalistas de produção como um modelo hegemônico, que prioriza a eficiência empresarial e o gerencialismo 

de mercado, visão ao qual nos contrapomos ao adotarmos as perspectivas dos Estudos Organizacionais no campo 

de pesquisas da Administração (PARKER, 2002). 
15

 A familía Pajeú em Itacuruba, tratada neste trabalho como Tuxá Pajeú – como reconheciam-se no período da 

pesquisa de campo – indicam um atualizado e dinâmico processo de reconhecimento enquanto indígenas, 

revelando complexas relações territoriais e étnicas nessa região, que será discutido ao longo desta dissertação. 

Frizamos tal afirmação, pois essas dinâmicas poderão reverberar em distintos etnônimos que esse grupo passe a 

utilizar. 
16

 Quando indico seis diferentes organizações sociais me refiro ao número de grupos étnicos em Itacuruba, 

entretanto, entendo a existência de sete organizações sociopoliticas no município, considerando que entre os 

Pankará existe atualmente dois cacicados, portanto, duas organizações sociopolíticas distintas num mesmo povo. 
17

 Ver: Fialho (1998); Fialho, Neves e Figueiroa (2011) e Fialho (2011). 
18

 Ver: NEVES, Rita; FIALHO, Vânia. Nova Cartografia Social: experiências metodológicas e repertório 

confrontacional no Nordeste do Brasil. Vivência: Revista de Antropologia, v. 1, n. 52, maio 2019. 
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Berno de Almeida nesse momento de formação possibilitou minha participação no Instituto 

de Estudios Regionales (INER) naquele país. Integrei também a equipe de pesquisas do 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, o que resultou em trabalhos sobre os conflitos 

hídricos da Comunidade Indígena de Costa Rica, Resguardo Indígena San Lorenzo em 

Riosucio, Caldas
19

.  

Ressalto tais experiências, pois o contato com a discussão da complexidade do 

elemento étnico permeou toda a minha estadia na Colômbia. Ademais, a problematização do 

confronto em Itacuruba oportuniza a reflexão de conflitos socioambientais insurgentes, que 

notadamente retratam o campo geopolítico do desenvolvimento nuclear que se dá em América 

Latina, a exemplo da discussão nuclear na Argentina
20

 e, mais recente, na Bolívia
21

. No 

Brasil, visibiliza-se a opção política em seguir na contramão das discussões sobre as 

potencialidades de fontes de energia renovável, como tem sido debatido a nível global em 

razão das desativações de usinas nucleares em outros países. 

Tais conflitos sociais não são localizados e confinados em áreas específicas. No 

entanto, como afirma Eriksen (2016), os lugares permanecem singulares e devem, por isso, 

ser estudados etnograficamente para destrinchar todo um campo multifacetado e difuso das 

relações entre o local e o global. No sentido de esmiuçar o local, me propus a um exercício 

de imersão no campo etnográfico, passando a morar sete meses consecutivos na região 

estudada, compreendendo um segundo espaço-tempo da pesquisa etnográfica. 

 

1.2 SEGUNDO ESPAÇO-TEMPO DA PESQUISA ETNOGRÁFICA 

Cursando o mestrado em Antropologia, defini, em 2017, que me debruçaria na 

compreensão das ações coletivas e confrontos políticos na região do Sertão de Itaparica, 

projetando para o ano de 2018 um trajeto de pesquisas in loco. A estadia entre abril e 

novembro de 2018 no município de Floresta provocara um redirecionamento das atividades 

investigativas, bem como das discussões apresentadas nesta dissertação. 

Como problematizarei, a produção de estudos sobre as etnicidades e conflitos ali 

emergentes apareceu-me como uma demanda no processo de formação e atuação enquanto 
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 Ver: GOMEZ HENAO, Tatiana A.; ESCOBAR MARTÍNEZ, John F.; ZAPATA TREJOS, Esteban.; SILVA, 

Whodson. Cartografías sociales entre técnicas de geoprocesamiento y prácticas etnográficas: reflexiones desde la 

experiencia cartográfica en la comunidad indígena Costa Rica, Colombia. Vivência: Revista de Antropologia, 

v. 1, n. 52, maio 2019. 
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 Ver: GAGGIOLI, Naymé Natalia. Antropología nuclear. Cuadernos de antropología social. n. 18, 2003. 
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 Notícia intitulada “O plano de Putin e Evo Morales para construir a usina nuclear mais alta do mundo na 

Bolívia”, publicada em 14 de julho de 2019. Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/mundo/o-plano-

de-putin-e-evo-morales-para-construir-a-usina-nuclear-mais-alta-do-mundo-na-

bolivia,f588b81bd3366e647ddce0d38b02f19bl29vp0gz.html. [Acesso em 18 de jul. 2019]. 
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antropólogo em campo, por isso as discussões sobre complexos étnicos e emergências tardias 

se sobressaem na etnografia. Nesse sentido, as ideias aqui formuladas apresentam-se como 

respostas às questões que diferentes pessoas, povos e comunidades tradicionais, instituições e 

até mesmo o Estado me colocara em variados momentos da pesquisa
22

. 

Em uma recente conferência
23

, o antropólogo João Pacheco de Oliveira ressaltou sobre 

o exercício dialógico e reflexivo da etnografia, chamando atenção para as relações sociais de 

cooperação entre os agentes sociais, os compromissos estabelecidos com os interlocutores da 

pesquisa, bem como para o exercício de reciprocidade e confiabilidade que são inerentes ao 

trabalho antropológico. Segundo Pacheco de Oliveira, nós, pesquisadoras e pesquisadores, 

devemos conduzir seriamente as implicações e circunstâncias do momento em que se realiza a 

pesquisa no ato de refletir teoricamente sobre a experiência etnográfica. 

Os aspectos ressaltados pelo antropólogo compreendem a segunda dimensão da 

escolha pela realização da etnografia de um confronto político como objetivo de pesquisa. São 

as demandas que vão compondo o próprio desenrolar da pesquisa etnográfica, e fazem com 

que a escolha por problematizar o contexto iminente de um conflito entre povos e 

comunidades tradicionais e Estado não seja uma escolha aleatória ou mesmo uma opção 

pessoal do pesquisador. 

A ideia de uma “antropologia por demanda”, formulada por Rita Laura Segato (2013), 

nos é o caminho analítico para situar o interesse por esta pesquisa, ao mesmo tempo em que 

possibilita refletir epistemologicamente sobre o próprio exercício etnográfico. A autora ao 

delinear uma crítica à colonialidade em oito ensaios propõe que a prática disciplinar 

antropológica deve estar sujeita às interpelações das demandas colocadas pelos grupos que, 

historicamente, foram constituídos na antropologia como o “outro”, o “nativo”. 

Nessa direção, a antropóloga e o antropólogo devem lançar mão de seu métier 

disciplinar para buscar respostas que ativamente são solicitadas por esses agentes, produzindo 

conhecimentos que elevem o bem-estar deles, bem como os possibilitem na compreensão dos 

seus próprios problemas. Para Segato, é isso que fundamenta o exercício ético e reflexivo da 
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 Durante o período da pesquisa, por exemplo, fui contactado pelo Serviço de Gestão Territorial e Ambiental 

(SEGAT) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para prestar informações sobre a reivindicação de demanda 

de um dos grupos indígenas em Itacuruba, assim como pelo Ministério Público Federal (MPF) para prestar 

informações sobre as áreas de interesse de dois grupos nesta região que estariam sobrepostas e que provocara 

conflitos entre estes. 
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 Conferência “História, direitos indígenas e mobilizações políticas” proferida por João Pacheco de Oliveira 

Filho em 17 de julho de 2019 no 30º Simpósio Nacional de História, organizado pela Associação Nacional de 

História (ANPUH) e realizado em Recife-PE. 
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antropologia, e é sobre essa necessidade do exercício ético e reflexivo que Pacheco de 

Oliveira chamara atenção na conferência em 2019. 

Se de um lado existem demandas diversas dos agentes sociais que se envolvem 

circunstancialmente em nossa pesquisa empírica, existe uma série de demandas do âmbito 

científico que estabelecem os parâmetros teóricos e metodológicos para o grau da expertise na 

discussão estabelecida. Para além da orientadora da pesquisa, que seguramente acompanhou 

as escolhas teóricas e metodológicas das quais lancei mão, o encontro com o antropólogo 

Russel Parry Scott foi importante para que nesta pesquisa eu problematizasse questões 

particulares dessa região do Sertão que apresentam-se no confronto entre movimentos sociais 

com os empreendimentos energéticos. 

Há que salientar o trabalho etnográfico de mais de 30 anos de Parry Scott na região de 

Itaparica, principalmente com a questão da instalação de Usinas Hidrelétricas (UHE) na bacia 

do Rio São Francisco e dos consequentes reassentamentos populacionais compulsórios, 

sistematizados no conceito de “descaso planejado”, como apresentado pelo antropólogo em 

2009
24

 e revisitado nesta dissertação. Tive a oportunidade de debater o meu trabalho de 

pesquisa com Parry Scott na banca de qualificação, como em momentos variados no contexto 

do Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco 

(PPGA-UFPE).  

Parry Scott chamara minha atenção para os “processos de etnização” de tal região e a 

correlação desses com as situações de descaso planejado. Ainda apontou diferentes 

experiências etnográficas a serem revistas: a de Maria do Socorro Figueiredo sobre o Exílio 

de Itacuruba; a de José de Carvalho Silva Filho sobre as representações sociais do 

reassentamento de Itaparica; e, sobretudo, a de Caroline Mendonça, que fora orientada 

também por Vânia Fialho, sobre os “territórios pluriétnicos” – tal qual aponta Mendonça em 

sua tese de doutoramento.  

A minha experiência etnográfica no segundo espaço-tempo da pesquisa configurou-se 

em uma observação multisituada do confronto político a partir dos conflitos que se davam na 

“micropolítica da vida cotidiana”
25

 de indígenas e quilombolas em Itacuruba. Assim, os 

                                                           
24

 SCOTT, Russel Parry. Negociações e resistências persistentes: agricultores e a barragem de Itaparica num 

contexto de descaso planejado. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2009. 
25 Bailey (1971) entende por micropolítica da vida cotidiana as dinâmicas que giram entorno das reputações. Ao 

voltar sua atenção para a esfera da micropolítica, Bailey atribui em sua análise, ênfase na construção das 

reputações, salientando que as mesmas não se tratam de uma qualidade que o indivíduo possui, mas, sim, das 

opiniões que as outras pessoas elaboram sobre ele. Assim, podemos considerar que a construção das reputações 

está sujeita às divergências de opiniões e aos conflitos provenientes das relações pessoais, familiares e de 

vizinhança (apud SOUZA, 2018). 
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percursos e agenciamentos da identidade étnica deram corpo às ideias de complexo étnico e 

emergência tardia, as quais assumo na escrita etnográfica como processos de etnização, 

inspirado na problematização proposta por Parry Scott. 

Nesse segundo espaço-tempo eclodiu uma série de demandas, que significativamente 

canalizaram reflexões antropológicas emergentes no campo do confronto político. As 

demandas se deram, justamente, por estar no período de abril a novembro de 2018 morando 

Sertão de Itaparica e vivendo integralmente uma experiência etnográfica. O “estar lá” da 

investigação empírica, como distingue Geertz (1998)
26

, compreendeu um modo de 

aproximação etnográfica que privilegiou a observação de eventos políticos particulares e 

possibilitou uma aguçada interpretação sobre as ações coletivas estudadas, como também uma 

particular percepção das dinâmicas inerentes as realidades sociais dos Sertões, já que só é 

possível apreender uma série de elementos que dão sentido as dinâmicas sociais nessa região 

experimentando um amplo período de convivência com o semiárido, a partir do semiárido. 

O município de Floresta se apresentou como o ponto de inserção no campo por 

concentrar atividades, instituições, organizações, agentes e situações etnográficas que 

possibilitaram dados diversificados para um estudo do confronto situado. Estabeleci dois 

caminhos sistemáticos de inserção em campo para abstração dos dados: 1. Junto aos povos e 

comunidades tradicionais em Itacuruba, se estendendo em alguns momentos da pesquisa a 

outros grupos na região de Itaparica; 2. Junto a organizações sociais, redes de pesquisa e 

pesquisadores, agências indigenistas e instituições diversas que estavam presentes tanto na 

região de Itaparica, como também em Recife. 

A primeira rota da etnografia do confronto político se deu a partir da aproximação das 

realidades sociais e cotidianas dos povos e comunidades tradicionais em Itacuruba, ou seja, 

junto às três comunidades quilombolas e aos três povos indígenas. Estabeleci com cada um 

dos seis grupos, relações e temporalidades etnográficas diferentes, existindo alguns que visitei 

assiduamente durante toda a pesquisa etnográfica e outros que sequer visitei, contatando 

somente suas lideranças
27

.  

Minha inserção nesses grupos se deu a partir dos contatos que fui tecendo com as 

lideranças. Há que ressaltar, nessa direção, que todas essas são mulheres, o que salienta a 
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 Geertz (1998) distingue o “estando lá” (being there) do “estando aqui” (being here) na investigação empírica. 

Para este autor é a conexão textual entre os lados do “estar lá” – em campo – e do “estar aqui” – a escrita 

etnográfica sobre o campo – que dá sentido à construção etnográfica. 
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 Trata-se da relação etnográfica com a comunidade quilombola de Ingazeira, na qual a dificuldade do contato e 

inserção etnográfica se sobressaíram. Os poucos contatos que estabeleci com o grupo se deu por algumas curtas 

conversas com Dilma, liderança da comunidade, e a participação da mesma em uma das oficinas do PNCS no 

município de Floresta. 
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importância dos estudos de gênero no campo dos confrontos com os megaprojetos nessa 

região. É um dado significativo do ponto de vista analítico e político, no entanto, a escrita 

etnográfica acabou suprimindo algumas questões e agentes em detrimento da opção por 

ressaltar as organizações e instituições, bem como em muitos momentos enfatizar as 

“unidades de mobilização”, no sentido de Almeida (2004), salientando a unidade do 

repertório de confrontos antinucleares naquela região. 

Não obstante, gostaria de nesta introdução ressaltar algumas das questões de gênero 

que permeiam o confronto. Minha análise é de que as mulheres assumem um papel de 

autonomia feminina na arena de confrontos políticos nessa região. São as indígenas e as 

quilombolas que estão nos postos de liderança das organizações sociopolíticas dos povos e 

comunidades tradicionais em Itacuruba, o que as tornam importantes mobilizadoras de 

projetos de futuro coletivo, seja no plano de suas unidades familiares, seja no plano dos 

grupos sociais ao qual lideram. 

Na linha que desenho sobre o processo de etnização nessa região, se situa um 

momento anterior à instalação da UHE Itaparica, que compreende a existência de uma série 

de territorializações e interações de diferentes segmentos étnicos na região do Submédio São 

Francisco
28

, e um momento posterior à Barragem
29

, que atina ao processo de reassentamento 

populacional. Seguidamente ressalto sobre o complexo movimento de emergências étnicas em 

Itacuruba. Reflito, portanto, sobre o processo de separação e num outro momento de 

reagrupamento de famílias, quando se planteia a politização da etnicidade. São nesses 

momentos de reagrupamento familiar que as mulheres assumem papéis de liderança e 

controle social, como exemplificado no etnônimo
30

 da comunidade de Negros de Gilu, que faz 

referência à Dona Gilu
31

, destacando o papel aglutinador e de referência que a mulher tem 

para organização sociopolítica da comunidade. 

Compreendo que a proeminência de mulheres nas posições de liderança em Itacuruba 

lançam-nas, consequentemente, no movimento antinuclear que ora se configura no Sertão de 
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 Como registra Silva Filho (1992) o Submédio São Francisco constitui-se de terras pertencentes aos estados de 

Pernambuco e Bahia, integrando três microrregiões: a do Sertão Pernambucano do São Francisco, do lado 

esquerdo do rio, e das Corredeiras de São Francisco e do Sertão de Paulo Afonso, na margem baiana. Região 

situada na porção central do chamado polígono das secas. 
29

 Uso também os termos Barragem de Itaparica e UHE Itaparica para me referir à este empreendimento, já que 

são nomenclaturas utilizadas pelos agentes no contexto de Itacuruba 
30

 O etnônimo segue a ideia contida no conceito construído por Smith (1993, apud BEZERRA, 2006, p. 39) 

como “o nome usado para designar o grupo e para este se auto definir, e a sua inexistência indica uma identidade 

coletiva incipiente e difusa”. 
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 Maria Anunciada da Conceição, Dona Gilu, faz parte da terceira geração da família do casal fundador da 

comunidade. A quantidade de filhos dela levara ao etnônimo de Negros de Gilu. Entre as mulheres do grupo dos 

Izidoros, destaca-se pelo apoio que esta deu na reunião familiar após o reassentamento, processo esse que 

culminaria na afirmação étnica do grupo tempos mais tarde. 
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Pernambuco. Na pesquisa notou-se que o poderio feminino é sobressaliente, e, de certa 

maneira, mais naturalizada, embora exista um sistema patriarcal que persiste em constranger 

as oportunidades de atuação das mulheres nos espaços de poder.  

A dissertação de mestrado de Elisa Urbano Ramos Pankararu
32

, produzida também no 

âmbito do PPGA-UFPE, indica possibilidades para refletirmos sobre as dinâmicas de gênero 

que configuram as realidades étnicas em Pernambuco, sem desconsiderar as dificuldades 

dessas mulheres não só em suas relações cotidianas, mas também em organizações 

sociopolíticas maiores, como é o caso da participação das mulheres indígenas na Articulação 

dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espirito Santo 

(APOINME). Em Itacuruba devem ser desenvolvidas investigações que deem conta de 

problematizar tais relações, sobretudo, nos contextos do confronto entre indígenas e 

quilombolas com o megaprojeto energético, já que as dimensões de gênero repercutem nas 

formas em que se desvela tal confronto.  

Além de ter acompanhado as relações sociais e cotidianas de indígenas e quilombolas 

em Itacuruba, o contato com outros povos e comunidades tradicionais da região de Itaparica 

foi consequente. O município de Floresta, onde residi, entre os sete municípios que 

compreendem a RD do Sertão de Itaparica, é o geograficamente central e concentra uma 

dinâmica de mobilidade desses grupos. Estando como munícipe, participei de reuniões, 

encontros, fóruns, entre outros eventos que contavam com a participação destes. Pude, então, 

ampliar não só os contatos com agentes diversificados, mas também com as instituições que 

promoviam tais espaços. 

Referente às instituições, Floresta sedia um campus do Instituto Federal do Sertão 

Pernambucano (IF Sertão-PE), escola de ensino, pesquisa e extensão nessa região. Ainda no 

contexto educacional, Floresta abriga a Gerência Regional de Educação (GRE) do Sertão do 

Submédio São Francisco
33

 que, no campo da educação pública, representa uma importante 

instituição administrativa do estado na região de Itaparica. 

É em Floresta que também está situada a sede da diocese
34

 da Igreja Católica. A 

Diocese de Floresta
35

 atende as paróquias de todos os sete municípios de Itaparica bem como 
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onde acontece a equidade de gênero. Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-graduação em Antropologia, 

Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. 
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 Compreende os mesmos municípios da RD Sertão de Itaparica, mas corresponde a outro sistema 
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 Uma diocese é a divisão territorial entregue à administração eclesiástica de um bispo, arcebispo ou patriarca. 

Disponível em: https://www.catedraljf.org.br/index.php/blog/346-dioceses-arquidioceses-bispos-e-arcebispos-
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Betânia, Custódia, Ibimirim, Inajá e Manari, que pertencem a outras RDs. A igreja, por sua 

vez, constitui uma instituição social que não passa pormenorizada na leitura etnográfica, já 

que tal entidade e as organizações provenientes desta se estabelece historicamente como 

agente ativo nos processos históricos e regionais dos povos e comunidades tradicionais no 

Nordeste
36

.  

Nessa direção, instituições como o CIMI e a CPT que, respectivamente, atuam com os 

povos indígenas e as comunidades quilombolas nessa região, também estiveram no escopo de 

minha ação etnográfica. Pude, dessa maneira, participar de encontros e reuniões em Recife e 

trabalhos de campo em Itacuruba com ambas as entidades.  

Referente à Diocese de Floresta, acompanhei a atuação de algumas pastorais na região 

de Itaparica, o Movimento Cultura de Paz e as atividades da Associação dos Promotores da 

Cultura e Cidadania (PROVIDA), esta última mesmo não organizativamente vinculada à 

Diocese, vem estabelecendo um estreito trabalho junto com a instituição católica, sobretudo 

no confronto com a Central Nuclear do Nordeste. 

Configurou-se, então, uma segunda rota de inserção etnográfica na região, esta 

relacionada ao contato que fui estabelecendo com essas e outras entidades. Em alguns 

momentos foi o trabalho etnográfico junto as instituições que possibilitou o contato com 

outros povos e comunidades tradicionais da região. É o caso, por exemplo, de minha 

participação nos projetos de extensão coordenados pela Profa. Dra. Rosângela Brito, no 

âmbito do IF Sertão PE campus Floresta, envolvendo os Carroceiros do município de Floresta 

e os indígenas Atikum na Serra Umã, em Carnaubeira da Penha.  

Estabeleci, portanto, contato com diversificadas agências, configurando uma rede de 

interação com segmentos sociais, instituições acadêmicas e órgãos municipais e estaduais. O 

próprio campo etnográfico revela questões antes não observadas, bem como amplia o 

conhecimento e refinamento dos dados. Assim, novas leituras tornaram-se necessárias, bem 

como o aprofundamento dos elementos que foram desembocando no trajeto da pesquisa.  

Dessa maneira deu-se o meu interesse pela leitura das situações históricas dos povos e 

comunidades tradicionais no Sertão de Itaparica, o que me aproximou de historiadores que 

discutem sobre os fluxos e dinâmicas territoriais nessa região. É o caso dos contatos que tive 
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 A Diocese de Floresta é uma circunscrição eclesiástica da Igreja Católica no Brasil, pertencente à Província 

Eclesiástica de Olinda e Recife e ao Conselho Episcopal Regional Nordeste II da Conferência Nacional dos 
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 Para uma problematização mais densa dessas questões, ver: MONTERO, Paula (org.). Deus na aldeia: 

missionários, índios e mediação cultural. São Paulo: Globo, 2006. 
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com a Profa. Edivania Granja da Silva Oliveira do IF Sertão PE campus Petrolina, e, 

posteriormente, com o Prof. Dr. Edson Hely Silva da UFPE. 

Imerso em Floresta pude articular as oficinas do PNCS que foram realizadas nesse 

município em maio e junho de 2018 e em janeiro de 2019. As oficinas objetivavam a 

elaboração das cartografias sociais e aglutinavam representações dos povos e comunidades 

tradicionais de Itacuruba e instituições parceiras, sendo esse um significativo espaço 

etnografável.  

Eram nas oficinas que os diversos agentes sociais que compõe o confronto naquela 

região estavam juntos e discutindo o próprio confronto. Aqui estava um lugar privilegiado de 

observação etnográfica das estratégias de resistências de indígenas e quilombolas à Central 

Nuclear do Nordeste, bem como da percepção de como os conflitos locais e as relações de 

poder entre os grupos dissipavam-se ou apareciam em meio a uma unidade de mobilização 

antinuclear.  

Lancei mão da cartografia social como forma de fazer etnografia. Essa opção 

metodológica se deu pelo lugar que ocupo enquanto pesquisador do PNCS. Era uma posição 

sobremaneira interessante, existia um atenuado interesse de todos os grupos na elaboração dos 

mapas, o que possibilitou entre os agentes sociais uma melhor recepção ao trabalho 

etnográfico, favorecendo acesso a dados e relações mesmo em situações de conflito que se 

apresentavam no campo de pesquisa. 

Quero ressaltar esse caráter multifacetado do trabalho etnográfico a partir de mapas, 

pois a primeira vista parece que tal exercício se reduz à sobreposição e/ou leitura de um ou 

diferentes mapas. Sigo na perspectiva de Almeida (2013), em que os mapas elaborados pelas 

próprias comunidades tornam-se recursos de descrição etnográfica. Como complementa Marin 

(2013, p. 103), tal tipo de material produzido no contexto do PNCS: 

retrata a vida cotidiana e as instituições do grupo. Ainda, opta pela linguagem do 

grupo e desta forma incorpora o que os agentes sociais dizem sobre si, o que os 

agentes fazem, o que os agentes pensam que se deveria fazer partindo do suposto 

da consciência da necessidade. 

A leitura realizada a partir de cartografias sociais possibilita um alto grau de 

compreensão e descrição etnográfica, já que o etnógrafo dispõe daquilo que é considerado 

expressivo para os agentes, onde o que está no mapa é justamente o que esses consideram 

fundamental e relevante. Destacamos que tal exercício não é reduzido ao produto final do 

mapa e das leituras possíveis de serem realizadas a partir dele, a proposta que Almeida (2013) 

nos lança é, no entanto, atentar para o processo em que se dá a construção do mapa e a sua 

consequente instrumentalização política. 
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Foi um largo e rico processo de elaboração de cartografias sociais sobre o confronto, 

num contexto de confronto, que proporcionou uma acurada leitura dos conflitos 

socioambientais na Região de Itaparica e, especialmente, em Itacuruba. Os mapas elaborados 

nesse percurso suscitaram questões a serem compreendidas e refletidas com base nos 

pressupostos teóricos da antropologia. Utilizei-me desse recurso para realizar uma descrição 

etnográfica que considerou os processos históricos, sociais e de poder que canalizam as ações 

coletivas dos povos e comunidades tradicionais em Itacuruba.  

As cartografias tornam-se recursos ao trabalho etnográfico por não dispensar os 

métodos e as técnicas de registro que utilizamos corriqueiramente no fazer antropológico: os 

cadernos de campo, os registros visuais, a observação participante, o confronto de dados, 

entre outros, pelo contrário, parece confluir uma série de elementos que são necessários à 

contextualização e realização de um exercício etnográfico a partir de mapas. 

O decorrer da pesquisa in loco apresenta situações a das mais simples às mais 

complexas, em uma cotidianidade constantemente reflexiva. Certamente, minha permanência 

no Sertão de Itaparica possibilitou o estabelecimento de relações mais profícuas com os 

agentes sociais e uma privilegiada circulação entre os grupos. É nessa cotidianidade em 

Itacuruba que os conflitos se revelam, vemos tais questões, por exemplo, nas recentes 

dissidências e reajustes organizacionais entre os Pankará no Serrote dos Campos.  

A nova Itacuruba é um território permeado das mais variadas tensões que dificultam o 

trabalho de quaisquer pessoas externas ao município e às relações locais. Tal dificuldade é 

apontada pelas diversificadas instituições com as quais estabeleci contato durante a 

investigação empírica, no entanto, estando no lugar de pesquisador do PNCS e realizando um 

trabalho que se despontava como de unânime demanda e interesse, pude me esquivar da 

intromissão em muitas situações de conflito. 

As dissidências nas relações locais em Itacuruba constituem um assunto bastante caro 

e que merece atenção de estudos antropológicos que venham a ser realizados nessa região, 

justamente, por envolver saias justas à atuação antropológica. Referem-se a dissentimentos de 

variadas ordens e naturezas: familiares, territoriais, afetivas, político-partidárias, enfim, um 

bojo de questões imbricadas em qualquer organização humana, mas que em Itacuruba 

parecem latentes, justamente porque a população desse município foi violentamente 

submetida a um contexto de descaso planejado. 

É a existência dos conflitos, e, sobretudo minha consciência etnográfica desses, que 

me condicionou a fazer abstrações cada vez mais direcionadas à unidade de mobilização de 
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um confronto político. Quero dizer que compreendo que existam interesses diferenciados e 

não homogêneos entre os diferentes agentes sociais que compõem o confronto estudado, 

entretanto, entendo que o poder nivelador do Estado por meio de políticas 

desenvolvimentistas, nesse caso materializadas no projeto da Central Nuclear do Nordeste, 

aproxima circunstancialmente os diferentes agentes, aglutinando-os em unidades de 

mobilização antinucleares nessa região. 

Reforço, portanto, a existência da interação afetiva e da solidariedade política, como 

apontada por Almeida (2017, p. 13-4): 

Os sentimentos afetivos não se mostram, pois, necessariamente dissociados das 

relações políticas e das pautas reivindicatórias, como se pode supor numa primeira 

impressão. Em verdade ambos consistem em dimensões intrínsecas às novas formas 

político-organizativas, que articulam relações comunitárias com relações 

associativas e lutas identitárias com lutas econômicas. [...] Cabe destacar que o 

advento de uma diversidade identitária não corresponde necessariamente a uma 

sociedade que deverá se desintegrar em pequenos grupos, que não tolerarão uns aos 

„outros‟. Os trabalhos de pesquisa do Projeto Nova Cartografia Social, divulgados 

em centenas de fascículos, cadernos e boletins informativos, desdizem esta 

formulação, que acentua a desintegração e a fragmentação da noção de classe social, 

e apontam para o seu inverso. Os laços de solidariedade estão sendo redefinidos e 

conhecem transformações que exigem novas modalidades de abordagem. As 

relações entre identidades coletivas emergentes e as lutas econômicas mostram-se 

indissociáveis, sem indicar qualquer pulverização ou fragmentação das pautas 

reivindicatórias e das mobilizações respectivas. 

 

A forma que optei para abordar tais laços de solidariedade poderá ser visualizada na 

etnografia que busca descrever os povos e comunidades tradicionais ao qual integram os 

agentes sociais, e não personificadamente os agentes, posteriormente, a descrição da 

Articulação Sertão Antinuclear aglutina os povos e comunidades tradicionais e uma série de 

outros atores cada vez mais abstraídos em unidades mobilizatórias. Interessou-me, portanto, 

descrever a intenção da tática confrontacional do que a dinâmica dos agentes na execução da 

ação, certamente por como se deu a conformação do terceiro espaço-tempo da pesquisa 

etnográfica.  

 

1.3 TERCEIRO ESPAÇO-TEMPO DA PESQUISA ETNOGRÁFICA 

A partir da perspectiva teórica que adotei para leitura do confronto político, referente 

às formulações de McAdam, Tarrow e Tilly (2009), entendo a existência de um heterogêneo 

lado opositor aos indígenas e quilombolas no confronto, esse, agrupado numa ideia de 

governo, isto é, uma organização que controla os principais meios de coerção concentrados 

num território definido. Na etnografia, esse opositor é apresentado de maneira alternada e 

diversificada: nas figuras do setor energético, do Estado brasileiro ou de uma noção mais 

genérica de Estado, da Central Nuclear do Nordeste, da UHE Itaparica, da Companhia 
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Hidrelétrica do São Francisco (CHESF); enfim, um conjunto de representações e 

reverberações sociais da ideia e materialização do que chamamos de Estado. 

Nessa direção, o Estado repercute a noção de energia em planos de desenvolvimento 

que visam atender a crescente demanda energética, estabelecendo a produção de energia como 

uma pauta ininterrupta na agenda dos programas de desenvolvimento nacional, pois se o 

objetivo é cada vez mais desenvolver, será necessário cada vez mais produzir energia. A 

emergência em que se dão tais discussões no tempo presente colocam situações diversificadas 

à atuação antropológica. Apoio-me, então, na ideia de Eriksen (2016) de uma “antropologia 

de tempo acelerado”. Esse autor ao propor a ideia de “sobreaquecimento”
37

 para analisar os 

problemas do tempo presente ressalta temáticas que propõem revisões de paradigmas e a 

ampliação da teorização antropológica, entres tais temas está o da energia.  

Trata-se de um campo discursivamente tecnificado, que por vezes desconsidera a 

linguagem também técnica que utilizamos nos textos etnográficos. Há, então, que evidenciar a 

importância do conhecimento científico antropológico que indica que as questões sociais e 

ambientais devem ser tratadas e consideradas no processo de planejamento, não como algo 

residual, mas em pé de igualdade com os fatores contraditoriamente postos como técnicos e 

econômicos do megaprojeto. 

Por outro lado, a ideia de energia estará articulada a toda uma leitura mais geral das 

crises do meio ambiente e dos sistemas globais contemporâneos que, segundo Eriksen (2016), 

requer atenção dos antropólogos e das antropólogas que devem esmiuçar como tais fatores 

globais e problemas do mundo sobreaquecido são percebidos e respondidos localmente.  

O tempo acelerado, segundo o autor, configura as vertiginosas dinâmicas do tempo 

presente e interpelam o próprio tempo e os instrumentos etnográficos. Como apreender e 

sistematizar etnograficamente um confronto político no exato momento em que esse 

confronto acontece? Como acompanhar a rápida projeção desse confronto em diferentes 

ambientes, instituições e discussões? 

Essas perguntas instigaram um terceiro espaço-tempo da pesquisa etnográfica, que se 

configurou, simultaneamente, ao processo de minha saída de campo com o desponte de um 

repertório de confrontos antinucleares naquela região. É o que destaco no conto das quatro mil 

almas, terceiro capítulo desta dissertação, que revela como o fantasma do empreendimento 

nuclear, que ora aparece ora desaparece, torna-se escancaradamente público em notícias que 
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passam a circular a partir de novembro de 2018, uma semana após o término das atividades in 

loco. 

É esse tempo acelerado que marca a dificuldade de acompanhar a ampla projeção em 

que se dá o movimento antinuclear em Pernambuco. Optei, portanto, em prorrogar por mais 

seis meses a realização da pesquisa para identificar as estratégias usadas pela Articulação 

Sertão Antinuclear na conformação de um atualizado repertório de ações coletivas e 

confrontos políticos no Sertão de Pernambuco. Pude, então, realizar alguns outros trabalhos 

de campo bem como acompanhar as atividades e eventos antinucleares que se deram tanto em 

Itaparica quanto em Recife. 

O terceiro espaço-tempo da pesquisa etnográfica concentrou a atenção na participação 

em eventos que se desdobravam a partir de informações que passaram a ser publicitadas sobre 

a questão nuclear em Itacuruba. Não segui a proposta de Gluckman (1987) de analisar uma 

situação social como a construção da primeira ponte na Zululândia, a ponto de ser exaustivo 

na descrição das situações que permeiam os eventos sociais. Chamei atenção, no entanto, para 

os eventos como estratégias que compõe um repertório confrontacional que acaba de ser 

reestabelecido em Pernambuco. 

Nessa direção, atinei para as intenções e meios utilizados como táticas 

confrontacionais. Dessa maneira, reúno os instrumentos políticos utilizados pela Articulação 

Sertão Antinuclear, a qual os povos e comunidades tradicionais em Itacuruba integram. São as 

cartas, as denúncias e, sobretudo, os mapas produzidos pelos agentes sociais, que se 

reverberam em ferramentas políticas de luta antinuclear.  

Para descrever os três espaços-tempo que configuraram minha pesquisa, utilizo uma 

estratégia retórica principal na narração etnográfica, que é a alternância dos discursos na 

primeira pessoa do singular e discursos na terceira pessoa, o que introduz no texto os aspectos 

de introspecção e reflexividade que se referem à sinceridade da afirmação do cientista social 

na produção de seu trabalho intelectual: 

O narrador realista busca introduzir nos próprios textos a reflexão. Falar dos 

bastidores do processo de conhecimento, mostra-se consciente das „interferências‟ 

causadas pelo trabalho de observação, da complexidade da relação entre realidade e 

pesquisa, serve para o narrador realista incrementar a própria autoridade e para 

comprovar a autenticidade e a novidade das próprias conclusões [...]. O narrador 

processual introduz nos próprios textos a introspecção. Falar de si e da própria 

experiência de pesquisa constitui um modo de distanciar a dúvida que se tenha sobre 

a pretensão de falar do outro e sua realidade [...]. O narrador reflexivo introduz nos 

próprios textos a reflexividade. Trata-se de um tipo de escrita em que os discursos 

na primeira e terceira pessoa se alternam, de modo a iluminarem-se reciprocamente, 

cuja interpretação do pesquisador é continuamente colocada em comparação e 

testada por outras interpretações, as quais buscam explicitar, com uma consciência 

nunca alcançada de forma completamente transparente sobre o que se diz e o que se 
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cala, no que se busca evidenciar e não ocultar, de onde e para quem se escreve. Um 

tipo de escrita que, mesmo renunciando a um pretenso privilégio de neutralidade 

científica do pesquisador, não se exime da tentativa de oferecer uma descrição e uma 

análise o mais possível fiel e documentada das relações e dos acontecimentos assim 

como foram percebidos e, em alguns casos, construídos pelo pesquisador. 

Oferecendo detalhes sobre como trabalha o pesquisador, sobre como constrói os 

próprios dados, sobre as situações de observação; explicitando as questões que 

orientam a pesquisa, as posições teóricas iniciais; refletindo sobre os erros e sobre os 

obstáculos encontrados, busca-se não esconder o caráter construído de cada pesquisa 

(COLOMBO, 2005, p. 282-3). 

 

Os elementos ressaltados como importantes por Colombo (2005), na arte de descrever 

o social da pesquisa empírica, é o que distingue substancialmente o conhecimento científico 

do senso comum. São esses elementos que considerei necessários de serem apontados numa 

introdução a uma etnografia do confronto. Trata-se, portanto, de um prelúdio dos sentidos e 

dos procedimentos teóricos e metodológicos do conto das quatro mil almas, que aqui se 

apresentarão em três capítulos que espelham três consecutivos espaços-tempo da construção 

de uma pesquisa etnográfica, intercruzando espaços, temporalidades, recursos etnográficos e 

figuras de linguagem, na construção da retórica do confronto de indígenas e quilombolas com 

a Central Nuclear do Nordeste em Itacuruba. 

Sendo este um estudo etnográfico, cabe mais uma vez destacar, e agora no sentido 

conclusivo desta introdução, o importante papel que a antropologia vem desempenhando a 

partir do amplo campo discursivo que tem delineado, que segundo DaMatta (1987), se revela 

como uma verdadeira leitura do mundo social. Sendo uma ciência que possibilita a 

compreensão aguçada dos empreendimentos humanos, entendo que o seu uso para 

compreensão das mobilizações antinucleares em Itacuruba é indispensável. É dizer que, nesse 

caso específico, os argumentos antropológicos devem subsidiar o entendimento das respostas 

locais à implementação de um megaprojeto dessa natureza. 
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2   “SEM CASA, SEM TERRA, SEM TER O QUE FAZER, O POVO DE ITACURUBA 

COMO É QUE VAI VIVER?”
38

: a “besta-fera”, o “descaso planejado” e o “exílio” na 

reordenação da pedra miúda 

 

Te suplico, oh Nossa Senhora do Ó 

de todos nós tenha dó 

não deixe tudo morrer. 

Itacuruba, quando as água te levar 

os teus filhos vão chorar  

ninguém vai te esquecer.39 

Súplica de Itacuruba 

 

“Itacuruba: o jardim sertanejo”... foi o que a secretária de cultura da Prefeitura 

Municipal de Itacuruba retrucou, quando perguntamos sobre as altas taxas de suicídio nesse 

município. Era a segunda vez que visitava a localidade, sendo a primeira em que conhecia sua 

sede municipal. Lembro-me do misto de sensações e impressões que tive ao percorrer 12 km 

de uma estrada deserta, no meio da caatinga, e chegar na nova Itacuruba. O letreiro 

“#EuamoItacuruba” indica a entrada no perímetro urbano do município, bem como indicou 

para mim, naquele agosto de 2017, uma série de contradições e possibilidades de reflexão 

antropológica. 

Por ter se apresentado de modo tão contraditório, quis, no início deste capítulo 

desdizer, de antemão, algumas afirmações recorrentes que marcam percepções comuns sobre 

tal município. Itacuruba não é a cidade da depressão! Tampouco do vazio demográfico, da 

miséria e da decadência. Era visível o incômodo daquela itacurubense com a associação de 

que nós, pessoas de fora, fazíamos de Itacuruba como terra de deprimidos.  

O Conselho Regional de Medicina (CREMEPE) 40,41,42
, em levantamento realizado em 

2006, apontava Itacuruba como a cidade brasileira com o maior índice de suicídios no Brasil, 

detendo 63% de sua população com problemas de sofrimento mental. O assunto então 

publicitou-se. O Jornal do Commercio, em agosto de 2011, cunhava Itacuruba como a “terra 
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 Palavra de ordem usada nos movimentos de resistência à instalação da UHE Itaparica na década de 1980. 
39

 Trecho da música Súplica de Itacuruba, cantada na procissão de 06 de março de 1988, que seguiu com a 

população da antiga para a nova Itacuruba. Nossa Senhora do Ó é a padroeira de tal município. 
40

 Notícia intitulada: “Sertanejos sofrem com depressão” de 25 de maio de 2007. Disponível em: 

http://www.cremepe.org.br/2007/05/25/sertanejos-sofrem-com-depressao/. [Acesso em 27 nov. 2018]. 
41

 Notícia intitulada: “Itacuruba afogada na tristeza” de 27 de maio de 2007. Disponível em: 

http://www.cremepe.org.br/2007/05/27/itacuruba-afogada-na-tristeza/. [Acesso em 27 nov. 2018]. 
42

 Notícia intitulada: “Dependência química preocupa em Itacuruba” de 25 de agosto de 2011. Disponível em: 

http://www.cremepe.orNg.br/2011/08/25/dependendencia-quimica-preocupa-em-itacuruba/. [Acesso em 27 nov. 

2018]. 
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dos deprimidos”
43

 o que, em novembro de 2011, foi reafirmado, de maneira constrangedora à 

população, em reportagem do programa Repórter Record, da TV Record
44

. 

O documentário De profundis
45,46

, de 2014, também chamou a atenção para os altos 

índices de depressão em Itacuruba, atrelando a saída forçada da população que residia na 

antiga Itacuruba e a consequente perda de terras férteis e de referências simbólicas como 

fatores que causariam os problemas de saúde mental. Por outro lado, a falta de atividades para 

todas as idades e a ausência de perspectivas profissionais e pessoais é colocada como 

agravante da situação
47

. 

Ao afirmar que Itacuruba não é a terra dos deprimidos, não quero negar os dados 

estatísticos sobre a saúde mental de sua população, são questões da saúde coletiva que devem 

ser seriamente encaradas à luz da Saúde Pública, mas que, não podem reduzir Itacuruba à 

estigmatizações e preconceitos, como corriqueiramente vem sendo realizado. A proposta é 

analisar Itacuruba por outro ângulo que também a destaca, seu processo de etnização, na 

direção de, entre outras coisas, visibilizar os mecanismos de resistências dos agentes, bem 

como as respostas ao descaso planejado ao qual foram submetidos pelo Estado brasileiro. 

“Itacuruba: o jardim sertanejo” é a visível expressão das vitalidades existentes, estas mesmas 

vitalidades configuram múltiplas relações e dinâmicas que subvertem os pejorativos termos 

que foram atribuídos a tal lugar. 

Não obstante, há uma séria necessidade de discorrer sobre as diversas problemáticas 

que persistem em Itacuruba, não para tomá-las como questões naturais ou, como vem sendo 

feito, para estigmatizar toda uma população. Queremos analisá-las para entender como essas 
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Notícia intitulada: “Itacuruba: a terra dos deprimidos” de 20 de agosto de 2011. Disponível em: 

https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2011/08/20/itacuruba-a-terra-dos-deprimidos-

13523.php. [Acesso em 16 mai. 2019]. 
44 Matéria intitulada: “Doenças mentais afetam 40% da população de uma cidade no sertão de Pernambuco” de 

20 de novembro de 2011. Disponível em: http://tv.r7.com/record-tv/reporter-record/videos/doencas-mentais-

afetam-40-da-populacao-de-uma-cidade-no-sertao-de-pernambuco-21022018. [Acesso em 16 mai. 2019]. 
45

 Documentário dirigido por Isabela Cribari, disponível em: https://vimeo.com/158411290. [Acesso em 16 mai. 

2019].  
46

 Notícia intitulada: “Documentário investiga altas taxas de suicídio em Itacuruba, Sertão de Pernambuco” de 09 

de dezembro de 2014. Disponível em: 

https://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/2014/12/09/internas_viver,548000/documentario-

investiga-altas-taxas-de-suicidio-em-itacuruba-no-sertao-de-pernambuco.shtml. [Acesso em 16 mai. 2019]. 
47

 Considero que o documentário tratou a questão da saúde mental de Itacuruba de maneira mais cuidadosa, por 

exemplo, não expondo o rosto das pessoas que concederam depoimentos. O Jornal do Commercio, a sua vez, é 

mais informativo em relação às estatítiscas da saúde mental da população, apresentando os transtornos mentais 

mais comuns em Itacuruba: depressão (41,8%), esquizofrenia (17,8%), ansiedade (12%) e bipolaridade (6,2%); 

atrela esses problemas ao deslocamento forçado ao qual a população foi submetida, porém cunha o termo “terra 

dos deprimidos”, estigmatizando tal lugar. A reportagem da TV Record mesmo problematizando a depressão em 

decorrência da construção da UHE Itaparica trata-se de uma matéria melodramática que expôs as pessoas, suas 

famílias, enfim, sofrimentos que não são expostos com facilidade. Outra questão a ser considerada é que as 

pessoas que contactei durante a pesquisa demonstraram não gostar de tal reportagem, justamente pela exposição 

ao qual foram submetidas, e, significativamente, por tacharem Itacuruba de terra dos depressivos.  
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canalizam uma série de reações da população itacurubense, sendo uma delas o agenciamento 

de categorias étnicas, que doravante configuram formas diversificadas de reordenamento 

social, bem como instituem uma arena de negociações com o Estado, onde novos sujeitos de 

direito estabelecem paulatinamente uma agenda política na esfera pública. 

Essa discussão tornou-se imprescindível. Os processos de agenciamento dos discursos 

públicos sobre a diferença, no interior do processo mais geral de formação étnica, implicam 

no desenvolvimento de estratégias de visibilização no espaço público. Reconfiguram-se, por 

vezes radicalmente, a posição que os agentes ocupam nos contextos locais, regionais, 

repercutindo, inclusive, no jogo político municipal e estadual. Por outro lado, implica num 

processo de subjetivação em duas direções, o da identificação dos grupos a um modelo de 

representação de si – o modelo abstrato e ideal de indígena, quilombola, por exemplo – e o do 

processo de transformação de valores, afetos, imaginários, percepção de si nas estratégias de 

apresentação de si (MONTERO; ARRUTI; POMPA, 2011).  

Ora, se nosso interesse é compreender as ações coletivas e os confrontos políticos de 

povos e comunidades tradicionais em Itacuruba em torno do projeto da Central Nuclear do 

Nordeste, consideraremos que o agenciamento de identidades coletivas instaura outra 

dinâmica no confronto com o empreendimento, em que o fator étnico elenca critérios 

específicos e regulações próprias nessa arena de confrontos políticos. A afirmação da 

identidade étnica, nesse contexto, mobiliza elementos cuja exata dimensão escapa até aos 

próprios indivíduos que agenciam a diferença.  

Nessa direção, compreender como se constroem tais agenciamentos e em quais 

momentos a noção de diferença se estabelece, é apreender o sistema de referências que 

estruturam o repertório de confrontos de indígenas e quilombolas com a central nuclear. A 

partir disso, entenderemos as intenções, os meios utilizados, as instituições acessadas, as 

alianças formadas, as interações afetivas e a solidariedade política que permeiam as dinâmicas 

de enfrentamento de povos e comunidades tradicionais a central nuclear. 

A compreensão das capacidades de agência e criatividade dos agentes em suas 

afirmações étnicas e nas mobilizações que esses passam a interprender, não deve 

desconsiderar os constrangimentos históricos e políticos que cerceiam as oportunidades de 

ação coletiva que, concomitantemente, conformam o sistema de referencia do confronto 

político. Assim, quando exponho os conflitos e as problemáticas existentes em Itacuruba não 

proponho com isso a reprodução da estigmatizações, longe disso, quero esmiuçá-los para, 
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justamente, saber no que esses implicam em mecanismos de resistência e manutenção ou 

reordenação das relações sociais locais. 

Neste capítulo, portanto, problematizaremos o campo social em que se dá o percurso 

da etnicidade em Itacuruba para entender como quilombolas e indígenas nesse município, 

organizados em movimentos sociais, têm estabelecido à proteção de suas territorialidades 

específicas frente a instalação de um novo megaprojeto energético na região. 

 

2.1  A “BESTA-FERA”, O “DESCASO PLANEJADO” E O “EXÍLIO” NA 

REORDENAÇÃO DA PEDRA MIÚDA 

 

Mapa 1 – Localização do município de Itacuruba na RD do Sertão de Itaparica – PE 

 

Fonte: Projeto Nova Cartografia Social (2019). Cartografia: Tiane de Paiva e Souza. 

 

 Ita: pedra, curuba: miúda – Itacuruba: pedra miúda
48

. A tradução de seu nome em tupi 

parece muito bem definir a sua extensão de terra, quando comparado aos municípios 

circunvizinhos, no entanto, não consegue dimensionar o estado generalizado de descrédito 

que tal município passou a incorporar desde meados da década de 1970, com o início da 

instalação da UHE Itaparica e, mais significativamente, em 1988 quando este 

empreendimento inundou 27,21% da velha Itacuruba, incluindo sua sede e terras 

agricultáveis. 

Identifiquei facilmente o descrédito ao município de Itacuruba quando, residindo em 

Floresta, município vizinho, e não dispondo de carro particular, encontrava dificuldades em 

deslocar-me entre esses municípios. A mobilidade das pessoas nessa região do Sertão se dá, 

predominantemente, por meio de vans ou micro-ônibus, conhecidos como lotações, que 
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Encontra-se também a seguinte tradução: ita:pedra, curuba:cascuda ou furada, em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/itacuruba/historico. No entanto me apoio na tradução encontrada em 

Figueidero (2011). 
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realizam paradas em diversos pontos e lotam o veículo para seguir viagem. Sendo Floresta um 

município central, concentra diariamente uma significativa quantidade de lotações que 

destinam os diferentes municípios na região de Itaparica e outras regiões do Sertão. 

O que seria para mim uma facilidade, residir em Floresta para geograficamente estar 

próximo à Itacuruba, tornou-se um dispêndio, era minimamente curioso o fato de ter somente 

uma lotação para Itacuruba, realizada por um de seus moradores, demonstrando um 

escancarado desinteresse de linhas de lotação em outros municípios com destino ao 

município. 

Os motoristas que fazem lotação para o município de Belém do São Francisco, que 

obrigatoriamente passam por Itacuruba, se negam a realizar o trajeto de 12 km que dá acesso 

ao perímetro urbano, alegando que não compensaria financeiramente realizar tal percurso. O 

mesmo alegou a Auto viação Progresso
49

, quando retirou a frota de ônibus de Itacuruba 

impossibilitando seus moradores de realizarem deslocamentos interurbanos, caso um 

munícipe necessite ir à Recife por essa empresa de transportes, o mesmo deve primeiro 

deslocar-se para Floresta para assim seguir viagem. 

O difícil acesso e o trajeto de 12 km, única estrada pavimentada que dá acesso ao 

município, fazem com que muitas pessoas, inclusive os próprios moradores de Itacuruba, 

digam que esta se localiza no “meio do nada”. A estrada e a localização são dois entre 

inúmeros problemas provocados pelo Sistema Itaparica
50

, que sendo da responsabilidade do 

Estado brasileiro, praticou uma série de assédios com a população itacurubense. 

Achei oportuno memorar três etnografias, também produzidas no âmbito do PPGA-

UFPE, que expuseram tais assédios problematizando-os a luz das teorias antropológicas. 

Trata-se da dissertação de mestrado de José de Carvalho Silva Filho, defendida em 1992; da 

produção de longos anos do professor Russel Parry Scott, reunidos em um livro de 2009; e da 

tese de doutorado de Maria do Socorro Figueiredo, defendida em 2011.  

Tais produções etnográficas possibilita-nos compreender o campo social em que se dá 

a instalação de um megaprojeto energético, bem como os dramas que assolam as pessoas 

diretamente atingidas. Os trabalhos assimilam diferentes situações, agentes e reassentados 

pelo Sistema Itaparica, e nos dão margem para afirmarmos a imprudência do Estado na 

garantia dos direitos e do bem-estar dos atingidos, além disso, que nos parece óbvio, o Estado 
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 Auto viação Progresso é uma empresa de transporte interestadual e intermunicipal de passageiros, única que 

faz deslocamentos de Recife para os municípios do Sertão como também do Sertão para a capital. 
50

 Por Sistema Itaparica entendo um conjunto de ações atinentes à geração de energia elétrica, bem como ao 

reassentamento populacional provocados pela UHE Itaparica (ARAÚJO, 2001). 
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acaba por interferir nos processos de etnização da região de Itacuruba, que ora estamos 

problematizando. 

Em “A besta-fera e as águas de baixo: um estudo sobre representações”, Silva Filho 

(1992) nos apresenta como a ação do poder público, por meio da instalação da UHE Itaparica, 

provocou um acelerado processo de transformações que redirecionaram práticas agrícolas e 

relações sociais na comunidade negra rural Os Nego da Ilha – supostamente quilombola
51

 – 

que, até 1987, habitava quatro ilhas do Rio São Francisco, no município de Belém do São 

Francisco – PE, quando foi retirada da área e transferida para o Projeto Caraíbas, em Santa 

Maria da Boa Vista – PE.  

Nesse estudo interessava ao autor apreender as representações do grupo sobre o 

processo de transformação, ou seja, de como esse era percebido e representado no discurso 

dos seus integrantes. O autor coloca que a CHESF evoca antigas imagens de caráter mítico 

religioso presentes no imaginário do grupo, dentre essas, a do diabo (o cão) e a da besta-fera 

foram as mais recorrentes. Esta última, a besta-fera, figura bíblica de Apocalipse 13, aparece 

nos discursos dos entrevistados associadas à imagem da CHESF.  

A experiência etnográfica de Scott (2009) faz referência a um trabalho de mais de 

vinte anos, desde 1987, acompanhando a situação de agricultores familiares, articulados ao 

Polo Sindical situado em Petrolândia – PE, que passaram por intensas e profundas 

transformações nos cenários das suas vidas ao serem submetidos ao processo de migração 

forçada devido à implementação do projeto da Barragem de Itaparica.  

Em “Negociações e resistências persistentes: agricultores e a Barragem de Itaparica 

num contexto de descaso planejado”, de 2009, o autor delineia a noção de descaso planejado 

para nomear os procedimentos administrativos que conjecturam o programa de 

reassentamento da CHESF, bem como assinala que os insucessos das medidas mitigadoras já 

estavam circunscritos nas instruções dos documentos de planejamento. Na direção de 

sustentar a argumentação, Scott chama atenção para quatro táticas que operacionalizam as 

estratégias de colocar os interesses da população atingida em segunda ordem: a 

desmoralização, a metamorfose institucional, o abandono planejado e a incorporação 

burocrática, consecutivamente
52

. 
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 Ao apresentar a “presença do negro” (p. 72) na região do Vale do São Francisco o autor afirma que essa deu-se 

mais significativamente através de quilombos, de fugitivos ou livres, propriamente de mão-de-obra escrava. As 

teorizações sobre “comunidades negras rurais” realizadas pelo autor naquele momento, corresponderiam as 

discussões que na antropologia hoje atribui-se aos quilombos. Importante salientar que o autor ressalta e 

problematiza a condição étnica da comunidade estudada. 
52

 Grosso modo a primeira tática refere-se à estratégia dos planejadores de desmoralizarem, de diferentes 

maneiras, a população atingida, estimulando o não acesso destes aos benefícios aos quais tem pleno direito; A 
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Na etnografia “Exílio: pertencimentos e reconhecimentos em populações deslocadas – 

o caso de Itacuruba”, Figueiredo (2011) nos apresenta como o processo de exílio que grupos 

inteiros são submetidos para permitir a construção da UHE Itaparica provocou uma profunda 

crise de sentidos, uma vez que no novo espaço nada parece ter relação com as antigas 

experiências. O exílio, segundo a autora, traz a marca da impossibilidade de regresso ao 

antigo lugar carregado de memórias, agora submerso. Figueiredo nos apresenta uma série de 

problemas, provocados pelo Estado, e confinados na nova Itacuruba, sendo a desagregação 

das famílias um dos efeitos mais drásticos.  

Soma-se aos diversos problemas técnicos do programa de reassentamento – 

localização da nova sede municipal, infertilidade do solo desta, dentre outros – uma crise nas 

identidades e temporalidades dos indivíduos, já que estes vivem em “um tempo diferente”, 

“um tempo carrasco”, conservando a referência do espaço-tempo da cidade submersa. A 

lembrança marca profundamente a vida dos moradores de Itacuruba, onde lembrar não é 

reviver, mas reconstruir, repensar o passado com a ajuda dos dados presentes. Nessa direção, 

a antropóloga assinala que, na busca por reparação da identidade perdida, muitas das pessoas 

da nova cidade subvertem as diretrizes de esperar por soluções vindas de fora, não se 

conformando com a vida perdida e a indenização recebida. 

As três etnografias, muito bem nos apresentam a conjuntura em que se dá a instalação 

da UHE Itaparica, bem como sinalizam e problematizam a irresponsabilidade do Estado 

brasileiro para com a população atingida. São trabalhos antecessores que podemos lançar mão 

para levantar novas questões sobre o campo que buscamos compreender nesse momento. 

Como Wolf (2003) salienta, a antropologia é uma ciência cumulativa, sugere a partir dessa 

afirmação que os conhecimentos e os insights produzidos no passado sejam revisitados para 

gerar novas questões e novos pontos de partida incorporem antigas realizações.  

Compartilhando dessa perspectiva de Wolf, selecionamos essas três etnografias como 

insights que podem ampliar nosso entendimento sobre a nova Itacuruba, sendo assim, a 

significação da “besta-fera”, do “descaso planejado” e do “exílio” não estão apenas em suas 

                                                                                                                                                                                     
segunda tática aponta o “jogo de cadeiras” que o empreendimento promove – saída de empresas, transferências 

de responsabilidades, dentre outros – que confundem os espaços de negociação, trocando os negociadores e os 

níveis decisórios, estabelecendo um escancarado descompromisso com promessas anteriores, feitas por “outros”; 

a terceira tática, por sua vez, diz sobre o transparente desinteresse institucional em atingir as metas de segunda 

ordem, abandonando tal responsabilidade por “estar fora de sua competência técnica” joga para outras empresas 

que também não se responsabilizam pelos direitos dos atingidos; por fim, a quarta tática problematiza o 

descrédito que os atingidos passam a ter com as instituições que os representam pós-execução do projeto. Em 

resposta as diversas pressões essas instituições passam a burocratizar o cotidiano da organização, incorporando 

atividades em tarefas de execução que seriam mais apropriadas a organizações estatais ou independentes 

(SCOTT, 2012). 
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realizações, mas nas novas questões que nos levam a formular. As reflexões que esses 

antropólogos e a antropóloga empreendem, dão subsídios para entendermos as dinâmicas 

sociais e os conflitos sociopolíticos presentes naquele espaço-tempo e que, por exemplo, 

interpelaram no reordenamento social de Itacuruba pós reassentamento.  

A nova sede municipal de Itacuruba está a aproximadamente 471 km de Recife, o 

acesso ao município, partindo da capital pernambucana, é feito pela BR-232 até o povoado do 

Cruzeiro do Nordeste, tomando em seguida a BR-110 por um percurso de 60 km até a cidade 

de Ibimirim, depois segue pela PE-360 por um trecho de 124 km até o Trevo de Itacuruba, a 

margem da PE- 360, em seguida entra à esquerda e segue por uma estrada de, 

aproximadamente, 12 km, até a placa “#EuAmoItacuruba”, que indica a entrada no perímetro 

urbano do município. 

A nova cidade
53

 constitui, portanto, uma das alternativas de reassentamento oferecidas 

pela CHESF à população de Itacuruba, e é sobre esta que concentraremos nossa reflexão. Em 

relatório para CHESF, elaborado por uma equipe multidisciplinar em Itacuruba, é colocado 

que o processo de transferência das famílias residentes na sede municipal de Itacuruba, estava 

previsto para ter início na segunda quinzena de 1987, finalizando em janeiro de 1988. No 

entanto, o prazo final foi estabelecido até o dia vinte e três de março de 1988, devido a várias 

dificuldades apresentadas na experiência da equipe técnica junto à população. Paralelo a isto, 

o relatório afirma que fisicamente a nova cidade apresentava limitações diversas
54

. 

Segundo o documento, ainda que fosse do conhecimento da população a insuficiência 

de terras agricultáveis na nova cidade, das famílias consideradas urbanas apenas algumas 

optaram pelos projetos especiais (Projeto Brígida e Projeto Caraíbas). Existira também a 

realocação de famílias em pequenos grupos; as famílias identificavam terras férteis em 

localidades mais distantes e estas eram adquiridas pela CHESF, que as repassavam com 

beneficiamento de infraestrutura básica – água, luz e área agrícola preparada para plantio – as 

famílias, enquanto aguardavam tais lotes, recebiam a Verba de Manutenção Temporária 

                                                           
53

 Segundo Araújo (2001) as alternativas de reassentamento oferecidos à população atingida podem ser 

classificadas em seis grupos: (a) Projetos especiais; (b) Projeto Borda do lago; (c) Projetos em grupo; (d) 

Piscigranja; (e) Novas cidades; (f) Solução própria. A partir de dados complilados pela equipe da Fundação 

Joaquim Nabuco em 1988, verificou-se a seguinte distribuição: Projetos Especiais – 36,9% das famílias 

atingidas; Borda do Lago – 22,9%; Cidade do município de origem – 8,1%; Outras localidades – 9,5%; Outras 

localidades fora do estado – 4,2 %; Pequenos projetos – 3,1%; Piscigranjas – 0,3%; Destino ignorado – 11,8%; 

Outros 3,2%. 
54

 Relatório elaborado por uma equipe multidisciplinar – sociólogo, assistente social e técnico agrícola – enviado 

à CHESF em 20 de julho de 1988  – Centro de Estudos e Projetos em Políticas Governamentais. Fundação do 

Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP. Interferências de usinas hidrelétricas: remanejamento de 

grupos populacionais e alterações em seus quadros de vida fisico-sociais. Relatório final – vol. 1. São Paulo: 

julho de 1988 [apud Figueiredo, 2011]. 
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(VMT)
55

. Essa alternativa não obteve muito sucesso, apenas dois grupos fizeram essa opção: 

um grupo de 12 famílias que se deslocou para Jeremoabo (BA) e outro, assessorado pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI), formado por 09 famílias Tuxá, que foram assentadas 

na Fazenda Funil em Inajá (PE); ainda, uma família Tuxá se engajou ao grupo de famílias 

Tuxá que se deslocaram para Ibotirama (BA). 

A reordenação da nova cidade, bem como a vida de seus habitantes, é marcada pelos 

processos decorrentes do exílio, como ressalta Figueiredo (2011). Tais exílios requisitaram 

uma malha de articulações que envolviam diversos atores, desde políticos locais até 

instituições internacionais; esses acabaram por fortalecer um campo desigual de poder entre 

famílias reassentadas e setor energético. Esse setor, na figura da CHESF, acaba por figurar 

uma imagem apocalíptica para todo um coletivo: imensa, assustadora e invencível, que até os 

dias de hoje ingere sobremaneira nas relações e dinâmicas sociais de Itacuruba. É, na verdade, 

a besta-fera apontada etnograficamente por Silva Filho (1992): “quem é semelhante à besta? 

quem poderá batalhar contra ela?”
56

. 

A nova Itacuruba é, portanto, engendrada em um contexto de descaso planejado onde 

se proliferam diversificadas formas de violência sobre sua população. Scott (2009, p.139) 

situa-nos: 

Na cidade pernambucana de Itacuruba, inundada e reconstruída em novo local, a 

população residente não conta, como contava antes, com áreas de produção agrícola 

próximas, já que os habitantes das áreas rurais ou foram reassentados em projetos 

especiais distantes em torno de cem quilômetros (Projeto Brígida ou Projeto 

Caraíbas), ou foram reassentados dentro da própria nova cidade de Itacuruba, sem 

acesso a terras para plantar. A combinação de influência de políticos locais e a 

promessa do fornecimento de uma solução técnica para o problema de terras 

impróprias para agricultura, através de projetos consorciados de aves, suínos e 

peixes (piscigranjas) levou muitos ex-agricultores a escolher a opção de morar na 

cidade. O fracasso dos projetos consorciados e o decréscimo acentuado de atividades 

econômicas produtivas e comerciais após o reassentamento resultou numa 

superlotação da cidade em relação às suas possibilidades, contribuindo para o 

incremento de demandas para solucionar os problemas dos seus residentes, 

sobretudo dos „para-rurais‟ (designação técnica dos administradores dos projetos 

para moradores urbanos que viveriam de atividades agrícolas no campo). Como 

resolver estes problemas estava na pauta de estudo pelos administradores do 

reassentamento. 

 

São sobressalentes e facilmente identificáveis as variadas formas de violência ao qual 

a população de Itacuruba foi submetida. Quando entrevistava os indígenas Tuxá Pajeú, em 

julho de 2018, o relato de Manoel Francisco, conhecido como Grosso, sobre uma das formas 

de violência chamou minha atenção: 
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 A população reassentada ficou recebendo 2,5 salários de referência, entre 1988 e 2003, a título de Verba de 

Manutenção Temporária (VMT) enquanto aguardava a designação, preparação e entrega de seus lotes irrigados 

ou do pagamento de indenizações.  
56

 Trecho bíblico: Apocalipse 13, versículo 04.  
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Grosso: O pessoal sentia em Itacuruba, em 85, escuta essa aí! Quando falecia um, 

não enterrava mais lá não, enterrava aqui [...] então que o pessoal do interior, quando 

morre uma pessoa, tem aquela... aquela consideração de passar o dia no velório e 

acompanhar o enterro. E o carro que era disponível para as pessoas não dava para 

trazer a população toda para acompanhar o enterro. Era limitado os carros para vir 

pro funeral, pra vir sepultar aqui na nova cidade. Eu lembro disso! 

(Adriano João, José Jailton e Manoel Francisco Alves (Grosso) - Povo Tuxá Pajeú, 

em entrevista realizada em Itacuruba em 28 jul. 2018). 

 

A noção de consideração nos rituais que marcam a morte das pessoas nessa região do 

sertão não passou despercebida durante minha estadia. Praticamente todos os dias em Floresta 

via e ouvia carros de som que reproduziam notas de falecimento
57

 das pessoas que morriam. 

Em Itacuruba cheguei a ouvir diferentes notas de falecimento, acompanhar velórios, como 

também ver a mobilização e comoção municipal quando alguém falecia.  

A morte é um fato social que interpela na memória, no sentido e nos sentimentos dos 

indivíduos. Como coloca-nos Mauss ([1921] 1979), todas as expressões coletivas, 

simultâneas, de valor moral e de força obrigatória dos sentimentos são mais do que meras 

manifestações, são sinais de expressões entendidas, ou seja, de linguagem. Afirmaria que, no 

sentido de Levi-Straussiano (1996), esses ritos são dimensões marcantes e estruturantes da 

comunidade itacurubense. A CHESF, de 1985 a 1988, interferiu nessas relações 

desconsiderando que essas são constituintes para tal população; essa negligência 

administrativa é uma entre várias formas de violências simbólicas sofridas em um contexto de 

descaso planejado. 

Poderíamos nos debruçar em elencar as diversas violências administrativas e 

simbólicas realizadas pela CHESF, mas queremos chamar atenção para a que consideramos 

mais perversa: a separação das famílias. Figueiredo (2011) aponta a desagregação familiar 

como um dos efeitos mais ferinos para a população exilada e diz ser recorrente tal questão nos 

depoimentos coletados.  De igual maneira, a separação das famílias em decorrência da UHE 

Itaparica apareceu recorrentemente nos depoimentos que coletei em campo e nas oficinas de 

cartografia social.  

O mapa publicado em matéria do Jornal do Commercio, em 1995
58

, chama atenção 

para os seis principais projetos de reassentamento na região de Itaparica, bem como para as 

diferentes localizações em que esses foram realocados
59

. 
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 Faz parte dos rituais fúnebres desses municípios que a família produza uma nota sobre seu ente querido, essa 

nota é gravada e reproduzida por um carro de som que percorre todo município notificando o falecimento da 

pessoa, assim como dando as informações sobre o velório e sepultamento. 
58

 Como apresentado em Figueiredo (2011) entre 29 e 31 de maio de 1995 o Jornal do Commercio publica uma 

série de matérias denunciando o atraso dos projetos, bem como os problemas acarretados aos agricultores 

reassentados. O mapa apresentado acima encontra-se na matéria do primeiro dia, na seção de economia deste 

Jornal. 
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Figura 1 – Reassentamento de Itaparica 

 

Fonte: Matéria do Jornal do Commercio em 28 de maio de 1995. Disponível em 

Figueiredo (2011). 
 

A distribuição dos lotes irrigados em lugares diferentes provocou o esfacelamento das 

famílias que, em busca de alternativas para reestruturarem as suas vidas, acabaram por 

dividirem-se em projetos, rumos e perspectivas diferentes. A metáfora utilizada por 

Figueiredo (2011, p. 114-15) me parece a que melhor define esse momento: 

[...] a imagem da árvore, como tratada por Michel Serres (2008)
60

, me pareceu a 

metáfora mais próxima daquela realidade; de um caule surgem ramos novos, 

descontinuidade fratura em um caminho anteriormente contínuo, saídas inesperadas, 

diferentes do projeto original. No encontro de tronco e ramos a história se bifurca; 

os moradores da velha Itacuruba, tal qual ramos frágeis se viram afastados do 

equilíbrio do caule de uma vida compartilhada no velho lugar: o ramo frágil trará 

vida? Lançado a amplidão do desconhecido secará, na distância da seiva mãe? A 

raiz, sustentáculo da velha árvore, apodrecerá submersa? Resistirá sob a terra 

molhada, seguindo novas direções? Não havia como retornar às entranhas seguras 

do tronco; o exílio estava determinado. Assim, em seis de março de 1988 a 

população partiu da velha cidade levando em procissão a imagem da padroeira 

Nossa Senhora do Ó. Agora, ao término da procissão chegarei a Itacuruba atual, [...] 

mas ainda acompanhando a procissão, a sensação é de que a árvore de Serres foi 

tombada e andando sobre seu tronco as pessoas partiam juntas, mas iam se dividindo 
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 Para maiores informações sobre os Projetos Especiais – número de lotes, localização, distribuição das famílias 

–  ver Araújo (2001) e Scott (2009). 
60

 SERRES, Michel. Ramos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008. 
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pelos vários galhos que se estendiam incertos: Projeto Brígida, Projeto Caraíbas, 

Inajá..., apenas alguns seguiram até a nova Itacuruba, seriam estes os meus 

companheiros pelos próximos meses. 

 

Se em determinado momento o caminho que levou a reordenação da vida das pessoas 

foi à dispersão de suas famílias, na busca de meios para produzir e sobreviver, em outro, mais 

recente, é a reunião desses núcleos familiares que se desponta como o caminho pelo qual se é 

possível hoje, estabelecer possibilidades de projetos coletivos de futuro na nova Itacuruba. 

Um dos fatores que significativamente propulsiona os movimentos de reintegração familiar é 

o insucesso de muitos dos projetos da CHESF; a baixa qualidade dos solos para o tipo de uso 

planejado inviabilizara o funcionamento da irrigação coletiva em algumas áreas.  

A matéria apresentada acima, quase 10 anos após os reassentamentos, sinaliza o 

adiamento da implantação dos projetos que levaram a coexistência de situações onde existiam 

reassentados já plantando, outros que nem sabiam quando ou mesmo onde iriam plantar, e 

ainda outros desprovidos de qualquer perspectiva de reorganização produtiva. Ratifica-se o 

descaso planejado ao qual foram submetidas essas famílias, evidenciando a insensibilidade do 

plano de reassentamento aos processos de grupos domésticos, como anuncia Scott (2009, p. 

91-2): 

Para as famílias, o tempo corre sempre; para o projeto, o tempo oscila entre períodos 

de movimento intenso e outros quase parados. As famílias vão perdurar na área; um 

dia o projeto será completado (imagina-se!) e os seus administradores passarão a 

outros projetos. Estas diferenças são reinterpretadas num discurso institucional, que 

agora aparece em diversos fragmentos pelo projeto, e que se vai burilando como 

uma desculpa, mal fundamentada, para os problemas enfrentados. É um discurso que 

culpa as famílias reassentadas pelo insucesso de um projeto que foi imposto a elas 

por razões alheias às suas vontades e que sofreu adiamentos fora do seu controle, o 

que se designa como descaso planejado. De acordo com este discurso, que inverte a 

ordem das coisas, é possível também que elas sejam a razão de não saírem 

„beneficiadas‟ do projeto. Foram famílias „despreparadas, sem gente para trabalhar, 

viciadas pela ociosidade e pela ajuda governamental, compostas de velhos, 

aproveitadores, que tentavam burlar as regras do reassentamento, incluindo 

membros da família que moravam longe‟. No fim, contraditoriamente, as famílias 

podem fracassar porque agem como famílias mesmo, e não como o projeto 

planejava que as famílias agissem. 
 

No sentido de assegurarem a reprodução social, muitas famílias passaram a se reunir e 

um movimento de alternativas autônomas em reposta ao descaso planejado passou a tomar 

forma. Um desses movimentos refere-se aos caminhos que levaram a etnização da nova 

Itacuruba e um complexo de reelaborações culturais, pertinentes aos movimentos de 

emergência étnica nessa região.  

A minha aproximação dos elementos que dão sentido aos processos etnológicos dos 

grupos estudados, bem como nesse momento do processo de reflexões teóricas sobre as 

etnicidades ali emergentes, apareceu-me como uma demanda no processo de formação e 
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atuação enquanto antropólogo em campo (SEGATO, 2013). Assim, no intuito de não esvaziar 

a discussão dos fenômenos étnicos e das significações que tais fenômenos assumem para os 

indivíduos que agenciam as categorias étnicas, delinearemos algumas reflexões que 

possibilita-nos compreender não somente os caminhos que levaram a etnização de todo um 

município, mas do trajeto que esses distintos coletivos elaboram no sentido de assegurarem os 

projetos de futuro coletivo, pós as mudanças drásticas em suas formas de vida ocasionada pela 

UHE Itaparica, e, mais recentemente, frente à construção da Central Nuclear do Nordeste, que 

se apresenta como a nova besta-fera para tal população. 
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3  “MORÁVAMOS PERTO, TOMÁVAMOS A BENÇÃO E TRABALHÁVAMOS NA 

MESMA ROÇA”: Complexos étnicos e emergências tardias em Itacuruba  

 

Se Itacuruba está veemente associada às ideias de descaso planejado, ou na esfera dos 

megaprojetos entendida como decadente, vazia demograficamente e residual, 

dicotomicamente revela-se outro movimento nessa localidade, este relacionado à existência de 

povos e comunidades tradicionais que, por agora, será nosso foco de atenção. Nessa direção, 

há que também considerar certo destaque midiático que tem se dado à Itacuruba a partir de 

2018, este articulado as mobilizações antinucleares locais, realizadas por esses agentes 

sociais.  

 Se de um lado a ideia de sobreaquecimento de Eriksen (2016) oferece possibilidades 

de compreensão dos problemas emergentes no tempo presente, esse conceito também revela 

que tais mudanças aceleradas interpelam no tempo e no uso dos instrumentos etnográficos, 

implicando em uma antropologia do tempo acelerado. É esse tempo acelerado que marca a 

dificuldade de apreender etnograficamente Itacuruba no momento em que se dá uma rápida 

projeção do município em diferentes ambientes e discussões. 

No início do campo de pesquisas me intrigava o fato de existir pouca ou quase 

nenhuma produção – cinematográfica, jornalística, científica, entre outras – sobre o 

município. Pouco tempo mais tarde, a pedra miúda ganha atenção em diferentes espaços 

sociais, todos esses relacionados à discussão sobre a instalação da Central Nuclear do 

Nordeste. Uma série de fatos vem rapidamente reconfigurando o campo etnográfico, no qual 

me debruço desde 2015, tornando-o cada vez mais dinâmico, o que bastante dificultou o 

processo de escrita desta dissertação. 

Aprofundando a análise da projeção em âmbito internacional de Itacuruba desde o 

tempo de sua reconstrução, em 1988, identificaremos dois movimentos. O primeiro é 

provocado pela instalação do Observatório Astronômico do Sertão de Itaparica (OASI) que 

desenvolve o projeto Impacton, do Observatório Nacional (ON), dedicado ao estudo de 

propriedades físicas de asteroides e cometas, particularmente daqueles que possuem órbitas 

próximas e são potencialmente perigosos para o planeta Terra. O telescópio operado no OASI 

é o segundo maior em solo brasileiro.  
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A presença do observatório em Itacuruba possibilitou intitular o asteroide 10468
61

 com 

o nome do município, bem como reconhecer que o céu da localidade é um potencial para 

pesquisas na ciência astronômica, o que insere Itacuruba na rota de circulação de instituições 

científicas, assim como governamentais, a exemplo do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), na figura do ON, como também a Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) de Pernambuco, na figura do Espaço Ciência/PE. 

Esse fato, que tem relevância em esfera internacional e em áreas específicas de 

interesse, pouco ou quase nada interfere na dinâmica social local de onde está instalado o 

observatório, exceto nos momentos em que a equipe técnica que o gerencia visita Itacuruba ou 

realiza alguma exposição que, de alguma maneira, mobilize a população, o que não acontece 

com frequência. Recordo de um desses eventos, em abril de 2018, quando estava prevista a 

visita de uma equipe de pesquisadores de outro país. Na semana antecedente a tal visita, estive 

acompanhando a liderança da comunidade quilombola de Poço dos Cavalos que se dedicava 

em providenciar e organizar produtos de artesanato oriundos de sua comunidade, para que no 

momento da visitação pudesse apresentar em uma feira de exposições que seria realizada na 

sede municipal. 

A questão é que este espaço, o observatório, não é de livre acesso para a população, 

vive permanentemente fechado, e é monitorado por uma equipe que fica no Rio de Janeiro e 

não na localidade. A maioria da população de Itacuruba sequer frequentou tal ambiente ou 

usufruiu do espaço que insere Itacuruba no mapa mundial da astronomia.  

Um segundo movimento de acentuada projeção de Itacuruba, circunscreve o interesse 

desta pesquisa
62

. Trata-se da indicação desse município para abrigar um complexo nuclear, 

recentemente ratificado durante o World Spotlight Brazil no Rio de Janeiro, em abril de 
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 O Asteroide 10468, descoberto em 1981, ganhou o nome de Itacuruba em 13 de abril de 2017, durante o 

congresso científico “Asteroids, Comets, Meteors - ACM”, realizado na cidade de Montevidéu (Uruguai), depois 

da sugestão feita pela equipe do OASI, como uma homenagem à cidade onde está instalado e é desenvolvido o 

projeto Impacton. O asteroide Itacuruba está localizado no cinturão principal de asteroides, região do Sistema 

Solar entre os planetas Marte e Júpiter. Tem um período orbital de 3,58 anos em torno do Sol e um tamanho 

estimado entre 2 a 5 km de diâmetro. Disponível em: http://www.secti.pe.gov.br/itacuruba-entra-no-mapa-

mundial-e-avanca-como-polo-de-ciencia-na-regiao/. [Acesso em 26 de mai. 2019]. 
62

 Encontraríamos outros movimentos de projeção de Itacuruba no cenário internacional, a exemplo da psicultura 

que atraira para o município a empresa espanhola Pescanova, uma das maiores do mundo no seguimento de 

pescados. Encontraremos também atividades de exploração mineral, entre outras iniciativas que envolvem 

capital estrangeiro. No entanto, elegi a Central Nuclear do Nordeste no sentido de representar um atualizado 

movimento em Itacuruba de distintos e articulados projetos de investimentos que são regidos pela relação 

politico-econômica entre o Estado e os capitais internacional, nacional e regional. 
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2019
63

. Como será apresentado no próximo capítulo, o interesse de um empreendimento 

nuclear na região não é recente, pelo contrário, é concomitante ao período em que se deram os 

reassentamentos promovidos pela UHE Itaparica. 

Diferente do primeiro movimento, que tem circulação mais restrita, as discussões em 

torno da questão nuclear em Itacuruba acabam por se difundir em diferentes contextos e áreas 

de interesse. O mais recente e inusitado que vi foi: “As aventuras de Lindoneia, a barata rádio 

ativa”
 64

; uma peça de teatro de bonecos que roteiriza a história de uma barata radialista e 

partidária das causas sociais, entre essas a luta antinuclear de indígenas e quilombolas em 

Itacuruba.  

De peça de teatro de bonecos a tema de audiência pública na Assembleia Legislativa 

do Estado de Pernambuco (ALEPE)
65

, nota-se que a discussão sobre os danos socioambientais 

da central nuclear em Itacuruba vem tomando proporções heterogêneas e diversas, fato que 

está diretamente relacionado ao repertório de confrontos sociopolíticos, estabelecido pelos 

povos e comunidades tradicionais contra o megaprojeto energético.  

Se por um lado a conjuntura sociopolítica do campo do desenvolvimento energético no 

Brasil caminha para a materialização do empreendimento nuclear, de outro se atiça a leitura 

antropológica que pode ser realizada sobre tal situação. Como já salientado, o fenômeno 

étnico descortina uma série de situações e enredos no confronto com um megaprojeto do 

Estado, e são justamente esses meandros do conflito socioambiental que queremos colocar em 

discussão. 

Como expõe Melucci (1996), mobilizações étnicas e culturais denunciam a função 

normalizadora das políticas públicas e demandam formas diferentes de participação na sua 

definição. Na arena política, traz à tona dois problemas cruciais: aquelas de novos direitos 

para novos membros da coletividade, mais notadamente o direito a ser diferente, e os direitos 

concernentes à autonomia ou o controle de espaços de vida específicos, estes sobremaneira 

relacionados às lutas em torno das terras tradicionalmente ocupadas. 
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 Notícia intitulada: “MME anuncia previsão para receber nova central nuclear”, publicada em 03 de abril de 

2019. Disponível em: http://www.nuclep.gov.br/pt-br/content/mme-anuncia-previsao-para-receber-nova-central-

nuclear [Acesso em 22. Abr. 2019].   
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 Peça de teatro de bonecos que corresponde ao trabalho final de um dos grupos participantes do “Curso de 

bonecos – confecção e manuseio” proposto pela atriz e mestre bonequeira Maria Oliveira com o incentivo do 

Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (FUNCULTURA). 
65

 Audiência pública convocada pela Comissão de Direitos Humanos da ALEPE e realizada na manhã do dia 10 

de maio de 2019 no auditório Sérgio Guerra – ALEPE. A audiência tinha como tema a perca dos direitos 

indígenas em Pernambuco e como uma das pautas estava a questão da construção do complexo nuclear em 

Itacuruba. 
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As comunidades quilombolas e os povos indígenas em Itacuruba, organizados em 

movimentos sociais, têm estabelecido a proteção de suas territorialidades específicas no 

intuito de assegurarem suas reproduções físicas e sociais. Estes reclamam maior agilidade 

governamental no reconhecimento de seus territórios, bem como o cumprimento dos 

dispositivos jurídicos que os asseguram o direito de assumirem o controle de suas próprias 

formas de vida e instituições, bem como de manterem e fortalecerem suas identidades 

coletivas. 

 Notadamente a Constituição Federal brasileira de 1988 e a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificada em 2003, são marcos legais que 

reconhecem tais coletividades e impõem instrumentos normativos, regulatórios e 

recomendatórios que, em Itacuruba, aplica-se à necessidade de consulta prévia e esclarecida 

sobre os interesses dos seis grupos, sem exceção, nas áreas a serem ocupadas ou atingidas 

pela Central Nuclear do Nordeste, sendo este um procedimento condicionante para a 

construção de tal empreendimento. 

Em razão de sua natureza reconhecidamente supralegal, os direitos assegurados na 

Convenção nº. 169 tem aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5º, § 1º10 da 

Constituição Federal, independentemente de qualquer regulamentação. É plena a 

aplicação do direito à participação e à consulta prévia, livre e informada, o que ora, a 

Convenção nº. 169/OIT dispõe, em seu artigo 6º, „1.a‟ e „2‟, que governos deverão 

consultar os povos indígenas cada vez que forem previstas medidas administrativas 

ou legislativas suscetíveis de afetá-los diretamente, de boa-fé, mediante 

procedimentos apropriados, e através de suas próprias instituições representativas, o 

que constitui o direito à consulta prévia, livre e informada. A Convenção prevê ainda 

que os povos indígenas e tribais deverão ter o direito de decidir suas próprias 

prioridades no que diz respeito ao processo de desenvolvimento e de controlar o seu 

próprio desenvolvimento econômico, social e cultural (artigo 7. 1). Diante disso, 

será nula toda medida administrativa ou legislativa que afete diretamente os povos 

indígenas e não tenha sido submetida à sua consulta prévia, livre e informada, por 

total incompatibilidade com seus termos, devendo portanto ser declarada 

inconvencional (BRASIL, Procuradoria Geral da República. Nota técnica nº 1/2019-

6ªCCR de 01 mar. 2019)
66

. 

 

Pareceu-nos interessante aprofundar as discussões sobre a etnicidade em Itacuruba, 

tecendo reflexões que deem conta de problematizar a série de emergência de novos grupos no 

circuito de direitos específicos e diferenciados. A afirmação étnica estabelece um campo de 

políticas de reconhecimento que encadeia uma série de novas dinâmicas, cujas exatas 

dimensões e implicações escapam até aos próprios sujeitos envolvidos.  

A análise da relação entre o surgimento desses movimentos sociais e os processos de 

territorialidade que lhes são correspondentes, levam-nos ao entendimento das denominadas 

“terras tradicionalmente ocupadas” que, segundo Almeida (2004), expressam uma diversidade 
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 Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/nota-tecnica-1.2019. [Acesso em 21 jul. 2019]. 
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de formas de existência coletiva de diferentes povos e grupos sociais, em suas relações com 

os recursos da natureza; não obstante suas diferentes formações históricas, elas foram 

instituídas no texto constitucional e reafirmadas em dispositivos infraconstitucionais. 

Referente a estudos que se empenharam em explicitar os processos de políticas de 

reconhecimento étnico em Itacuruba, há que considerar a construção etnográfica de Tercina 

Maria Lustosa Barros Bezerra, em “O quilombo Negros de Gilu em Itacuruba: emergência 

etnoquilombola e territorialidade”, dissertação de mestrado defendida em 2006 no PPGA-

UFPE; assim como as pesquisas de Caroline Farias Leal Mendonça junto aos Pankará na 

Serra do Arapuá, que estendeu-se aos Pankará no Serrote dos Campos, resultando no relatório 

de “Qualificação de Reivindicações” do grupo, elaborado para a FUNAI em 2010. 

Ambas as produções, consideram os impactos da construção da UHE Itaparica para os 

grupos e assinalam a ausência de políticas eficientes do Estado na reparação da violência 

cultural e demais danos sociais e materiais provocados. Chamam também a atenção para a 

diversidade étnica presente no município, não somente porque existe mais de um povo 

indígena e mais de uma comunidade quilombola, entretanto, pela existência de variadas 

maneiras de identificação e acionamento de identidades étnicas em Itacuruba. Esses estudos 

dão pistas para ampliarmos a discussão sobre o fenômeno étnico e nos propulsiona a 

destrinchar os campos intersocietários e as dinâmicas históricas, sociais e territoriais desses 

grupos na região do Sertão de Itaparica.  

Em campo, a questão da etnização interpelou a minha observação etnográfica em 

variados momentos. Durante a estadia na região, diversas questões apresentavam-se como 

pautas prioritárias para os grupos: o reconhecimento dos territórios por parte do Estado; os 

conflitos em decorrência das delimitações territoriais; a emergência étnica de dois povos 

indígenas Tuxá; tensões entre os Tuxá e as atividades de mineração de mármore, enfim, 

distintas questões envolvendo os povos e comunidades tradicionais em Itacuruba 

apresentavam-se não só como temas de reflexão, mas como demandas desses agentes à minha 

atuação enquanto antropólogo.  

Concomitantemente, fui estabelecendo uma rede de contatos com pesquisadores e 

instituições para me situar tanto no campo de discussão sobre a região como de atuação 

profissional. Assim, acabei por me aproximar e acompanhar os trabalhos de campo da CPT e 

do CIMI, como também de instituições articuladas à Diocese de Floresta. Essas entidades 

colocavam com frequência a importância que tinha a problematização do elemento étnico em 
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Itacuruba, já que este fator tem implicações em diferentes esferas, entre elas nas dinâmicas de 

mediação destas.  

Entre os pares na academia, Russel Parry Scott, ainda na banca de qualificação do 

projeto de pesquisa, me chamou a atenção para os processos de etnização nessa região. 

Caroline Mendonça, com quem estabeleci contato, apontou direções para a compreensão das 

dinâmicas étnicas em Itaparica. Coincidentemente, Tercina Lustosa Bezerra, primeira 

antropóloga a se aventurar na discussão, teria sido minha professora ainda na graduação em 

Ciências Sociais na UPE.  

Enquanto buscava compreender os desdobramentos do complexo nuclear, naquele 

momento a construção do empreendimento não estaria como uma pauta emergente para 

aqueles grupos, já que esse parecia, todavia, não definido. Tamanha era a incerteza da 

instalação do megaprojeto que o fantasma da usina nuclear já provocava uma série de danos, 

esses relacionados a um constante medo de, a qualquer momento, ser instalado outro 

megaprojeto energético no município. 

Em novembro de 2018 quando termino o trabalho de campo, confirmou-se que em 

Itacuruba se construiria o empreendimento. Rapidamente, ações coletivas antinucleares 

começam a reestabelecer-se. O município antes esquecido, até mesmo pelos indigenistas, 

passa a destacar-se, elencando velhos e novos conflitos que permeiam desde dinâmicas locais 

até globais no campo do desenvolvimento energético.  

Em meio às distintas descontinuidades empíricas, a análise dos caminhos da etnicidade 

nessa região demonstra, por outro lado, continuidades históricas, sociais e coletivas, possíveis 

de serem apreendidas e refletidas a partir do prisma antropológico. É, portanto, fundamental e 

emergente a análise de tais fenômenos em Itacuruba, já que esses implicam em rearranjos 

significativos nas ações coletivas e confrontos políticos em torno da Central Nuclear do 

Nordeste, objetivo de nossa pesquisa. 

Acabei por esboçar esquemas explicativos para tais fenômenos, considerei necessário 

ampliar os contatos com pesquisadores do campo da história indígena em Pernambuco, que 

por meio da perspectiva da história ambiental têm proposto uma interessante discussão sobre 

os povos e comunidades tradicionais no semiárido nordestino e a diversidade de relações 
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socioambientais existentes, considerando as relações de poder, representações e significados 

nos acessos e usos dos recursos naturais
67

.  

A discussão de fenômenos étnicos, como os apreendidos em Itacuruba, não se revelam 

como inéditos, pelo contrário, tais temáticas são bastante conhecidas e discutidas no âmbito 

da antropologia. Há que considerar uma ampla produção de trabalhos etnográficos sobre os 

processos de etnogênese no Nordeste, que abrangem tanto a emergência de novas identidades 

como a reinvenção de etnias já conhecidas. 

Se por um lado existe uma amplitude de referências teóricas que dão conta de 

complexificar os variados processos de territorialização que se dão no Nordeste indígena e no 

Nordeste quilombola, por outro, nos parece que tal exercício de sistematização desses 

elementos que marcam a diferença étnica em Itacuruba não foi exaustivamente realizado, 

mesmo sendo Itacuruba um município com população predominantemente étnica, tendo sua 

formação histórica imbricada em um complexo de fluxos e metáforas de povos e comunidades 

tradicionais nessa região. 

Alguns elementos indicam um desinteresse generalizado, seja no campo de estudos 

acadêmicos seja no campo político, sobre a nova Itacuruba. Chamamos atenção de tal questão 

no decorrer da pesquisa, quando ao analisarmos as cartografias produzidas pelo Estado sobre 

a região, identificamos a inexistência dos grupos étnicos nos mapas oficiais, enquanto os 

dados empíricos apontavam uma diversidade de existências coletivas
68

. Em nossa análise, a 

construção da UHE Itaparica e o deslocamento compulsório da população de Itacuruba vista 

como um descaso planejado pelo Estado, como formulou Scott (2009), é o caminho analítico 

possível para explicar o fato de Itacuruba ser estigmatizada após sua reconstrução física e 

social, como o residual, o não produtivo, o inferior e o vazio. 

É a interpretação desse local por meio das inexistências que é compartilhada pelos 

diferentes atores, forças, discursos e instituições que compõem o campo dos conflitos 

sociopolíticos, notadamente referentes à instalação da central nuclear. Queremos afirmar que 

as interpretações que são baseadas na ideologia da decadência
69

 para explicar as dinâmicas 
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 Ver: SANTOS, Carlos Alberto Batista; SILVA, Edson Hely; OLIVEIRA, Edivania Granja da Silva. (org.) 

História ambiental, história indígena e relações socioambientais no semiárido brasileiro. Paulo Afonso: 

SABEH, 2018. 
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 Ver SILVA e FIALHO (2017; 2018).  
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 Conceito de Almeida (2008) para explicar como regiões são interpretadas e cristalizadas como atrasadas e 

vazias, onde tal decadência dá brecha para um discurso de desenvolvimento que acaba por desconsiderar agentes 

que agregam valor diferenciado ao território. 
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sociais de Itacuruba, se dão ancoradas e atravessadas em ambientes onde proliferam as 

desigualdades de poder entre os diferentes agentes envolvidos. 

No campo dos estudos antropológicos pouco se foi explorado sobre as diversidades 

étnicas em Itacuruba, sendo esse um elemento substancial para o recorte de nossa análise 

sobre o confronto político com a Central Nuclear do Nordeste. É o elemento étnico que nos 

leva a refletir como em meio ao tempo acelerado, sobreaquecido e globalizado, como salienta 

Eriksen (2016), as noções de pessoa, socialidade e continuidade permanecem latentes, tão 

quanto à emergência de megaprojetos de desenvolvimento globais.  

 

Quadro 1 – Povos e Comunidades Tradicionais em Itacuruba 

POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS EM ITACURUBA 

Povo Indígena 
Ano de reordenamento 

social70 

Ano de procedimento 
administrativo da FUNAI 

Referência de estudo 
antropológico 

Pankará no Serrote dos 
Campos 

2006 2010 Mendonça (2010) 

Tuxá Campos 
2016 - Inexistente 

Tuxá Pajeú 
2017 - Inexistente 

Comunidade Quilombola 
Ano de reordenamento 

social 
Ano de certificação FCP71 

Referência de estudo 
antropológico 

Negros de Gilu 2000 2005 Bezerra (2006) 

Poço dos Cavalos 2004 2006 Inexistente 

Ingazeira 2004 2006 Inexistente 

Fonte: o autor. 

Na direção de identificar e compreender os percursos étnicos em Itacuruba é 

fundamental aprofundarmos, concomitantemente, a análise sobre os processos de produção de 

ausências de quilombolas e indígenas existentes nesse local. Entendemos que os elementos 

que configuram as diferenças étnicas no município, são frequentemente comunicados por 

meio de uma dupla articulação entre a invisibilidade e o estereótipo.  
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 Entendo as emergências étnicas em Itacuruba como processos de reordenamentos sociais, por se tratar de um 

fato social totalizante para esses grupos sociais, como argumentarei mais a frente. Saliento que Bezerra (2006) 

utiliza o mesmo termo para se referir ao processo de reorganização social e patrimônio cultural de Negros de 

Gilu, primeiro grupo a mobilizar um processo de emergência étnica em Itacuruba. 
71

 Fundação Cultural Palmares (FCP). 
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A problematização de como esses dois elementos combina-se num processo de 

discriminação sócio racial, foi empreendida por Friedemann (1984) ao estudar a população 

negra na Colômbia. A autora coloca que a invisibilidade e o estereótipo são ferramentas de 

um sistema de comunicação e informação hegemônico, que reproduz um duplo apagamento 

que silencia e caricaturiza os sujeitos. 

Entendemos que a invisibilidade se coloca como uma estratégia de domínio, que se 

apoia em uma negação da atualidade e das formações histórias dos povos e comunidades 

tradicionais nessa região. A invisibilidade supõe um silenciamento deliberado, um 

ocultamento como expressão clara do desprezo ao reconhecimento desses agentes como 

sujeitos de direito. A sua vez, o estereótipo se refere a imagens caracterizantes, simplificantes 

e descontextualizadas do quilombola e do indígena. O estereótipo, como afirma Restrepo 

(2016), é uma visibilização que oculta, tanto é que se projeta e reproduz prejuízos racistas. 

Ambas as noções revelam um processo discriminatório contra os povos e comunidades 

tradicionais em Itacuruba, que nega e desfoca as presenças e existências destes na história e 

no tempo presente. 

É nessa direção, que provocações como: “e por que tão tarde?”, é utilizada para 

descredibilizar a afirmação étnica de grupos naquele município, sobretudo, os segmentos de 

famílias Tuxá, que a partir de 2016 ingressam no movimento de luta por direitos específicos e 

diferenciados. O Estado, nesse campo, não cumpre o papel que constitucionalmente lhe cabe, 

pelo contrário, reduz a complexidade das relações étnicas, desconsiderando as dimensões 

políticas e simbólicas que lhes são pertinentes. 

De modo geral, podemos alegar que as afirmações étnicas em Itacuruba elencam uma 

série de demandas ao Estado, que, por sua vez, atende-as de maneira desatenciosa e morosa, 

reforçando mecanismos de invisibilidade e estereótipos dos povos e comunidades tradicionais, 

desestimulando-as ao acesso de políticas públicas as quais tem pleno direito. Em Itacuruba, 

nenhum povo indígena tem a posse permanente de seus territórios, assim como as 

comunidades quilombolas à propriedade definida de seus espaços materiais, sequer, têm 

previsibilidade de respostas às demandas frequentemente registradas nos protocolos 

administrativos do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Ministério Público Federal 

(MPF), FUNAI e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 
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A reprodução da invisibilidade e de estereótipos sobre esses coletivos nos diferentes 

espaços, que compõe uma arena de negociações e ações do Estado
72

, nos chama a atenção. A 

desconsideração de povos e comunidades tradicionais em Itacuruba é visível no processo de 

instalação dos empreendimentos energéticos na região. O caso da Central Nuclear do 

Nordeste não foge a essa improbidade, mesmo tornada pública a informação de que esta seria 

implantada em Itacuruba, nenhum dos grupos foi contatado ou consultado sobre seus 

interesses nas áreas a serem ocupadas ou atingidas pelo empreendimento, como já 

salientamos, tal processo é condicionante à execução de um projeto dessa natureza. 

Na direção de tornar visíveis as realidades reproduzidas como inexistentes, propomos 

delinear os caminhos que levaram a etnização nesse município a partir das ideias de complexo 

étnico e emergência tardia. Os complexos étnicos que conformam a diversidade sociocultural 

dos grupos em Itacuruba, e as emergências étnicas que se dão em diferentes temporalidades, 

constituem o nó da discussão proposta: a compreensão de como tais grupos, a partir da 

afirmação enquanto indígenas e quilombolas, estabelecem um repertório de ações coletivas e 

confrontos políticos em torno de um novo megaprojeto de desenvolvimento do Estado. 

Por complexo étnico compreendemos a rede que compõe uma diversidade de relações 

entre os grupos étnicos em Itacuruba. Relações socioculturais, históricas, de troca, de 

parentesco, enfim, todo um processo comum compartilhado entre os seis grupos étnicos que 

existem nesse município. É dizer que todos os seis grupos partilham de situações históricas, 

fluxos culturais e processo de mobilidade geográfica comuns, configurando um complexo de 

relações étnicas e interétnicas que englobam dimensões políticas, socioculturais e simbólicas 

para cada coletivo. Nesse sentido, debruçar-se em compreender os elementos que compõe a 

afirmação étnica de um grupo, por exemplo, leva-nos necessariamente à formulação e 

interpretações sobre os outros, pelo fato de que as formações e situações históricas destes se 

imbricam em momentos de interação e também de conflito. 

Se de um lado tal noção aponta a comunhão de significados e valores compartilhados 

que dão sentido a uma série de relações e práticas comuns, implicando nas dimensões rituais e 

religiosas dos grupos que compartem de mesmos ritos e elementos ritualísticos, por outro 

lado, essa ideia assinala um dinamismo das distintas situações históricas que apontam 

aspectos identitários e políticos da etnicidade. Assim, a categorização enquanto étnico, 
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 Lanço mão da discussão de Fialho (2016) sobre a arena de ação e negociação do Estado frente a garantia dos 

direitos de povos e comunidades tradicionais. A antropóloga questiona a relação entre agentes sociais e estrutura 

para, a partir de Ufford (1997, apud FIALHO, 2016), situar essas relações a partir da ideia de arena, enfatizando 

o processo político não como um todo integrado, mas como uma série de múltiplas negociações entre os grupos 

participantes. 
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espelha um conjunto de práticas organizativas que provocam transformações políticas 

profundas na capacidade de mobilização desses grupos em face do poder do Estado e em 

defesa de seus territórios. Podemos afirmar, então, que mais do que uma estratégia discursiva, 

o étnico reflete uma existência coletiva, politizando as nomeações da vida cotidiana como 

também práticas rotineiras no uso dos recursos naturais (ALMEIDA, 2004).  

O complexo étnico revela uma multiplicidade de elementos identitários, próprios de 

autodenominações afirmativas de cultura e símbolos, que fazem da etnia um tipo 

organizacional segundo processos de exclusão e inclusão, que permitem definir os limites 

entre os considerados de dentro e de fora, como pressupõe Barth (1969). Assim, as diferenças 

socioculturais adquirem um elemento étnico quando estas são percebidas como importantes e 

socialmente relevantes para os próprios agentes sociais. A identificação étnica, nesse sentido, 

se constrói de modo contrastivo, segundo Cardoso de Oliveira (1976), isto é, pela afirmação 

do nós diante dos outros. Tais sinais diacríticos, que revelam as diferenças consideradas 

significativas pelos próprios agentes, passam a não depender de um observador externo que os 

contabilize, assim como são situacionais e mutáveis, ainda que permaneça a dicotomia entre 

eles e nós, marcada por critérios de pertença elencadas pelos próprios grupos. 

O elemento étnico, assumido como diferença sociocultural, se traduz no campo das 

relações políticas. Como coloca-nos Eriksen (1988), a etnicidade é considerada 

fundamentalmente dual e abrange ambos os aspectos, tanto de significado, quanto de política. 

Nessa direção, entendemos que o complexo étnico em Itacuruba para além de apontar um 

vasto campo das significações, ou seja, do simbólico, revela também a dimensão do político, 

tanto da micropolítica da vida cotidiana, quanto numa dimensão da política cada vez mais 

mundializada, envolvendo novas entidades orientadas por projetos, instituições e capitais 

internacionais, nacionais e regionais, expressivamente vistas no projeto da Central Nuclear do 

Nordeste para essa região. Queremos afirmar com isso, que o complexo étnico indica, 

sobremaneira, a existência de um projeto de futuro comum e coletivo, pautado em estratégias 

de confronto e que tem, como antagônico, uma dinâmica definida pelo capital e consorciada 

pelo Estado. 

O Estado, assim, nos é tido como uma entidade que marcadamente intervêm de modos 

distintos e contraditórios nas diferentes dinâmicas sociais em que os grupos étnicos 

historicamente são submetidos, estruturando todo um sistema de classificação, de jurisdição e 

de poder. Não se trata de fazer uma leitura maniqueísta do Estado, mas de entender como este 

é um produtor de princípios de classificação, isto é, de estruturas capazes de serem aplicadas 
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as coisas sociais, como coloca-nos Bourdieu ([1991] 2014). Nesse sistema classificatório da 

realidade social, o Estado ora reproduz os processos de invisibilidade e estereótipos dos povos 

e comunidades tradicionais, ora, em 1988, reconhece-os e delibera dispositivos jurídicos que 

asseguram direitos específicos e diferenciados a tais agentes sociais. 

A efetivação factível de tal legislação, ainda longe de ser uma questão concretizada no 

Brasil, deflagra uma série de movimentos entre os diversos segmentos sociais antes 

negligenciados que buscam acessarem tal jurisdição. O acesso aos direitos sociais é, no campo 

dos complexos étnicos em Itacuruba, o momento em que tais classificações do Estado se 

demonstram arbitrárias e contraditórias, sendo um dos fatores das dificuldades de efetivação 

de tais direitos. 

BOX Nº 1 

Fragmentos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

Referências à questão Indígena 

 

Título VIII 

DA ORDEM SOCIAL 

 

CAPÍTULO VIII 

Dos Índios 

 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e 

tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à 

União demarca-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 

preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 

reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Referências à questão Quilombola 

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS (ADCT)* 

 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

 

*Em 20 de novembro de 2003 é promulgado o Decreto 4887 que regulamenta o procedimento de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades 

remanescentes de quilombos de que trata o art. 68 do ADCT. 

 

Se de um lado a ideia de um pluralismo jurídico possibilita o reconhecimento do índio 

e do quilombola enquanto sujeito de direito e a inserção desses num circuito de alcance de 

políticas públicas, implica, concomitantemente, em diversas outras problemáticas nas formas 

e meios de acesso, porque as categorias formuladas pelo Estado não dão conta de explicar, 
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agregar, reconhecer e garantir direitos às distintas formas de expressões da etnicidade. É nessa 

esfera em que o complexo étnico de Itacuruba se situa. 

Entenderemos, portanto, a discussão de Almeida (2002; 2004) sobre as “novas etnias” 

e os diversificados processos de territorialização e expansão de movimentos sociais que 

incorporam fatores étnicos, critérios ecológicos e de gênero na autodefinição coletiva que lhes 

são correspondentes. Nesse sentido, a série de emergências indígenas e quilombolas, a partir 

dos anos 2000, revelará de maneira muito explícita o grande complexo das diversas relações 

que configura o campo da etnicidade em Itacuruba. São relações familiares, relações 

consanguíneas, relações políticas e históricas, entre outras ali existentes.  

Se de um lado é possível elencar, no sentido de Barth (1969), os sinais diacríticos que 

compõem as fronteiras dos grupos étnicos de Itacuruba frente à sociedade envolvente; de 

outro, as fronteiras de um plano interétnico que delimitam a contrastividade entre povos 

indígenas e comunidades quilombolas, entre as diferentes comunidades quilombolas e, ainda, 

entre os três povos indígenas nesse município, são fluidas e muitas vezes inexistentes. 

Como os “quiloíndios”
73

 acessariam, então, os direitos ao território? A partir da 

homologação como posse permanente dos índios, ou da titulação de propriedade definitiva 

dos quilombolas?
74

 Eis o gargalo da compreensão de variadas dinâmicas de interação e 

conflito, que permeiam desde a micropolítica da vida cotidiana aos confrontos políticos com o 

Estado.  

As unidades de descrição das populações submetidas respondem, ao custo de uma 

brutal redução de sua alteridade, às necessidades de produção de unidades genéricas 

de intervenção e controle social, sendo que tais unidades variam segundo aquelas 

necessidades de controle e domínio (ARRUTI, 1997, p.14). 

A plasticidade de categorias juridicamente formalizadas acaba por reduzir as diversas 

formas de reconhecimento e possibilidades de acesso aos direitos pelos agentes sociais em 

Itacuruba, descortinando, em decorrência, uma série de desajustamentos sociais provocadas 

pelas discordâncias políticas internas e as reordenações sociopolíticas no confronto com o 

Estado. 
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 Expressão usada por Evanildo José da Silva – liderança quilombola, para expressar seu reconhecimento 

enquanto quilombola de Poço dos Cavalos, mas que trabalha suas correntes religiosas nos rituais indígenas dos 

Pankará no Serrote dos Campos. 
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 Almeida (2004, p.11) afirma que: “as terras indígenas são definidas como bens da União e destinam-se à posse 

permanente dos índios, evidenciando uma situação de tutela e distinguindo-se, portanto, das terras das 

comunidades remanescentes de quilombos, que são reconhecidas na Constituição de 1988 como de propriedade 

definitiva dos quilombolas. Não obstante esta distinção relativa à „dominialidade‟, pode-se afirmar que ambas 

são consideradas juridicamente como „terras tradicionalmente ocupadas‟ seja no texto constitucional ou nos 

dispositivos infraconstitucionais e enfrentam na sua efetivação e reconhecimento obstáculos similares”.  
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Por desajustamento social entendo o repertório de conflitos existentes em relação aos 

povos e comunidades tradicionais em Itacuruba, seja entre eles mesmos, sejam destes frente à 

sociedade envolvente, aqui se situando também o Estado e seus megaprojetos. Em Itacuruba 

sobressaem aos olhos à série de tensões que impõe diversas dificuldades no trabalho não só de 

pesquisa nesse município, mas de diversas outras naturezas.  

Conflitos oriundos de dissidências sociopolíticas em meio às organizações sociais, 

disputas por territórios sobrepostos, divergências político-partidária, até outros relacionados 

às ações e negociações com os megaprojetos: UHE Itaparica, central nuclear, exploração 

mineral e piscicultura. Tais desajustamentos implicam, a sua vez, nas dinâmicas desses povos 

e comunidades com as agências de mediação, bem como em divergências dentro do 

movimento antinuclear que se configura no tempo presente. Porquanto cada grupo estabelece 

sua capacidade de interferir e reinterpretar situações e definir suas necessidades. Assim, os 

“conflitos fazem parte da estrutura social, cujo equilíbrio atual está marcado por aquilo que 

costumamos normalmente chamar de desajustamentos”, como situa-nos Gluckman (1987, 

p.261). 

Os grupos étnicos em Itacuruba mostram que a distinção entre índios e quilombolas, 

antes de ser puramente descritiva de uma realidade evidente, é de natureza política e 

simbólica, o que segundo Arruti (1997) serve de termo acusatório e faccional. No plano das 

relações cotidianas dos grupos é impossível e fútil a tentativa de separar aqueles que podem 

ser designadamente reconhecidos como indígenas em oposição àqueles que sejam 

notadamente quilombolas. 

Há que ressaltar, então, a disponibilidade de um leque de estudos etnográficos que têm 

dedicado atenção aos detalhes das tramas reais entre indígenas e quilombolas. Ressalta-se que 

os estudos que despontaram na discussão das emergências étnicas no Nordeste e que 

consolidam um esquema etnológico explicativo para essa região, já indicavam 

interetnicidades entre os indígenas, que elencam um processo de revitalização e mobilização 

étnica ainda na década de 40, com as comunidades negras rurais que, a partir de 1988, passam 

a ser reconhecidas como quilombolas, a partir de critérios étnicos. 

Trata-se, por exemplo, dos trabalhos de Arruti (1995; 1997; 2002) e Grünewald (1993; 

1999; 2011) que avançam na crítica a repartição entre os chamados estudos étnicos e raciais, 

apontando as situações históricas que intercruzam grupos indígenas e quilombolas e que, 

consequentemente, possibilitam realizar uma análise em uma só direção, mesmo que em dois 

planos paralelos.  
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Na região do semiárido pernambucano, também se destacam os trabalhos de 

Mendonça (2013) e Paoliello Pacheco de Oliveira (2012), que nos apresentam as emergências 

de comunidades quilombolas em territórios indígenas, bem como de emergências de grupos 

indígenas em territórios quilombolas, em que ainda podemos visualizar o processo de 

conformação de um quilombo indígena nas circunvizinhanças geográficas do município de 

Itacuruba, como retrata-nos Mendonça (2013), mesma antropóloga que apresenta o relatório 

elaborado para FUNAI, em 2010, sobre a mobilidade histórica desses grupos de territórios 

pluriétnicos ao município de Itacuruba. 

Entendemos que toda uma discussão de territórios “pluriétnicos”, “poliétnicos”, entre 

outras denominações das realidades compreendidas etnograficamente estiveram presentes nos 

estudos etnológicos nessa região. A ideia de complexo étnico, portanto, se refere a um modo 

de compreensão de situações históricas e atuais que emaranham redes de interação, laços de 

solidariedade e contextos de conflito, que são situacionalmente redefinidos entre indígenas e 

quilombolas em Itacuruba.  

Acentua o fato de que esta análise chama atenção para os megaprojetos energéticos – 

UHE Itaparica e, no tempo presente, a Central Nuclear do Nordeste – como indutores de 

variados assédios, interferindo significativamente nas organizações sociais e, sobretudo, nas 

temporalidades das emergências étnicas. Assim, a compreensão do complexo étnico em 

Itacuruba, mostra-se indissociável da reflexão sobre as lutas dos povos e comunidades 

tradicionais dessa região contra as formas de expropriação historicamente estabelecidas pelos 

projetos de desenvolvimento do Estado, evidenciando a influência cada vez mais emergente 

das identidades coletivas no plano político-organizativo. 

3.1 O ANTES E O DEPOIS DA BARRAGEM: desembaraçando complexos étnicos, 

temporalidades e as emergências étnicas na nova Itacuruba 

A estrutura que a gente tinha na época da velha cidade não existia ainda grupos 

formais, como índio nem quilombola, a gente vivia assim de uma forma geral. 

Ninguém era reconhecido enquanto índio, ninguém era reconhecido enquanto 

quilombola, mas a gente tinha as nossas culturas, as nossas tradições. Embora não 

sendo reconhecido, mas, por exemplo, dançava-se o toré, mas o negro era quem 

dançava o toré, porque o que mais existia era o negro, e o negro dançava o toré. Por 

que o negro dançava? Porque a gente já tinha a origem, aquela mistura do índio com 

o quilombola. Meus avós, por exemplo, meus bisavôs, por exemplo, alguns eram 

índios, outros quilombolas. 

(Valdeci Ana - Quilombo Poço dos Cavalos, em entrevista realizada em Itacuruba 

em 31 jul. 2018). 

O relato de Valdeci, liderança quilombola de Poço dos Cavalos, aponta alguns dos 

elementos que estão no cerne de nossa discussão sobre os complexos étnicos. O toré, por 
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exemplo, historicamente estabelecido como sinal diacrítico significativo no processo de 

reconhecimento dos índios do Nordeste, se configura em Itacuruba como um ponto de 

convergência entre indígenas e quilombolas, questão esta já apontada por Bezerra (2006), 

quando situou o toré como parte do patrimônio cultural do quilombo de Negros de Gilu em 

razão dos fluxos culturais desses com os Tuxá. 

Podemos elencar diferentes outros fatores de conjunção entre os grupos quilombolas e 

indígenas que fazem com que todos estes se inter-relacionem em alguma escala, seja a partir 

de laços consanguíneos ou de parentesco, seja a partir de uma comunidade política, no sentido 

weberiano. Na tentativa sistemática de decifrarmos o complexo étnico, três elementos nos são 

fundamentais para entendermos como se dão os processos de conjunção bem como de 

dissidências entre esses grupos.  

 “Morávamos perto, tomávamos a benção e trabalhávamos na mesma roça”, foi o que 

Valdeci colocou-me quando explicava as relações de parentesco e organização social entre os 

grupos na antiga Itacuruba. São esses três elementos que justificariam, por exemplo, a 

possibilidade de Poço dos Cavalos junto com os Tuxá Campos virem a conformar um 

quilombo indígena, como salientaram as lideranças de ambos os grupos. Segundo Valdeci, 

Verinha que é liderança do quilombo indígena de Tiririca dos Crioulos em Carnaubeira da 

Penha, já teria sido contatada para explicar sobre a organização de uma comunidade dessa 

natureza, o que visibiliza as redes de relações entre os povos e comunidades tradicionais de 

Itacuruba com outros na mesma região. 

A tríade morar perto, tomar a benção e trabalhar na mesma roça, defini as relações e 

dinâmicas socioculturais que, antes da Barragem de Itaparica, configuravam historicamente 

todo um circuito de rituais, trocas de trabalho e produtos em interação com o Ambiente, 

sobretudo com o Rio São Francisco. Este último, em nossa análise, conflui um campo de 

disputas entre diferentes atores, forças, discursos e instituições, onde se engendram ações, 

negociações e conflitos sociais que exprimem interações amplas com o Ambiente. 

Se, de um lado, para os povos e comunidades tradicionais o Rio se apresenta como 

forma de sustentabilidade, principalmente por meio do trabalho na agricultura – na roça – que 

os levam a um fluxo de mobilidades geográficas e socioculturais em direção ao Rio, 

atribuindo-o uma significativa dimensão mítico-religiosa; por outro, se estabelece nesse 

mesmo Rio uma locomotiva de investimentos realizados diretamente pelo Estado e empresas 

estatais, ou com a presença do financiamento público ou, ainda, pelo capital privado, mas 

todos articulados à dinâmica internacional e, como tal, tocados ao ritmo que esta determina. 
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Como aponta-nos Mesquita (2015), à frente desses investimentos, estão o capital e o Estado 

nacional, os demais atores contam muito pouco, até porque são frequentemente escamoteados 

de qualquer decisão. 

As disputas em torno do Rio São Francisco expressam diversificadas formas de 

relações de poder, de representações e de significados nos acessos, controle e usos do Rio, o 

que implica nas relações históricas e sociopolíticas dessa região. Assim, “pensar como um 

rio”, como nos propõe Worster ([1984] 2008), possibilita-nos apreender como se estabelece 

no fluxo fluvial muitos dos conflitos socioambientais na região do Submédio São Francisco.  

É ao longo desse Rio e seus principais afluentes – como o Panema, o Moxotó e o 

Pajeú – que se instauram os empreendimentos coloniais que abrem o sertão nordestino. Um 

processo histórico de investidas coloniais em torno do São Francisco desenrola diversos 

conflitos com povos e comunidades tradicionais nessa região. É nas margens do Rio que se 

conforma uma arena de negociações entre reassentados da CHESF com o Estado e, ainda, é 

no Rio São Francisco que se planeja a instalação de uma central nuclear com envergadura 

para 06 reatores nucleares que precisariam ser resfriados com a capacidade aquífera dele. 

A água passa a ter meramente um valor de comércio internacional, abstraído de seu 

ambiente natural e feito para servir o imperativo crescimento industrial como „um 

fim justificando os meios‟. [...] o resultado disso é a alienação final do povo de suas 

terras e do rumo de suas vidas – trocadas por um punhado de quinquilharias 

eletrônicas oriundas dos cantos mais remotos do planeta (WORSTER, 1984, p. 32). 

 

Nesse campo de disputas em torno do Rio São Francisco desponta o Sistema Itaparica, 

em meados da década de 1970, que promove uma série de violências problematizadas em “a 

besta-fera, o descaso planejado e o exílio”. Quando tratamos de apresentar o contexto do 

reassentamento coletivo ao qual essa população fora submetida, estamos tratando também de 

entender como todo o repertório de relações que compunham o complexo étnico daquele 

município foi compulsoriamente desarticulado e, posteriormente, reelaborado criativamente 

pelos indivíduos na reconstrução de suas vidas. 

Tal momento é significativo na compreensão de como se darão os movimentos de 

continuidades e descontinuidades dos elementos étnicos nessa região. Do que, no final das 

contas, definirá para os agentes sociais o que foi a Itacuruba velha e, a partir desse momento, 

a nova Itacuruba, sendo esta última reconstruída no repensar do passado com a ajuda dos 

dados presentes.  

Itacuruba velha... [uma pausa silenciosa] saudades! A velha Itacuruba era um espaço 

diferente e era um tempo diferente. [...] Até mesmo a base econômica da 

comunidade era diferente, as pessoas não eram tão necessitadas quanto hoje. A base 

da economia era a agricultura familiar, todos trabalhavam, até mesmo as crianças 

trabalhavam nas roças. Todo mundo tinha o seu troquinho no final de semana e vivia 
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bem, tinha uma sobrevivência de uma forma saudável. [...] Hoje a gente vive aqui 

nessa cidade onde a agricultura é praticamente extinta; algumas pessoas que têm 

umas manchinhas de terra plantam alguma coisa, porém não dá pra contemplar toda 

a comunidade. Aqueles que realmente viviam do seu trabalho braçal, trabalhando 

alugado pra sobreviver, até isso aqui hoje dificultou. E também a forma da gente 

viver e conviver era totalmente diferente, as pessoas eram mais participativas, mais 

saudáveis, mais dinâmicas. Acontecia muito diálogo, hoje as pessoas são mais 

distantes umas das outras. 

(Valdeci Ana - Quilombo Poço dos Cavalos, em entrevista realizada em Itacuruba 

em 31 jul. 2018). 

Podemos afirmar que na instalação de megaprojetos energéticos as significações das 

populações diretamente atingidas sobre o tempo, lugar, espaço e memória são totalmente 

desconsiderados. Numa via contrária, cria-se um padrão de táticas de obstruir, adiar ou 

arbitrariamente negar os direitos e os interesses desses agentes sociais, que se constituem, 

numa esfera residual, uma segunda ordem nos desenhos gerais do projeto. Mobiliza-se ainda o 

argumento de que os fins justificam os meios, instaurando uma política do sacrifício, onde 

coletivos inteiros podem ser legitimamente sacrificados à custa de um controverso 

desenvolvimento nacional. Tal lógica desconsidera os agentes e seus grupos sociais, bem 

como suas práticas, seus modos de vida e, sobretudo, suas temporalidades.  

Como mensurar, então, os impactos da UHE Itaparica nos complexos étnicos em 

Itacuruba? Ou, ainda, como entender as continuidades e descontinuidades dos elementos 

étnicos nesse lugar? 

Longe de ser uma tarefa fácil, sugerimos que tal compreensão é possível a partir da 

análise do panorama de emergências étnicas que se dão no município a partir de 2000, a partir 

das reuniões familiares que provocarão a emergência quilombola de Negros de Gilu, seguida, 

em 2004, da emergência de Poço dos Cavalos que é concomitante a de Ingazeira. Dois anos 

mais tarde, em 2006, projeta-se uma série de movimentos de emergência indígena, a princípio 

estabelecido pelos Pankará no Serrote dos Campos, e, anos depois, em 2016, de dois grupos 

familiares Tuxá, os Tuxá Campos e os Tuxá Pajeú, este último em 2017. Sobre esses dois 

últimos grupos realizo uma análise particular, ao sugerir a ideia de emergência tardia como 

uma direta provocação aos questionamentos que me foram colocados sobre um equivocado 

tempo certo em que se deveria acontecer uma emergência étnica.  

“E porque tão tarde?”, foi o questionamento de agências e agentes no período em que 

realizava a pesquisa de campo, concomitantemente, os Tuxá em Itacuruba movimentavam-se 

na esfera pública em busca de assegurar seus direitos. Esse momento esteve marcado pela 

insurgência de inúmeros conflitos desses povos frente a atores diversos, desde indivíduos e 

outros grupos, no plano das microrrelações cotidianas; passando por instituições indigenistas 
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e esferas do Estado; até esferas mais amplas, a exemplo do ingresso desses ao movimento de 

enfrentamento ao empreendimento nuclear.  

A temporalidade era indistintamente utilizada como argumento para deslegitimar as 

demandas e os percursos étnicos desses povos, a partir de uma rasa leitura das situações 

históricas desses coletivos nessa região que, consequentemente, reproduz discursos e ações de 

invisibilidade-estereótipo. A emergência Tuxá em Itacuruba possibilita, no entanto, a 

compreensão das continuidades dos complexos étnicos e históricos, além de visibilizar uma 

série de danos do megaprojeto energético nas temporalidades e nas significações dos grupos 

reassentados.  

São, justamente, nos trajetos e diferentes pontos de chegada do exílio, que se 

configuram territórios potenciais de emergências étnicas, e que demandam a análise das 

situações históricas de constrangimento ao qual foram submetidos esses coletivos. As 

emergências étnicas potenciais referem-se, a exemplo, sobre a possibilidade de organização 

de um quilombo indígena em Itacuruba, como também da emergência quilombola em Vila de 

Nossa Senhora Aparecida, Remanso (BA), formada por segmentos de famílias de Poço dos 

Cavalos, que nesse momento se auto identificam e projetam o reconhecimento oficial junto à 

FCP.  

Cedo ou tarde, as emergências étnicas aqui apresentadas ratificam um fenômeno 

histórico regional do Nordeste que se estende ao longo do tempo, como assinala Arruti (1995, 

p.84): 

Regionais porque, ao mesmo tempo que esses grupos emergentes buscam demarcar 

uma identidade específica e excludente, eles têm de percorrer circuitos políticos e 

assumir características que não são particulares, mas generalizadas por toda a região. 

Existe um circuito regional de empréstimos culturais e apoio político entre aldeias já 

existentes e ainda por emergir, assim como existe um padrão de ação indigenista do 

Estado brasileiro, formulado e exercido na região e que impõe a esses grupos a 

assunção de características padronizadas como sinais diacríticos. Históricos porque, 

quando esses grupos emergem, os signos com que procuram se distinguir da massa 

dos regionais não se referem a uma organização de parentesco distinta, a um 

isolamento da „civilização‟, a arcaísmos, ou – não apenas – a tradições políticas 

tribais e a uma religiosidade não cristã. Tais emergências são marcadas sobretudo 

pelo resgate de uma memória e pela reescritura de suas histórias. 

 

As temporalidades e espacialidades acabam se reorganizando a partir dos movimentos 

de emergência de grupos étnicos em Itacuruba, um pouco mais de 10 anos após a realocação 

compulsória e os insucessos dos projetos de reassentamento da CHESF. Faço-me valer das 

ideias de Alfred Gell (2014) no que tange as construções culturais e imagens temporais, para 

problematiza algo que é fundamental na compreensão dos grupos étnicos: as diferentes 
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temporalidades e, consequentemente, as diversificadas maneiras de entender o mundo, de 

situar-se e projetar-se nele. 

A meu ver não há qualquer diferença teórica entre tempo „físico‟, „biológico‟, 

„social‟ ou „psicológico‟, embora possamos facilmente distinguir eventos físicos, 

biológicos, sociais e psicológicos, e interpretá-los como momentos em processos 

físicos, biológicos, sociais e psicológicos. Mas a questão fundamental de uma 

categoria abstrata de „tempo‟ é precisamente que ela fornece os meios para a 

unificação relativa de categorias de processo que, sem ela, seriam diversos. O tempo 

– que é intrinsicamente unitário e unificador – permite a coordenação de processos 

diferentes; processos biológicos com processos sociais, psicológicos ou subjetivos 

em processos objetivos, marcado pelo relógio, e assim por diante (GELL, 2014, p. 

292). 

 

A construção da Barragem de Itaparica e o consequente reassentamento da população 

de Itacuruba deve ser apreendido em seu tempo, especificamente no ano em que se dá, 1988. 

Nesse mesmo ano se celebra o momento em que o Estado, a partir dos dispositivos 

constitucionais, passa a reconhecer indígenas e quilombolas como sujeitos de direito, 

cabendo-lhes o direito social aos seus territórios.  

Eis a contradição, no mesmo ano em que o Estado reconhece tais segmentos sociais é 

o ano em que este provoca a realocação forçada de distintos coletivos de seus territórios 

tradicionalmente ocupados. Ora, como exigir que povos e comunidades tradicionais que nesse 

momento se reconhecem e afirmam sua identidade tenham que obedecer a temporalidades 

específicas para ingressar na rota de luta por direitos? 

Nosso argumento é de que, na contramão de todo um campo político propício para 

emergências étnicas em Itacuruba, existe todo um sistema de cerceamento das possibilidades 

de movimentos dessa natureza, pois é nesse momento em que se instaura a forma de violência 

que consideramos a mais perversa, a separação das famílias.  

Negros de Gilu se separou muito, a gente tem a maioria aqui na cidade, mas a gente 

tem pessoal nos Projetos... em Petrolina. Porque esse pessoal, todo mundo era 

acostumado a trabalhar na agricultura e aqui, por não ter terra suficiente, assim... pra 

todo mundo... pra esse trabalho, então eles foram pra outros locais que dava essa 

condição para trabalhar na agricultura. Então a gente sofreu muito... o grupo se 

separou! Mas a maioria continua aqui!  

(Sônia Maria - Quilombo Negros de Gilu, em entrevista realizada em Itacuruba em 

01 ago. 2018).  

O processo de separação e, em outro momento, de reunião das unidades familiares irá 

repercutir nos movimentos de etnização em Itacuruba, justamente por tais dinâmicas 

implicarem em uma série de relações que se dão entre as famílias, com o trabalho na roça, e a 

partir de relações morais e de compadrio
75

. Um vasto campo de relações que fazem com que a 
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 O trabalho de Scott (2009) é fundamental para compreender as relações de gênero, geração e famílias num 

contexto de descaso planejado. Chamo atenção para dois textos publicados em 2009: 1. “Gerações, gênero e 
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família extrapole a definição de fenômeno biológico e seja apreendida como uma categoria 

social. Se para Chayanov (1925), a exemplo, a família camponesa é formada pelas pessoas 

“que comem na mesma panela”, diria que em Itacuruba a família é composta pelas pessoas 

que trabalham na mesma roça, tendo por referência a antiga cidade e o predominante trabalho 

na agricultura. 

Na velha cidade, antes da Barragem, principalmente partindo do Poço dos Cavalos, 

do Coité e do Fernando, que são fazendas próximas. As famílias viviam da 

tecelagem, teciam suas redes, levavam para feira para vender em Itacuruba, Floresta, 

Belém. Faziam suas louças, seus potes de barro, suas panelas de barro, vendiam no 

dia da feira em Itacuruba. Faziam suas esteiras com palha de banana porque era 

muita bananeira e se faziam suas esteiras e vendiam. Tinha um plantio enorme de 

arroz, por sinal, hoje a gente não planta mais. E as pessoas viviam assim, 

trabalhavam assim... nas casas de farinha. A gente passava a noite e era uma alegria 

nas casas de farinha, raspando a mandioca pra fazer sua farinha. Hoje a gente não 

tem mais nada disso, acabou tudo! Existiam os engenhos, onde se fazia a rapadura, o 

mel. Então todo mundo trabalhava e hoje a gente não tem mais. E hoje essas coisas 

todas, acabou! A gente vem na luta, tentando resgatar... que eu não gosto nem de 

dizer assim o resgate, tentando aflorar tudo isso, e a gente enfrenta dificuldades. 

[Mencionei que Itacuruba é hoje conhecida como a cidade da depressão. Antes 

mesmo de completar a questão Valdeci logo replicou] Cidade da depressão tendo em 

vista a ociosidade das pessoas. Na Itacuruba velha as pessoas não eram ociosas, todo 

trabalhavam! Não era trabalho de prefeitura não! Era na roça, e todo mundo era 

feliz! E aqui faltou tudo isso: cadê a roça pro povo trabalhar? cadê a pesca? que hoje 

a pesca não é pra todo mundo como era antes! 

(Valdeci Ana - Quilombo Poço dos Cavalos, em entrevista realizada em Itacuruba 

em 31 jul. 2018). 

O trabalho na roça era realizado pelas pessoas que moravam perto, o que conformou 

ao longo do tempo laços de solidariedade, trocas e trabalho. Isso repercute no que as pessoas 

referem-se como a consideração estabelecida no convívio social. Podemos visualizar tal 

situação retratando etnograficamente a relação entre as famílias do quilombo Poço dos 

Cavalos com a família Campos, indígenas Tuxá.  

A liderança da comunidade quilombola conta-nos que eles são de uma mesma família, 

pois nasceram e cresceram juntos, participavam das festividades de Poço dos Cavalos, dos 

rituais, e, como ressaltou: dançavam juntos. Acrescenta ainda que os Campos são de uma 

família que eles, de Poço dos Cavalos, também consideravam família, tanto que chamavam 

alguns deles de tios e tias, bem como pediam a benção. O parentesco com o tempo foi se 

construindo por causa de casamentos, o que Valdeci chama de parentesco do casal, e retrata-o 

                                                                                                                                                                                      
famílias em reorganização” e 2. “O cálculo da força de trabalho familiar camponesa e o descompasso entre o 

tempo institucional e o tempo familiar”. O autor é acertivo nas problematizações que apontam um descompasso 

entre o “tempo familiar” e o “tempo institucional”, acarretando em uma série de impactos para as unidades 

familiares e sua força de trabalho no momento de reorganização de suas vidas após a Barragem de Itaparica. 
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em sua própria história, que se casou com um caboclo
76

 que descia da Serra do Arapuá para 

Itacuruba. 

 Há uma rede de interações afetivas em Itacuruba que dá sentido a noção de família 

para além de um fenômeno natural. É o que Valdeci denomina de consideração, de pedir a 

benção, de parentesco de casal. Ainda exemplifica essa dinâmica no caso das parteiras, 

retratando a história de sua avó, Mariana Preá, que realizava os partos e as crianças nascidas 

consideravam-na como mãe e pediam a benção a ela. Valdeci assim define a relação de Poço 

dos Cavalos com os Tuxá Campos: “morávamos perto, tomávamos a benção e trabalhávamos 

na mesma roça”.  

Entendemos que os povos e comunidades tradicionais hoje conformados em Itacuruba 

são, sobretudo, grupos familiares, aqui entendidos como agrupamentos de agentes que 

moravam perto, tomavam a benção e trabalhavam na mesma roça na Itacuruba velha, 

referência identitária das famílias. Em 1988, com o reassentamento compulsório provocado 

pela UHE Itaparica, esses grupos familiares dividiram-se nos diferentes projetos e destinos na 

busca de reestruturam suas vidas após um drama social coletivo.  

[Perguntei se algum deles teria sido realocado para alguma agrovila da CHESF. José 

Jailton, muito comovido, me respondeu que foi reassentado para o Projeto Brígida. 

Quando perguntei por que ele tinha voltado, me respondeu]:  

Quando eu depois de uns anos que fui trabalhar [pausa] eu sou pai de sete filhos 

[pausa] e esse remorso que você sente assim... ele não sabe mais eu vou dizer! 

[olhando para os outros entrevistados] é algumas consequências que eu passei lá... 

arrancando toco pra ganhar o pão pra dar de comer pros meus filhos, e levou um 

tempo pra eu me recuperar novamente, certo?. E agora tá com uns mais de dez anos 

que tô frequentando meus parentes, tô retornando minhas origens. E muitas pessoas 

morreram de remorso... de saudade, de depressão. 

[Perguntei se tinha algo a ver com o alto índice de depressão em Itacuruba. Todos 

foram muito enfáticos que sim. José Jailton logo respondeu que sua sogra, por 

exemplo, teria morrido de depressão após o reassentamento, como disse: „deu uma 

coceira e morreu‟].  

(Adriano João, José Jailton e Manoel Francisco Alves (Grosso) - Povo Tuxá Pajeú, 

em entrevista realizada em Itacuruba em 28 jul. 2018).  

 

Passados mais de dez anos vivenciando uma série de insucessos nos projetos de 

reassentamento da CHESF, as famílias que antes estavam dispersas se reuniram, e a partir de 

ações coletivas estabeleceram formas de subversão das inúmeras situações de assédios das 

quais foram submetidas. Um dos mecanismos utilizados pelas famílias é, justamente, o 

agenciamento da identidade étnica, isto é, o reconhecimento destes como socialmente 

diferentes, marcado por critérios de pertença às dinâmicas de um complexo étnico 
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 SILVA (2008) afirma que os povos indígenas em Pernambuco durante muito tempo foram oficialmente 

chamados de “remanescentes” e conhecidos pelo senso comum como “caboclos”. No contexto de Itacuruba o 

termo ainda é utilizado tanto pela sociedade envolvente quanto por alguns grupos étnicos para se referirem aos 

indígenas Pankará da Serra do Arapuá como aos indígenas Tuxá. 
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conformado na Itacuruba velha e, a partir de agora, reordenados e reelaborados na nova 

cidade. 

Isso faz com o que chamamos de complexo étnico seja, literalmente, complexo. Reuni 

elementos não só do que etnologicamente chamaríamos de étnico, mas de relações diversas, 

seja com o tempo, com os territórios tradicionalmente ocupados e agora inundados, seja entre 

as famílias que ora se juntam ora se separam no plano político das relações cotidianas, seja 

frente ao Estado que os tornam situacionalmente indígenas, quilombolas, atingidos por 

barragens, ribeirinhos, enfim, distintas formas de categorização do que as pessoas deveriam 

juridicamente ser. Esses agentes sem dúvida são, entretanto, de formas tão complexas e 

múltiplas que dificilmente são apreendidos e compreendidos nos dispositivos jurídicos, 

arbitrários e redundantes. 

Mesmo que existam seis diferentes maneiras de organizações sociais e políticas, seis 

pautas coletivas também diferentes, bem como seis caminhos de agenciamentos da identidade 

étnica, o trajeto que leva a etnização de toda uma região após a Barragem de Itaparica se dá 

por um fio de condução comum, sendo este de natureza política, refere-se à demanda quanto a 

terra e a reparação dos inúmeros assédios provocados pelo Estado, seja no período da situação 

colonial que instaura uma nova relação de sociedade com o território, desencadeando 

transformações em múltiplos níveis das existências socioculturais, seja com o descaso 

planejado, que reordena compulsivamente a relação desses grupos com os seus territórios e 

modos de vida. 

Sistematizaremos, agora, o panorama das situações históricas que conformam o 

percurso da etnicidade nessa região, entendendo a existência de dois espaços-tempo que 

implicarão na reordenação dos fenômenos étnicos nessa região, bem como nos processo de 

continuidades e descontinuidades que estão imbricadas na conformação desses grupos sociais.  

Por espaço-tempo compreendemos a conjuntura – política, social, econômica, 

territorial, entre outras – que configura um determinado recorte temporal, concomitantemente 

esta mesma conjuntura é um resultado deste e ou de outros espaços-tempo. Logo um espaço-

tempo deve ser compreendido a partir de sua natureza situacional. É situacional por 

considerar diferentes eventos ou situações bem como as diferentes noções destas situações.  

Os dois espaços-tempo aqui elencados possibilitam, a sua vez, chaves de compreensão 

dos percursos e processos políticos da etnicidade nessa região. Assim, o primeiro espaço-

tempo se refere ao momento em que se dá o sistema colonial no qual os grupos foram 

submetidos, nesse momento se estabelece uma série de dinâmicas: agrupamentos, separações, 
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mobilidades geográficas, entre outras, que implicaram em uma diversidade de estratégias para 

a sobrevivência desses grupos; Enquanto o segundo espaço-tempo caminha no sentido de 

apreender o momento da Instalação da UHE Itaparica até o momento que se propõe a 

instalação de outro empreendimento energético na mesma região. 

O percurso de reordenação e reelaboração étnica e socioespacial se dará a partir de 

uma noção de tempo e espaço situada em memórias coletivas de um tempo e espaço anterior, 

agora submersos. Nessa direção, considero que a discussão etnológica encabeçada por João 

Pacheco de Oliveira (1999) é substancial para compreendermos o processo de etnização nessa 

região: 

A etnicidade supõe necessariamente uma trajetória (que é histórica e determinada 

por múltiplos fatores) e uma origem (que é uma experiência primária, individual, 

mas que também está traduzida em saberes e narrativas aos quais vem acoplar). O 

que seria próprio das identidades étnicas é que nelas a atualização histórica não 

anula o sentimento de referência à origem, mas até o reforça. É da resolução 

simbólica e coletiva dessa contradição que decorre a força política e emocional da 

etnicidade (PACHECO DE OLIVEIRA, 1999, p. 30). 

 

O autor coloca no cerne da questão a noção de territorialização, definida como um 

processo de reorganização social que implica: a criação de uma nova unidade sociocultural 

mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; a constituição de 

mecanismos políticos especializados; a redefinição do controle social sobre os recursos 

ambientais; a reelaboração cultural e da relação com o passado. O processo de 

territorialização é, portanto, o movimento pelo qual um objeto político-administrativo vem a 

se transformar em uma coletividade organizada, formulando uma identidade própria, 

instituindo mecanismo de tomada de decisão e de representação, reestruturando as suas 

formas culturais, inclusive as que o relacionam com o meio ambiente e com o universo 

religioso (PACHECO DE OLIVEIRA, 1999). 

Para compreendermos os processos de territorialização dos povos e comunidades 

tradicionais em Itacuruba, elencamos algumas das diferentes situações históricas
77

 que 

vivenciaram os grupos étnicos em Itacuruba em seu passado recente para entendermos como 

esses passam a unirem-se e se identificarem como socialmente diferentes, bem como de 

estabelecerem novas configurações territoriais, vindo a integrar um destino comum. 
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 Na perspectiva também de Pacheco de Oliveira ([1977] 2015), uma situação histórica se compõe de um 

conjunto determinado de atores e forças sociais, cada um desses provido de diferentes recursos, padrões de 

organização interna, interesses e estratégias. Nessa direção nos é importante problematizar a capacidade, por 

parte de determinados agentes (instituições e organizações) de gerar uma certa ordem política através de 

imposição de interesses, valores, e padrões organizativos sobre os outros componentes da cena política, como 

salienta o autor. 
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3.2 PRIMEIRO ESPAÇO-TEMPO: nos caminhos da boiada e no fluxo do Rio São Francisco 

Croqui 1 – Itacuruba antes da UHE Itaparica 

 
Fonte: Povo Indígena Tuxá Campos. 

Consideramos que o marco temporal de 1988, aprovação da Constituição Federal e 

também do reassentamento da população de Itacuruba, aponta-nos analiticamente duas 

conjunturas em que tais fenômenos de interação, mobilidade e fluxo étnicos se revelam. Uma 

anterior a 1988, que trata desde a presença colonial e o seu desembocar histórico nessa região, 

que provocará mobilidades, relações de trocas, relações materiais e comerciais, entre os povos 

e comunidades tradicionais; e outra posterior, marcada pelo processo de exílio e 

reordenamentos sociais diversos, entre estes os que serão materializadas em formas de 

emergências quilombolas e indígenas, já que também em 1988 inaugura-se a possibilidade de 

reconhecimento das sociodiversidades desses grupos perante o Estado. 

Não pretendemos fazer uma análise histórica ou um extenso panorama do processo 

étnico-histórico dessa região, queremos, no entanto, chamar atenção para algumas das 
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situações históricas de um passado recente dos povos e comunidades tradicionais em 

Itacuruba. Por outro lado, consideramos que existe, no campo da antropologia, uma ampla 

produção de dados etnográficos sobre a região assinalada como o Submédio São Francisco.  

Considero, nesse sentido, que exista uma linha convergente na análise histórica, 

antropológica e etnológica dessa região, apreendida na problematização dos movimentos de 

territorialização sistematizada por Pacheco de Oliveira (1999). As situações históricas 

elencadas por esse autor possibilita-nos entender o movimento político de etnicidade e de 

reelaboração cultural que abrange a região de pesquisa que nos interessa. Numa direção 

concordante, Arruti (1995) aponta as situações históricas que provocarão dois circuitos de 

emergências indígenas nessa região, um entre as décadas de 1920 e 1940 e, uma segunda, 

após 1970. 

Arruti (1997; 2002) irá propor uma análise histórica convergente para compreender 

como se acrescenta ao “Nordeste indígena”, a partir da década de 1990, um “Nordeste 

quilombola”, que mesmo acionando mecanismo e poéticas distintas será marcada pelo 

desvelamentos das sincronicidades entre as indianidades e as negritudes no Nordeste 

contemporâneo. Longe de dar conta de todas as minúcias dessas situações étnico-históricas, 

minha proposta de sistematização do primeiro espaço-tempo foi considerar as situações que 

no trabalho de campo apresentaram-se como relevantes para a compreensão dos percursos dos 

grupos em Itacuruba. 

As mobilidades, os fluxos e as reelaborações étnicas em Itacuruba podem ser 

compreendidas se situarmos as relações entre os povos e comunidades tradicionais na região 

do Submédio São Francisco com o Rio São Francisco, considerando os processos de esbulho 

territorial ao qual foram submetidos ao longo da história. Os trabalhos realizados sobre a etno-

história Tuxá em toda uma região – ora circunvizinha a Itacuruba, ora tendo como locus o 

território de Itacuruba – apontam elementos para a compreensão das dinâmicas de grupos 

étnicos nas ilhas que consistem hoje numa região inundada pela UHE Itaparica, que faz 

fronteira entre o município de Itacuruba, do lado pernambucano, com o de Rodelas, do lado 

baiano. 

Entender o processo histórico dos Tuxá nas ilhas do São Francisco, no antes e no 

depois da Barragem, favorece elementos para compreender como nessas ilhas configuraram-

se fluxos étnicos, mobilidades geográficas e relações de trocas, tendo o Rio São Francisco 

como um aglutinador de tais relações.  

Os Tuxá de Rodelas, que se chamam „tribo Tuxá, e da nação Prokáz‟, são índios de 

canoa, cuja economia está baseada na pesca. [...] Os Tuxá também cultivam a terra, 
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plantando mandioca, feijão, milho, e verduras de quintal, nas pequenas ilhas do Rio 

São Francisco perto de Rodelas, tais como Ilha da Cobra e Ilha da Viúva. [...] Para 

obter penas de ema, os Tuxá têm que ir às caatingas, que circundam a Serra do 

Arapuá, do outro lado do Rio São Francisco, em Pernambuco, ou consegui-las dos 

índios Pakará, que lá vivem (HOHENTHAL JR., 1960, p. 60-1). 

 

O Rio São Francisco, na análise de Hohenthal Jr. (1960), configura-se como um 

catalizador de diversas dinâmicas entre diferentes grupos étnicos, provocando mobilidades e 

construções identitárias entre eles. Assim, essa região historicamente se apresenta como um 

local de trocas, visitas rituais e de trabalho nas constantes passagens de povos indígenas, 

como os Pankará, Pankararu, Atikum e Tuxá. 

Estudando esse circuito Tuxá – Pankará – Tuxá percebi uma espécie de mística entre 

os Pankará que os vincula a água e ao Rio São Francisco. Na pesquisa de campo, ao 

visitar os principais locais sagrados deste povo na Serra do Arapuá, pude observar 

que em todos eles se avista o Rio São Francisco. Não está explícito no discurso dos 

índios, mas no comportamento, que os Pankará são um povo que se move sempre 

em direção ao rio. A Serra do Arapuá é um mirante para o rio São Francisco, assim 

como o é o Serrote dos Campos. O canto ritual dos Pankará se assemelha muito mais 

aos toantes dos povos ribeirinhos como os Tuxá, Truká e Tumbalalá do que dos 

demais povos do sertão e agreste do estado. Este me parece ser um dado relevante 

no aprofundamento do estudo acerca da cosmologia deste grupo e uma questão 

chave para interpretar o movimento político dos Pankará em Itacuruba pelo Serrote 

dos Campos (MENDONÇA, 2010, p.18). 

 

O povo indígena Pankará que se encontra territorializado no Serrote dos Campos 

guarda em sua história oral uma intensa rede de visita ritual ao povo Tuxá desde 1930. As 

famílias dos dois principais grupos de parentesco que compõem a organização social do povo 

Pankará na Serra do Arapuá: os Limeira e os Caxiado, de qual os Pankará em Itacuruba 

descendem, registram recorrentes migrações para a região do São Francisco no intuito de 

trabalharem nas vazantes e, posteriormente, nos projetos de irrigação nas culturas de arroz, 

cebola e frutas. Tais processos de migração favoreceram a instalação de famílias em Itacuruba 

que vinham da Serra do Arapuá, bem como o estabelecimento de um circuito ritualístico com 

os Tuxá na ilha da Viúva e Sorobabé. 

BOX Nº 2 

 
Fragmentos do relatório de qualificação de demanda dos Pankará no Serrote dos Campos 

em Itacuruba, elaborado por Mendonça para CGID/FUNAI em 2010 
 

Para que se possa ir articulando de maneira mais simples e objetiva todas as possibilidades de 
compreensão sobre o processo que leva a constituição dos Pankará no Serrote dos Campos, segue 
os principais fatos históricos e etnográficos na vida desse povo que os conduzem até a “beira do 
Rio” no município de Itacuruba: 
 
1930 a 1960 – Intensa rede de visita ritual entre Pankará e Tuxá. 
 
1940/1970 – A família Caxiado faz recorrentes migrações para a região do São Francisco para 
trabalhar nas vazantes e posteriormente nos projetos de irrigação nas culturas de arroz, cebola e 
frutas. 
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1951 – Os Limeira são perseguidos pela família Leite de Floresta que os expulsa. 
 
1950 a 1960 – Vários relatos das famílias Pankará em Itacuruba morando e/ou visitando a ilha da 
Viúva e Sorubabel.  
 
1958 – Um ano marcado pela seca e que impulsiona a criação da SUDENE. A oferta de trabalho 
temporário pelo Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) atrai as famílias Leal, 
Santos e Silva (famílias dos grupos de parentesco Limeira e Caxiado) para a zona urbana da 
região, entre elas, Floresta, Itacuruba, Belém do São Francisco. Segundo relatam trabalharam na 
construção de estradas. 
 
1970 – A chegada de mais famílias em Itacuruba. 
 
1980 – Período em que já está consolidada a situação de habitação permanente dos Pankará em 
Itacuruba.  
 
1988 – Desterritorialização dos Tuxá e Pankará em Itacuruba por conta da inundação das cidades 
de Itacuruba e Rodelas em decorrência da construção da Barragem de Itaparica. Os Pankará são 
tratados pela Chesf como camponeses atingidos por barragem e passam a integrar as ações 
mitigadoras do órgão.    
 
1990 – Inúmeros conflitos com a Chesf por conta das indenizações e verba de manutenção. Neste 
período, os Pankará, junto com a população geral de Itacuruba, incluindo outros grupos étnicos 
como os quilombolas Gilu e Poço dos Cavalos, foram buscando espaço na cidade e no campo para 
estabelecer nova habitação. Várias famílias que viviam exclusivamente da agricultura foram 
deslocadas pela Chesf para os projetos Brígida no município de Orocó e Caraíbas no município de 
Santa Maria da Boa Vista. Alguns Pankará migraram para estes projetos, mas a maioria 
permaneceu em Itacuruba. Segundo relatam, permaneceram porque não queriam se distanciar da 
Serra do Arapuá, pois frequentam de forma permanente seu lugar de origem para visitar familiares 
e praticar os rituais.    
 
2003 – Povo Pankará na Serra do Arapuá é mais uma vez reconhecido oficialmente pelo Estado.  
  
2007 – As 71 famílias Pankará que vivem em Itacuruba resolvem desencadear seu processo de 
reivindicação pela regularização de seu território, no caso, a “retomada” do Serrote dos Campos. 
Contam com apoio e participação dos Pankará da Serra do Arapuá, particularmente dos pajés que 
representam os grupos de parentesco a que pertencem: Pedro Limeira e Manoel Caxiado. Desde 
então passam a se articular também com o movimento indígena e recebem importante ajuda dos 
Tuxá e dos Pankararu 

 

O Rio São Francisco, portanto, conflui um importante recurso ambiental e místico para 

toda uma população étnica que acaba por se mover seja na direção dele, seja em direção a ele. 

A mobilidade de grupos em direção ao rio está significativamente atrelada à história 

ambiental dessa região semiárida, marcada pelas secas e disputas por recursos ambientais
78

. 

Se os Pankará chegam a Itacuruba fugindo da seca registrada em 1958. Os Tuxá Campos, por 
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 Ver as reflexões empreendidas por Edivania Granja em sua tese de doutoramento em Hisória pela 

Universidade de São Paulo: “História ambiental e história indígena no sertão pernambucano: dinâmicas na 

construção da identidade indígena Pankará (1940 – 2010)”. 



 
 

77 

 

  

exemplo, relatam em sua história oral a seca de 1877
79

 para compreensão de uma série de 

mobilidades dos segmentos de famílias Tuxá, do qual estes descendem: 

BOX Nº 3 

História de migrações dos segmentos da família Tuxá Campos em Itacuruba/PE* 
 

Conta-se que em 1815 a senhora Maria Angelina saiu da sua tribo Tuxá de Rodelas e casou 
com o senhor Isidoro da família dos Maia, de Chorrochó na Bahia, e foram morar no Rio de Peixe, 
distrito Cajazeira. Devido uma grande seca em 1877 voltaram para as margens do Rio São 
Francisco distrito de Itacuruba- PE. 

Sendo mãe de 4 filhas: Eliza que foi criada com o Sr. Manoel Quirino; Joana foi criada por 
Major Sinhozin; Luiza foi morar com a família Pires na fazenda Cipó; e Carolina voltou para aldeia 
Tuxá de Rodelas procurar sua família. 

O povo indígena não tinha lugar certo para morar, nem para trabalhar. Comiam, bebiam e 
dormiam onde encontravam apoio ou dias de serviços. As três irmãs ficaram órfão da sua tribo 
Tuxá e perderam sua etnia. 

Conta-se quando Maria Angelina veio de Chorrochó foi acolhida na casa do Sr. Sinhozinho. 
Eliza sendo a mais velha das filhas primo de Manoel Quirino.  

Devido à seca de 1877 a senhora Maria Angelina voltou para Rodelas com suas quatro filhas 
e o esposo Isidoro. Anos depois Elisa e Joana voltaram para Pernambuco e aqui mesmo se 
casaram. 

Joana Pinto casou com João Roseno dos Santos, foi morar na Fazenda Recanto e teve 06 
filhos: Otacílio, Gerônimo, Manoel Pinto, Maria de Joana, Clara e Carlinda. 

Elisa casou com Manoel Elias da Família dos Campos e teve um filho: José Elias Campos. 
Carolina casou-se com João Elias01, teve quatro filhos: Dirceu, Flacedina, Maria José02. 
E Luiza casou-se com Joaquim Jusiti, não teve filhos. 
Conta-se que a vida de Maria Angelina e Isidoro era lutar pela alimentação dos filhos. Elisa por 

ser a filha mais velha cuidava das irmãs que ficou conhecida por “mãe Dedé”. 
Sabe-se que Carolina e João Elias eram pais de Dirceu casado com Joana de João de 

Luarda03. 
 
Esse documentário foi realizado através de conversas infortivas04, debates e entrevistas com a 
Senhora Carlinda Joana da Conceição. Nascida em 02/03/1929. Eva Maria Campos nascida em 
15/12/1930. Sendo índio canoeiro da beira do rio somos povos das águas e esses fatores sempre 
nos trazem elementos novos para nossa história. 
Somos denominados tribo Tuxá da nação Procá. Índios de arco e flecha e maracá. Malacutinga e 
Tuá. Tendo a água como pai, a terra como mãe, as matas como filhos e o ar. 
 
 
------------ 

[grifo nosso] 
01. Aqui é João, na linha acima é José, suponho que sejam duas pessoas diferentes; 
02. Não tem registrado o quarto filho; 
03. Não tenho certeza da grafia. Parece com “Duarda” “Luarda” ou até mesmo “Luanda”; 
04. Como grafado no documento. 

*Essa história trata-se de um conversa incitada e registrada por Eraldo Campos com Carlinda Joana da 

Conceição e Eva Maria Campos, anciãs do povo Tuxá Campos. Eraldo disponibilizou a história, registrada 

em uma folha de papel a qual transcrevi tal qual estava no documento, sendo somente o título e as notas de 

minha autoria. 

 

Se de um lado os povos e comunidades tradicionais chegam ao rio como mecanismo 

de sobrevivência em uma região semiárida, por outro, o que se conforma em torno do fluxo 
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 Registrada como uma das 10 piores secas que atingiu todo o Nordeste e gerou uma grande migração: 120 mil 

nordestinos fugiram para a Amazônia e 68 mil partiram para outros estados brasileiros. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/blog/superlistas/os-10-maiores-periodos-de-seca-no-brasil/. [Acesso em 27. jun. 

2019.]. 
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fluvial do São Francisco é um processo de conflitos territoriais que configura a malha 

fundiária dessa região. É nessa rota que as investidas governamentais têm se dado sempre por 

via de um pensamento desenvolvimentista, que produz a invisibilidade e estereótipo dos 

agentes sociais ali existentes.  

A seca de 1958 é um exemplo interessante para percebermos um duplo processo de 

mobilidade geográfica e integração da população étnica à massa camponesa. Essa seca é 

conhecida pelo aumento do desemprego rural e o êxodo da população, bem como marcada por 

uma série de escândalos que revelaram a indústria das secas
80

. A seca assinala para o Povo 

Pankará dois fenômenos concomitantes, o da migração da Serra do Arapuá para Itacuruba, 

bem como o da assimilação das famílias Leal, Santos e Silva, famílias dos grupos de 

parentesco Limeira e Caxiado, para a zona urbana da região a fim de trabalharem na 

construção de estradas incentivadas pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), criada em 1959, em respostas aos efeitos da mesma seca. 

Na direção de pensarmos o complexo étnico em Itacuruba, coadunamos com a 

discussão de que nessa região, em um período ainda anterior, conforma-se diversas formas de 

mobilidade provocadas pelas políticas indigenistas oficiais, que ao longo do tempo 

estabeleceram estratégias de guerra, conversão e mistura entre os indígenas, no intuito de 

explorarem o interior do sertão nordestino.  

A produção historiográfica assinala um processo de difícil dominação colonial nessa 

região, caracterizado por intensa mobilização de vários povos, que tomou forma de invasões, 

saques e sublevações espalhadas por todo Nordeste. Estes se opunham à estrutura das 

fazendas curraleiras, pertencentes em sua maioria aos Garcia D`Ávila, da Casa da Torre, que 

detinham as maiores concessões territoriais da coroa portuguesa sobre os Sertões do Piauí à 

Bahia, entre os séculos XVII e XVIII. Nesse período histórico é importante considerar a 

existência da Aldeia de Nossa Senhora do Ó, bem como da presença do grupo Tacaruba na 

região: 

[...] Aldeia de N. S. do Ó. Um relatório jesuíta de 1696, que relata certos distúrbios 

na Ilha de Sorobabé, onde se acha esta missão os índios Kararúzes (Cararús) e 

Tacarubas, mas não se refere aos Porús nem aos Pancararús que figuram com 

destaque nos relatórios dos anos vindouros. [...] Tacaruba (Tacarua, Takaruba). A 

única menção dessa tribo está num relatório jesuíta do ano de 1696, segundo o qual 

estes índios estavam na Ilha de Sorobabé, naquele ano. A mesma localização lhe é 

dada no ano de 1795 (HOHENTHAL JR. 1960, p. 55-56). 
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 Ver os dados apresentados pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil da 

Fundação Getúlio Vargas (FGV). Disponível em: 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/Sudene. [Acesso em 27 jun. 2019].  
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No dia 27, o padre João Guincel, missionário da aldeia Sorobabé/Caruru, depois da 

missa, é intimado pelo capitão índio da „nação Tacuruba‟
11

, a ir embora da missão 

antes da chegada dos brancos, dizendo também que estavam sofrendo ameaças dos 

brancos para não protegerem os padres. Após a expulsão dos jesuítas, derrubaram a 

sua residência e a igreja. 
11

 Existe hoje um povoado ou município chamado Itacuruba, que os Tuxás dizem 

terem muitos descendentes de índios (SALOMÃO, 2006). 
 

A relação que se estabelece desde o tempo das missões com a imagem de Nossa 

Senhora do Ó
81

, bem como da existência do grupo Tacaruba e outros que viviam nessa região, 

dão pistas para a interpretação dos desdobramentos históricos no município de Itacuruba, que 

até hoje tem como padroeira a Nossa Senhora do Ó, e, não nos assusta o fato de ser uma 

população predominantemente étnica. 

Todo um processo consequente de aldeamentos era concomitante a um movimento 

deliberado de invasão dos territórios indígenas com a ação do gado bovino. O sistema 

socioeconômico dos currais passou a competir diretamente com as missões no espólio dos 

recursos naturais e humanos. É a partir do caminho da boiada e da fixação de currais às 

margens do rio que se dá um longo e violento processo de conquista de espaços e formação de 

uma dita sociedade nacional.  

Esse momento histórico é bastante ressaltado pelos indígenas que se reconhecem hoje 

como Tuxá Campos em Itacuruba. Estes memoram um passado, por volta de 1700 e 1800, em 

que eram chamados de “índios curraleiros”, não se referindo ao curraleiro como dono do 

curral, como é associado na literatura histórica, mas aos índios curraleiros que por força do 

coronelismo e invasão de seus territórios se sujeitaram ao trabalho com o rebanho bovino nos 

currais das fazendas.  

Os Tuxá Campos habitavam entre o Serrote da Pedra até Itacuruba, ocupando as várias 

ilhas do São Francisco. Relatam que devido a uma cheia do Rio, muitos indígenas fizeram a 

travessia para Rodelas, mas outros indígenas não o fizeram, deslocando-se para outras 

localidades. Os Tuxá Campos abrigaram-se no Serrote da Pedra e ainda relatam que outros 

saíram desse Serrote em direção à “Aldeia”, que fazia divisa com a Barra do Tarrachil, em 
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 Sugiro consultar o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE) onde retrata a história de 

Itacuruba desde a missão jesuíta na Ilha de Sorobabé em 1673. A missão constrói em 1696 na extremidade 

meridional da ilha uma capela onde implantou-se o culto à Nossa Srª do Ó. Em 1792 registra-se uma cheia do 

Rio São Francisco que inunda a Ilha do Sorobabé  

e destrói totalmente sua capela. A imagem de Nossa Senhora do Ó é arrastada pelas águas e encontrada nas 

proximidades de Petrolândia. Recolheram-na à igreja da Freguesia de Tacaratu onde permaneceu por 97 anos, 

regressando às margens do rio somente quando reconstruíram sua capela na antiga Itacuruba. Disponível em: 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/itacuruba/historico. [Acesso em 27. jun. 2019.] 
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Chorrochó (BA). O fenômeno da cheia relatado pelo grupo, bem como a consequente 

dispersão do povo Tuxá refere-se ao que Ricardo Dantas Salomão (2006, p. 24) retrata:  

Francisco Rodela, para os Tuxá, é o fundador da aldeia Rodela. Segundo a história 

oral, contada por todos os índios, e também registrada por Silva e Nasser
82

, os Tuxá 

habitavam em primeiro lugar na ilha de Sorobabel e na aldeia em terra firme 

defronte a ilha. Após uma grande enchente do rio São Francisco, sob a liderança de 

Francisco Rodela teriam se mudado cerca de „seiscentas almas‟, no tempo em que 

ainda não havia brancos na região, para o local onde hoje é conhecido como 

Rodelas. Não há registros escritos sobre esse deslocamento, e quando Garcia 

d‟Ávila, e depois o primeiro missionário, o capuchinho francês Francisco Domfront, 

chegam na região, já encontraram índios habitando esse local. Essa história pode ser 

também referência ao deslocamento durante a presença dos missionários jesuítas, 

dos índios da aldeia Arninpó para a aldeia Rodela, aldeias vizinhas no Rio São 

Francisco, que ocorreu enquanto Francisco Rodela ainda era vivo e capitão do 

aldeamento. Nesse mesmo período, em 1700, como se verá melhor adiante, se 

registram 600 índios na aldeia Rodelas. 

 

O povo indígena que memora ter ficado do lado que hoje é Pernambuco, com o 

codinome de índios curraleiros, relata que nessa região sofreram os efeitos do avanço do gado 

bovino, a partir de um processo de integração forçada a uma espécie de trabalhadores 

nacionais, que se submeteram ao trabalho nos currais como mecanismo de sobrevivência em 

meio a esse processo de esbulho territorial e conflitos fundiários. 

BOX Nº 4 

NOSSO POVO, NOSSA HISTÓRIA 
 

Poema de Eraldo Campos, indígena Tuxá Campos. 
 

Em 1815 
Os Tuxá já existia 

Saíram do Pernambuco 
Pra acampar na Bahia 
Fugindo dos coronéis 
Perdendo sua etnia 

 
Houve fome 

Houve Guerra 
Era muita agonia 

Mulheres cercada de cachorro 
Que muitos lhe mordiam 
Separação das famílias 

Que os fazendeiros faziam 
Tratavam os índios como animal 

E os Tuxá que sofriam 
 

Era homens e mulheres 
Todos maltratados 

Perdendo seus direitos 
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 Em referência a Orlando Sampaio SILVA no livro: Tuxá: índios do Nordeste, São Paulo, Annablume 1997; e 

Elizabeth Mafra NASSER em: Sociedade Tuxá. Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas). Programa de 

Pós-Graduação em Ciências Humanas. Salvador: UFBA, 1975. 
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Sendo todos escravizados 
Suas terras e culturas 

Por coronéis foram ocupados 
 

Era fome 
Era guerra 

Era muita destruição 
Povo escravizado 

Sem ganhar um tustão 
Foram expulsos de suas terras 

Sem direito a explicação 
 

Depois de muita escravidão 
Uma família resgatou 
Um pedaço de terra 

Que dos coronéis sobrou 
O Serrote da Pedra 

Que ninguém interessou 
Até o Serrote, que os Campos adotou 

 
No Serrote da Pedra 

Tudo foi diferente 
Foram morar no Morro do Véi Campos 

Onde acampou muita gente 
Indo pra Serrote dos Campos 

Onde viviam livremente 
 

Em 1930 
Foi uma seca de lascar 

Coronéis compra queijo e rapadura 
Para se alimentar 

E os índios comiam 
Fruta do Quipá 

Colhido no Serrote dos Campos 
Para os coronéis não abusar 

 
Nos anos seguintes 
Rebelião aconteceu 

Muitos fugiram de repente 
Perdendo o que é seu 

Foi nas cabanas e Mulungú 
Que o fato aconteceu 

 
O tempo foi passando 
Tudo se transformou 

Índio casou com branco 
Perdendo seu valor 

E hoje resgatamos nossa etnia 
Que os Tuxás nos revelou 

Somos a família Tuxá 
Que em Itacuruba começou 

  

Os Tuxá Campos ainda relatam que historicamente se agregaram no “canto” – 

Fazenda Malagueta. O interessante é observar que o canto e toda uma área circunvizinha hoje 

reivindicada por esse grupo, localiza-se em frente a Rodelas, que está na outra margem do 
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lago de Itaparica, como se pode visualizar no croqui elaborado pelo grupo e apresentado na 

página 62. No lago de Itaparica, entre o canto e Rodelas, está a Ilha da Viúva, hoje submersa.  

Para nós Povo Tuxá Campos, é um território que já de muito tempo já é dos nossos 

antepassados, desde 1720 por aí assim, que o nosso povo já vive ali, inclusive a 

minha bisavó nasceu lá, bem próximo de onde a gente tá fazendo a retomada, na 

fazenda Malagueta, no ano de 1883, e que hoje esse mesmo território vive meus tios, 

minha avó. 
(Evani Campos - Povo Tuxá Campos, em entrevista realizada em Itacuruba em 29 

jul. 2018). 

 

A Ilha da Viúva, historicamente de ocupação Tuxá, nos distintos relatos dos diferentes 

grupos em Itacuruba foi mencionada como o lugar onde se realizavam rituais e dançava-se o 

toré, tornando-se um ponto de convergência de distintos segmentos étnicos naquela região. A 

posição geográfica em que os Tuxá Campos estão, em frente a essa ilha, possibilita-nos 

entendê-los como integrantes em um circuito ritualístico, de trabalho e de trocas, que foi ao 

longo do tempo elaborado por grupos que ali interagiam antes da Barragem de Itaparica. 

 Se em meados do século XVIII o sertão do Nordeste alcança o apogeu de seu 

desenvolvimento com a produção de gado que abastece, sem concorrência, todos os centros 

populosos do litoral, desde o Maranhão até a Bahia, como apontava Prado Jr. (1980); Esse 

sertão nordestino dá outra guinada ao desenvolvimento com o fim da resolução de 17 de Julho 

de 1822, que extingue o sistema de sesmarias no Brasil. No entanto, protege-se a estrutura de 

concentração de terras através da manutenção dos latifúndios, corroborado pela Lei de Terras 

de 1850 que propiciou a corrida cartorial dos grandes herdeiros do Sertão, interessados em 

assegurar e expandir seus domínios. 

 Se a presença indígena nesse contexto foi sendo paulatinamente produzida como 

inexistente, como podemos acompanhar nos registros históricos, a do negro sequer existiu. 

Muito em razão da discussão historiográfica sobre a presença da escravidão nas áreas de 

predomínio da atividade pastoril. Enquanto alguns seguem na direção da incompatibilidade 

dessa atividade com o trabalho escravo
83

, sigo na direção de Silva Filho (1992) em que o 

estigma de cor fez com que os negros fossem vítimas de uma conspiração do silêncio, entre 

eles o dos registros históricos. 

Mas, independentemente da discussão quanto ao papel ocupado pelo negro dentro da 

estrutura sócio-economica do sertão pecuarista, é um fato a sua presença. E não uma 

presença insignificante, mas uma presença que influenciou certas zonas e, fixando-

se, formou agrupamentos que perduram até os dias atuais, mantendo (e/ou sendo 
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 Vejamos por exemplo o que Guimarães (1989, p.62-3) argumenta: “As fazendas se estendiam através de 

intermináveis vastidões de terra. Ao senhor seria impossível controlar diretamente a produção. Aí a fazenda 

repelia a escravidão, abrindo caminho ao trabalho livre, utilizando o índio numa atividade como o pastoreiro, 

mais adequado à sua condição”. 
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mantidas) fronteiras que caracterizam as relações e os distanciamentos com outros 

grupos sociais da sociedade envolvente. (SILVA FILHO, 1992, p. 74-5). 

 

A análise desse autor é assertiva quando ratifica a presença significante do negro no 

Submédio do São Francisco ressaltando a etnicidade como um elemento sobressaliente, 

considerando-os um tipo organizacional, como aponta Barth (1969). Silva Filho ainda 

complementa: 

Autores registram, genericamente, esta presença. E, partindo de depoimentos destes, 

creio que a presença negra no Vale deu-se mais significativamente através de 

quilombos, de fugitivos ou livres que propriamente de mão-de-obra escrava. 

Concordo com Moura quando ele afirma ter sido o sertão da Bahia um „verdadeiro 

paraíso para os quilombolas‟, e o Vale do São Francisco, no seu isolamento e 

disponibilidade de terras agricultáveis, tornou-se „uma região ideal para aqueles 

fugitivos‟. Mesmo no século XVII Já se faziam entradas pelo São Francisco à caça 

de negros, como atesta documentos nos Arquivos do Conselho Ultramarino. Neste, 

são descritas algumas providências quanto á perseguição e investida contra o 

Quilombo dos Palmares, quando se relata que um dos „troços‟ fez entrada pelo rio 

(SILVA FILHO, 1992, p. 75). 

É a partir da presença de “mulatos, mestiços, e pretos forros”
84

 que se dá a ocupação 

negra em Itacuruba. Penso que podemos pensar em dois movimentos genéricos de ocupação 

negra nessa região do São Francisco, o que culminará na formação de quilombos. A primeira 

sendo a partir de um sistema escravocrata nessa região, que fomenta a fuga de escravo e de 

conformação de quilombos próximos às áreas de resistências indígenas; O segundo por 

escravos alforriados e todo um movimento de mobilidade dessas populações na região do 

Sertão após a abolição da escravatura, e aqui surge novamente a possibilidade de 

sobrevivência nas beiras de rios e ilhas, onde podiam plantar e pescar, sendo o Rio São 

Francisco um desses. 

Salientamos que na mesma década que concentra a extinção dos aldeamentos 

indígenas ocorrem, simultaneamente, iniciativas de libertação de escravos. “Extinto os 

aldeamentos e liberto os escravos, aquelas populações deixam de ser classificadas, para efeito 

dos mecanismos de controle, em termos de índios e negros, passando a figurar como 

indigentes, órfãos, marginais, pobres, trabalhadores nacionais...” (ARRUTI, 1997, p.17). Aqui 

concentraria um grande movimento de relações entre esses dois segmentos sociais, 

emendando a teia das complexas relações entre povos indígenas e comunidades quilombolas 

tal qual se visualiza hoje em Itacuruba. 
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 Em referência à: “Nos sertões da Bahia, Pernambuco e Ceará, diz ele, principalmente pelas vizinhanças do Rio 

São Francisco, abundam mulatos, mestiços e pretos forros” (apud SILVA FILHO, 1992, p. 76) registrado em 

uma matéria de um jornal impresso em 1814. 
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Figura 2 – Os quilombos em Itacuruba 

 

Fonte: Associação quilombola de Negros de Gilu. 

 A relação da comunidade quilombola Negros de Gilu com a família Pajeú, que se 

reconhecem como indígenas Tuxá desponta-nos como um rico exemplo etnográfico para 

situar tal questão em Itacuruba. Os Negros de Gilu preservam em sua narrativa a relação com 

o quilombo dos Palmares – Alagoas, de onde veio o casal fundador do grupo, Antônio Izidoro 

e Maria Rufina da Conceição. Bezerra (2006) identifica esse grupo como parte do movimento 

de negros no litoral oriental nordestino, organizados na resistência ao regime de cativeiro no 

século XVII. Com a rendição do quilombo dos Palmares, desbravou-se uma diáspora que 

perdurou até o século XX, na região dos Palmares e também pelo Sertão sãofranciscano. 

Insulada do mundo durante tão longo período [...]. Ex-escravos e seus filhos 

buscavam nas regiões mais distantes o esquecimento da vergonha e das injustiças 

sofridas. Durante os primeiros anos da República, o Vale do São Francisco recebeu 

vários contingentes de mulatos, caibras, cabo-verdes e negros, oriundos dos 

engenhos de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, que iam tentar vida nova na terra 

desconhecida (LINS, 1983, p. 53). 

  

O casal fundador de Negros de Gilu se enquadra nesse contingente do qual Lins 

(1983) refere-se como “mulatos, caibras, cabo-verdes e negros”, que saíram de Alagoas em 

direção ao São Francisco no período final da escravidão. Esse casal emigra de Mata Grande 

(AL) e se estabelece na Fazenda Retiro, em Floresta, onde viveram e tiveram filhos. Na busca 

por terra própria, como salienta Bezerra (2006), Antônio Izidoro realizava viagens para a 

outra margem do Rio São Francisco, onde adquiriu terreno em Curral dos Bois (atualmente 

Glória – BA) para fixar-se junto com a sua família. Izidoro, que fora assassinado por questões 

da terra comprada, não realiza seu sonho e quatro de seus sete filhos migram da Fazenda 



 
 

85 

 

  

Retiro para o povoado de Itacuruba, que naquele momento também ficava no município de 

Floresta
85

. 

Nesse novo local, os Negros de Gilu conformaram uma comunidade na periferia do 

antigo povoado de Itacuruba, em terras de propriedade de Aníbal Alves Cantarelli, que 

permitiu a instalação ali da família. A descendência de Izidoro e Maria Rufina da Conceição 

formaram um arruado conhecido como Rua de Baixo e Rua da Cebola, onde as famílias se 

reproduziram e se organizaram socialmente incorporando-se à economia local. 

Queremos chamar atenção no estudo de Bezerra (2006) sobre as relações que Negros 

de Gilu foi estabelecendo com os Tuxá, seja a partir de relações matrimoniais, o parentesco de 

casal, como é o próprio caso de Dona Gilu que se casou com Alexandre José dos Santos, índio 

de Rodelas; seja a partir de um patrimônio histórico-cultural compartilhado, a exemplo do 

toré que praticam a partir das relações da 1º e 2º geração dos Negros de Gilu com os indígenas 

Tuxá de Rodelas. 

Os Gilus manifestam prazer quando se referem ao parentesco com os indígenas de 

Rodelas, a quem chamam de caboclos, devido aos cônjuges de Mª Firmina e da filha 

Mª Anunciada (Dona Gilu). Portanto, os laços de união com indígenas ocorreram 

pela aliança de mulheres da família com índios tuxás. Dona Gilu costuma dizer que 

„são poucos os contatos entre a família e os caboclos de Rodelas, mas quando se 

encontram a consideração é muito grande‟ (BEZERRA, 2006, p. 43-4). 

 

É tanto que eu, a família Calcida, de Maria Constância, nós somos quilombolas, nós 

somos Tuxá pelas duas partes. Tanto por parte do meu avô, como da minha avó. 

Então é um parentesco muito próximo, tá entendendo? Que agora tá assim, quem 

não tá filiado tá podendo escolher em que grupo vai ficar, tá entendendo? 

Justamente por conta de tá mais desenvolvido um ou outro, porque aí você vai 

buscando mais coisas né, se apoiando nas comunidades. 

(Sônia Maria - Quilombo Negros de Gilu, em entrevista realizada em Itacuruba em 

01 ago. 2018). 

 

 Um dado etnográfico situacionalmente interessante, é de que Negros de Gilu iniciam 

em 2000, pós Barragem de Itaparica, o movimento de emergência étnica em Itacuruba, 

portanto o primeiro socialmente reconhecido enquanto grupo étnico. Anos depois, em 2017, a 

família Pajeú delineia o processo de autoafirmação enquanto indígenas Tuxá, sendo este, até o 

momento, o último grupo que passou a organizar-se enquanto um grupo indígena nesse 

município. 
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 Nota-se que os limites do município que hoje fazem parte de Itacuruba repetidamente se modificam. Seja na 

direção da margem do Rio São Francisco, que ora é Pernambuco ora Bahia, seja da parte no interior do sertão 

pernambucano, onde Itacuruba aparece na história como Ilha de Sorobabé ou Jatinã, em outro momento como 

povoado ou distrito de Floresta ou Belém do São Francisco, até sua criação oficial em 1963. Há que considerar, 

sobretudo, as outras mudanças nos limites municipais provocadas pela ação dos megaprojetos, que engendram 

um compulsório rearranjo espacial nesse lugar. 



 
 

86 

 

  

A família Pajeú tem relações de parentesco com os segmentos de famílias de Negro de 

Gilu, reconhecendo-se também como quilombolas, bem como os quilombolas enquanto 

indígenas, sem que isso seja, necessariamente, conflituoso, como me respondeu Sônia, 

quando perguntei sobre a organização desse grupo em Itacuruba: 

Eu acho algo positivo, porque se você tem aquela origem você tem que ir atrás. 

Inclusive, nós somos Tuxá, desse Pajeú também. Porque na época queriam um grupo 

novo, aí quem estava envolvido preferiu quilombos e não indígenas. Mas nós 

somos! Nós somos também Tuxá, por parte dos Pajeú. É tanto que tá aquela coisa 

assim... que tá dividida. Quem não está filiado na comunidade, tá naquela dúvida: 

„eu fico quilombola ou vou pra os Pajeú, pros Tuxá? Tá entendendo? [...] Aquele 

rapaz que você tava falando ontem... Jailton! [indígena Tuxá Pajeú o qual tinha 

entrevistado no dia anterior] É primo legítimo meu! É um que tá à frente. O pai dele 

era irmão do meu avô.  

[Perguntei então sobre as relações de parentesco com outros grupos. E ela falou da 

relação que tem com os Tuxá, que são da Bahia e que sabiam, mas que tinham no 

momento preferido os quilombos. Perguntei, então, se a afirmação dos Tuxá Pajeú 

nesse momento teria alguma implicação para o grupo de Negros de Gilu, em 

decorrência da proximidade do parentesco]. 

Não! Eu acredito que não, Whodson! Assim... porque a gente... assim... já tamo 

sabendo do que tá acontecendo, eu acho que é aquela coisa, cada um tem o direito de 

escolher em que grupo você quer estar, não é? Eu sou realmente Tuxá, de lá, mas aí 

eu prefiro estar no grupo que eu já estou firmada. Aí já vêm esses novatos e eles já 

tem opção de escolher. Mas eu acredito que não haverá problema nenhum. 

(Sônia Maria - Quilombo Negros de Gilu, em entrevista realizada em Itacuruba em 

01 ago. 2018). 

 

Os Tuxá Pajeú, a sua vez, reforçam uma relação histórica com a Ilha da Viúva, e com 

a dança do toré que lá existia. Afirmam uma relação muito próxima não só do quilombo de 

Negros de Gilu, mas também com povos indígenas com os quais tiveram e ainda têm relações 

na região. É o caso dos indígenas Truká, onde um segmento da família Pajeú migrou para o 

município de Cabrobó (PE) e hoje é reconhecido pela organização social dos Truká na Ilha de 

Assunção.  

Este grupo também revela uma relação política e de parentesco étnico com os Tuxá 

que estavam em Itacuruba, mas que foram reassentados pela CHESF para a Fazenda Funil em 

Inajá (PE), com os Pipipã e também com os Atikum. Com os quilombolas, Manoel Francisco 

reforça sobre relação com Negros de Gilu, ele diz que a parte da família da avó paterna é 

Pajeú, e a do avô paterno é Negros de Gilu. 

Grosso: Ah, eu frequentei muito a Ilha da Viúva. Gilu, a mãe de Eraldo, ela era 

casada com o nosso tio, Hortêncio, e eu toda vida frequentei a casa dela. E sempre 

via lá os rituais, o maracá [...] quando era dia que ia ter toré ela convidava a gente, 

que eu era primo dos menino e a gente ia pra Ilha da Viúva. Inclusive quando era dia 

15 de julho era abertura da festa de Rodelas, aí nós frequentava a casa de tio 

Hortêncio mais Gilu, aí a gente ia de canoa pra Ilha da Viúva, da Ilha da Viúva a 

gente ia pra Rodelas, pra primeira noite de novena dos caboclo, a gente dançava o 

toré lá [...]. Eu frequentava a casa dela sempre, todo dia tava na casa dela, todo dia... 

era parente, né? ela considerava muito a gente. 



 
 

87 

 

  

[Perguntei como ficaram a questão dos rituais depois da Barragem de Itaparica, se 

alguém tinha participado dos deslocamentos. José Jailton, chorando, falou 

rapidamente: „saudade‟. Grosso comentou que foi difícil por se afastar das pessoas já 

que elas foram para outras localidades, e até para Rodelas é mais difícil]. 

O mais próximo da gente era Inajá, que é a aldeia Tuxá de Inajá. Quando a 

Barragem veio ficou mais difícil da gente se encontrar. Até os próprios parentes pra 

gente se encontrar é aquela dificuldade de se encontrar. 

(Adriano João, José Jailton e Manoel Francisco Alves (Grosso) - Povo Tuxá Pajeú, 

em entrevista realizada em Itacuruba em 28 jul. 2018). 

 

As comunidades quilombolas de Poço dos Cavalos e de Ingazeira, assim como a de 

Negros de Gilu, lembram-se da ocupação na antiga cidade de Itacuruba atrelada ao trabalho 

nas propriedades da família Cantarelli, que exercera grande poder econômico e político da 

região por longos anos
86

. Tanto Poço dos Cavalos quanto Ingazeira referem-se à descendência 

de negros alforriados que trabalhariam nos engenhos, fazendas e casas de farinha daquela 

região. A Fazenda Fortaleza, da família dos Cantarelli, seria um lugar convergente do trabalho 

braçal de negros que estavam no Vale do São Francisco após um extenso período de sistema 

escravocrata, tal como aponta Silva Filho (1992). 

Integrantes da comunidade quilombola de Ingazeira, por exemplo, relatam à história 

de Dona Maria Venâncio da Conceição, que nascera nas ilhas de Belém do São Francisco e 

fora mãe de João Preto, de quem a comunidade refere sua origem e descendência. João Preto 

trabalhou na Fazenda Fortaleza, onde viveu com Dona Maria Venâncio, sua mãe, e constitui 

família, até 1949, quando este conseguiu sair da fazenda para comprar as terras onde hoje está 

a comunidade (CCLF, 2012). 

Também trabalhara nessa fazenda Mariana Préa, conhecida parteira na antiga 

Itacuruba, que teria realizado o parto de muito dos descendentes dos Cantarelli; e Maria 

Jacinta, conhecida como Maria Preta, que fora ama desses nascidos. Essas mulheres, de quem 

descendem os membros da comunidade de Poço dos Cavalos, bem como João Preto, de quem 

descendem os integrantes de Ingazeira, referem-se a um conjunto de pessoas que nessa região 

trabalharam em diversos serviços nas fazendas da família Cantarelli, como também na 

agricultura realizada nas ilhas do São Francisco, também do poderio dessa família. Registra-

se, então, um processo de territorialidade e de memória desses agentes na região que hoje 

conforma Itacuruba.  
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 Trata-se de uma família que no processo de migração italiana para a América também se instalara no Nordeste 

brasileiro, dos que vieram para o sertão para formarem fazendas destacam-se os moradores na Fazenda Calumbi, 

situada na margem do Rio Pajeú em Floresta. A história de Itacuruba está marcadamente relacionada com a 

expansão territorial e política dessa família, as comunidades estudadas referem-se a imagem de Aníbal Alves 

Cantarelli e de seu filho Aníbal Cantarelli Filho, que detinham as propriedades rurais da localidade. A 

importancia destes nota-se, por exemplo, no nome da avenida principal de Itacuruba, chamada “Avenida 

Patriarca Aníbal Alves Cantarelli”.  
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A territorialidade da comunidade de Poço dos Cavalos remete a ideia de pontos de 

passagem, seja quando se memora que o poço que daria o nome à comunidade era um lugar 

de parada dos viajantes que ali trilhavam com seus gados, seja quando o grupo refere-se à 

dimensão da relação histórica com os indígenas que ali transitavam: os Tuxá, os Pankararu de 

Brejo dos Padres e, sobretudo, com os Pankará da Serra do Arapuá. A relação entre Poço dos 

Cavalos e Pankará desembocará em complexos étnicos permeados por momentos de interação 

e também de conflitos. 

Em entrevista, a liderança da comunidade quilombola relata que na velha cidade os 

integrantes de Poço dos Cavalos estabeleceram relações de parentesco, o parentesco do casal, 

e, também de amizade com os indígenas que moravam na Serra do Arapuá, que desciam para 

trabalhar nas ilhas existentes em Itacuruba antes da UHE Itaparica: “Vinham nas festas de 

terreiro, de dançar toré, do dia da cura, de preparar e fazer receita, de consultar o povo através 

dos guias. Era Poço dos Cavalos junto com o pessoal da Serra do Arapuá”, contou-me. 

Contou ainda que devido a uma seca que houvera na Serra do Arapuá os membros da 

família dos Caxiado desceram para trabalharem na Ilha de Sorobabé, lembra de Manoelzinho 

Caxiado e de se pai que viera antes dele, mas que Manoelzinho, hoje Pajé da Aldeia Pankará 

em Itacuruba, e Dona Amélia, cabocla índia da Serra do Arapuá, realizavam com frequência a 

descida da Serra para o trabalho na agricultura em Itacuruba.  

Eram nesses momentos de passagens que se estabeleceram as interações entre os 

“negros” de Poço dos Cavalos com os “caboclos” da Serra do Arapuá, bem definida pela 

relação do dançar junto, como ressaltou Valdeci: “[...] do que se canta e o que se dança é, 

justamente, da relação com os índios Pankará. Digamos assim... uma origem, um 

conhecimento, um saber através da Aldeia Pankará”.  

Em síntese, desenrola-se na velha Itacuruba fluxos culturais e mobilidades geográficas 

entre indígenas que vinham das serras (Serra do Arapuá e Serra Umã) para as margens do rio; 

com negros que trabalhavam nas roças, casas de farinhas e fazendas dessa região; com 

indígenas Tuxá, que habitavam nas ilhas do São Francisco; e, ainda, com indígenas Pankararu 

que vinham do Brejo dos Padres. Tais interações configuraria uma complexa rede de trocas, 

relações comerciais e de trabalho em um espaço-tempo anterior à instalação da UHE 

Itaparica. 
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Quadro 2 – Segmentos étnicos na velha Itacuruba 

SEGMENTOS ÉTNICOS NA VELHA ITACURUBA  

  Ex-escravos (as) e seus descendentes que trabalhavam nas fazendas, casas de farinha, engenhos entre outras 

propriedades da família Cantarelli; 

  Indígenas Pankará da Serra do Arapuá e Atikum da Serra Umã que desciam dessas serras para trabalharem nas 

ilhas do São Francisco; 

  Indígenas Pankararu que vinham do Brejo dos Padres para as ilhas do São Francisco; 

  Indígenas Tuxá, da nação Proká, que habitavam e trabalhavam nas ilhas do São Francisco; 

  Ex-escravos (as) que vieram da região dos Palmares (AL) e subiram a rota do sertão sãofranciscano até se 

instalarem na região de Itacuruba. 

Fonte: o autor. 

3.3  SEGUNDO ESPAÇO-TEMPO: terras tradicionalmente inundadas 

Croqui 2 – Itacuruba depois da UHE Itaparica

 
Fonte: Povo indígena Tuxá Campos. 

O que problematizo como terras tradicionalmente inundadas faz referência ao que na 

literatura antropológica conceitua-se como terras tradicionalmente ocupadas, para 

compreender os processos de territorialização de movimentos sociais que expressam uma 

diversidade de formas de existência coletiva em suas relações com os recursos da natureza, 
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estando entre estes, grupos sociais que notadamente incorporam fatores étnicos na forma de 

organização social e de encaminhamento de demandas aos poderes públicos.  

Os novos limites territoriais que cada grupo irá estabelecer num espaço 

compulsoriamente reconfigurado pela ação da Barragem de Itaparica será um dos grandes 

propulsores dos conflitos que se referem à sobreposição de áreas, como também de interesses 

diferentes sobre tais áreas, conflitos que irão permear as novas relações dos complexos 

étnicos na nova Itacuruba.  

Parte dos conflitos é canalizada por instituições e relações de agenciamento, 

engendrados num ininterrupto contexto de descaso planejado ao qual se situam os agentes 

sociais desde a chegada do Sistema Itaparica. O Estado, principal estimulador dos 

desajustamentos sociais para os povos e comunidades tradicionais, mantém uma postura 

ignorante e desatenciosa quanto à compreensão dos conflitos que configuram os complexos 

étnicos na nova Itacuruba, reduzindo-os a uma leitura de “briga de índio com quilombola”, 

tensionando gradativamente as relações, sem direcionar medidas efetivas de reparação aos 

danos por ele ocasionados. 

A inundação dos territórios tradicionalmente ocupados por esses grupos corresponde a 

um drama social e a uma série de consequências que, em Itacuruba, sinalizam-se nos dados da 

saúde coletiva: altas taxas de sofrimento mental e suicídio. Em outra direção, o momento 

posterior ao realocamento forçado será de criativas reordenações sociais e mecanismos de 

sobrevivência, é nesse contexto que se insere uma sublevação étnica em Itacuruba que passa a 

configurar-se ainda no início dos anos 2000, e que se estende aos dias atuais. 

Meu argumento é de que a emergência étnica em Itacuruba irá se configurar como um 

“fato social total”, no sentido Maussiano (2003, p. 187): 

Existe aí um enorme conjunto de fatos. E fatos que são muito complexos. Neles, 

tudo se mistura, tudo o que constitui a vida propriamente social das sociedades que 

precederam as nossas – até às da proto-história. Nesses fenômenos sociais „totais‟, 

como nos propomos chamá-los, exprimem-se, de uma só vez, as mais diversas 

instituições: religiosas, jurídicas e morais – estas sendo políticas e familiares ao 

mesmo tempo –; econômicas – estas supondo formas particulares da produção e do 

consumo, ou melhor, do fornecimento e da distribuição –; sem contar os fenômenos 

estéticos em que resultam estes fatos e os fenômenos morfológicos que essas 

instituições manifestam. 

 

Refiro-me à totalidade do processo de etnização nessa região não somente em razão da 

inteira reconfiguração socioespacial em que os grupos percorrem na nova Itacuruba, mas 

também porque na antiga cidade, nenhum desses fora reconhecidos enquanto grupos étnicos 

no processo de reassentamento, fazendo com que nesse segundo espaço-tempo a etnização 
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aglutine uma série de fatos sociais que reordena totalmente as relações sociopolíticas após a 

Barragem de Itaparica. 

A estrutura que a gente tinha na época da velha cidade não existia ainda grupos 

formais, como índio nem quilombola, a gente vivia assim de uma forma geral. 

Ninguém era reconhecido enquanto índio, ninguém era reconhecido enquanto 

quilombola, mas a gente tinha as nossas culturas, as nossas tradições. 
(Valdeci Ana - Quilombo Poço dos Cavalos, em entrevista realizada em Itacuruba 

em 31 jul. 2018). 

O único grupo indígena brasileiro diretamente atingido pela Barragem de Itaparica 

foi o dos Tuxá, de Rodelas, na Bahia, totalizando 1.200 pessoas, ou seja, cerca de 

3% do total atingido. Acima do nível de inundação, mas também muito próximo à 

área, e com locais sagrados no próprio rio, os índios Pankararu também sentiram 

seus efeitos. Em algumas poucas ilhas do Rio São Francisco e nas margens do rio, 

comunidades negras cujas origens remontavam aos tempos de escravos fugidos, 

ainda conservavam uma identidade própria e, apenas posteriormente se tornaram 

referências para a atuação dos grupos de quilombolas na região. Mas a grande 

maioria da população, em geral, não se percebia etnicamente diferenciada de modo a 

conseguir estabelecer uma base para distintas identidades internas à área. Foi sua 

localização na beira do rio que criou uma diferenciação socio-ecológica entre elas: 

„os beiradeiros‟ e os outros, „os caatingueiros‟ das terras secas do interior. 

Internamente, as distinções mais frequentemente reconhecidas eram as de origem 

por comunidade e por propriedade agrícola. Assim, algumas comunidades se 

denominavam „Fazenda...‟, enquanto outras não carregavam nenhum nome de 

propriedade específica. A população estava bastante dispersa nos sete municípios, e 

as pessoas se identificavam, sobretudo, através de suas comunidades de residência 

(SCOTT, 2009, p. 63-4). 

 

Em Itacuruba podemos ver expressivamente o movimento histórico que compreende 

desde um processo integracionista desses grupos étnicos a categorias mais genéricas de 

agricultores, trabalhadores rurais, e, posteriormente de reassentados e atingidos por barragem; 

a um momento sociopolítico favorecido pelos dispositivos constitucionais de 1988, que 

reconhece povos e comunidades tradicionais e os atributos identitários e de autodefinições, 

estabelecidos e vistos por seus próprios membros como uma unidade social peculiar, 

constituída por um processo histórico e uma tradição inventada, e não unicamente uma 

comunidade camponesa analiticamente definida. 

A “tradição inventada” refere-se ao que Hobsbawm (1984) afirma em que certamente 

as tradições são verdadeiras, embora inventadas e, em linha geral, expressam uma identidade 

política construída em determinada situação histórica. O que faz com que esses grupos sejam 

não apenas e tão somente grupos étnicos, mas, sobretudo, unidades de mobilização
87

, o que 

reforça a ideia de que o acesso aos direitos sociais, sobretudo ao território, se dá não apenas 

através das estruturas intermediárias do grupo étnico – dos grupos de parentes, da família, do 
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 Considero significativa a ideia de unidades de mobilização de Almeida (2004) por considerar a aglutinação de 

interesses específicos de grupos sociais não necessariamente homogêneos, que são aproximados 

circunstancialmente pelo poder nivelador do Estado ou de ações por ele incentivadas ou empreendidas, tais como 

as chamadas obras de infraestrutura.  
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povoado ou da aldeia –, mas também por certo grau de coesão e solidariedade obtido em face 

de antagonismos e em situações de extrema adversidade e de conflitos (ALMEIDA, 2004). 

É importante sublinhar esse movimento de integração dos grupos étnicos ao rótulo de 

trabalhadores rurais para entender como se desemboca o processo de luta por direitos 

específicos e diferenciados que ressaltam a distinção étnica. Considero que o fato destes não 

terem sido tratados a partir de uma sócio distinção no processo de reassentamento, levando-os 

a serem realocados apenas e simplesmente como agricultores, favoreceu com que os grupos 

familiares, e consequentemente os povos e comunidades tradicionais, se repartissem em 

diferentes projetos oferecidos pela CHESF.  

Quadro 3 – Separação das famílias dos povos e comunidades tradicionais de Itacuruba 

Fonte: o autor. 

Mesmo que existissem destinos comuns, as unidades familiares que compõem hoje os 

povos e comunidades tradicionais em Itacuruba estavam esfaceladas nos diferentes destinos e 

projetos após o drama social ao qual foram submetidas. É um período de delay
88

 entre as 

                                                           
88

 Expressão que indica a diferença de tempo entre o recebimento e o envio de um sinal. 

SEPARAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE ITACURUBA 

Povos e Comunidades Tradicionais Destino das famílias separadas 

Povo Indígena 

Pankará no Serrote dos Campos 
Nova Itacuruba (PE); Projeto Brígida (Orocó – PE); 

Projeto Caraíbas (Sta. Mº da Boa Vista – PE). 

Tuxá Campos 
Ibotirama (BA); Rodelas (BA); Nova Itacuruba (PE); 

Curaça; Pirapora (MG); Banzaê (BA). 

Tuxá Pajeú 

Inajá (PE); Projeto Brígida (Orocó – PE); Projeto 
Caraíbas (Sta. Mº da Boa Vista – PE); Projeto Fulgêncio 

(Sta. Mº da Boa Vista – PE); Remanso (BA); Pedra 
Branca (BA); Floresta (PE); Belém do São Francisco 

(PE); Petrolina (PE). 

Comunidade Quilombola 

Negros de Gilu 
Nova Itacuruba (PE); Xique-Xique (BA); Jeremoabo (BA); 

Petrolina. 

Poço dos Cavalos 

Vila de Nossa Sra. Aparecida em Remanso (BA); 
Ibotirama (BA); Projeto Brígida (Orocó – PE); Projeto 

Caraíbas (Sta. Mº da Boa Vista – PE); Projeto Maniçoba; 
Projeto Pedra Branca. 

Ingazeira Não Informado 
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temporalidades dos grupos sociais e as políticas de reconhecimento identitário, que passam a 

existir, concomitantemente, a partir de 1988. 

[Perguntei, em seguida, se a Barragem de Itaparica implicou em alguma outra 

relação ou articulação entre os grupos que hoje conhecíamos. Repeti o que ela havia 

me colocado mais cedo de que, naquele período, os grupos não eram reconhecidos 

tendo em vista que juridicamente não existia a possibilidade de tal feito. Perguntei 

em seguida no que a Barragem implicou para os grupos hoje]. 

Pronto... o que implicou, principalmente na questão da identidade desse povo que 

hoje é reconhecido. Aí de que forma? Alguns perderam seus territórios totalmente, 

onde dificulta sua forma de viver, de desenvolver sua cultura. Outros perderam pela 

metade e as famílias se dividiram. Então, o que acontecia na comunidade com 

aquele grupo grande... então os mais velhos se foram para outros municípios, então a 

cultura deixou de acontecer. O que pra nós, cada um tinha o seu pedacinho, num era 

o pedaço próprio da terra, mas aquele senhor que dizia: „pronto tá aqui! tá alugado, 

tá arrendado‟. E aí a gente fazia, desenvolvia nossa cultura. Hoje a gente não dança 

mais, por exemplo, Poço dos Cavalos não dançou mais o toré. Por que não dançou 

mais o toré? Porque a família ficou dividida e os mais velhos que sabiam é o que 

estão em outros territórios e hoje, a gente tenta resgatar toda essa história. Toda essa 

questão de tentar, novamente, desenvolver nossas atividades. 

(Valdeci Ana - Quilombo Poço dos Cavalos, em entrevista em Itacuruba em 31 jul. 

2018).  

Compreendo, então, que o agenciamento da identidade étnica em Itacuruba é um 

processo de ajuste desse delay e uma resposta ao processo de descaso planejado. Nesse 

sentido, é um fato social total por reportar, justamente, ao conglomerado de assédios 

resignados desde o caminho da boiada ao fluxo do Rio São Francisco, que, planejados a partir 

de uma perspectiva desenvolvimentista, foram ao longo de todo o primeiro espaço-tempo 

congregando diversas formas de violências aos povos e comunidades tradicionais nessa 

região, sendo a UHE Itaparica uma desses danos. A Central Nuclear do Nordeste, nessa 

direção, já se apresenta de forma perversa à mesma população: 

[Perguntei onde foi veiculada a notícia de que em Itacuruba seria instalada a central 

nuclear. Adriano disse que teria sido em um blog e que tinha tido repercussão por 

terem chamado as pessoas de „almas‟, já que tal termo já dá a sensação de que estão 

mortos. Todos riram na hora e José Jailton olhou pra mim e disse: „é cada coisa, 

né?‟. Supondo, comentei: „e se fosse necessário outro realocamento?‟].  

José Jailton: Aí meu Deus, quer matar o resto? 

Grosso complementa: O que eu mais sinto hoje é eu não voltar ao local de minha 

origem, onde vivi minha infância. E hoje acontecer novamente, pra mim é um 

impacto que eu não sei não...  

[Grosso fala da tristeza que é não poder voltar à sua infância, o lugar onde correu, 

brincou, e se acontecesse o processo de saírem novamente para procurar outro lugar, 

eles ficariam „sem chão‟. José Jailton diz preferir a morte a ser reassentado 

novamente. Disseram, ainda, que o Governo os trata como retirantes, coloca aqui e 

sai, coloca ali e sai. Fala que se a usina nuclear chegar eles perdem tudo. E que é 

uma dor muito grande]. 

(Adriano João, José Jailton e Manoel Francisco Alves (Grosso) - Povo Tuxá Pajeú, 

em entrevista realizada em Itacuruba em 28 jul. 2018). 

No processo da pesquisa, pude registrar no caderno de campo bem como observar 

variadas formas de violência: a construção do novo município longe do Rio e também da 
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rodovia federal; a disponibilidade de um lago de águas paradas para a população reassentada, 

ao invés do rio de águas correntes como era antes; a impossibilidade de trabalho na 

agricultura, em razão da infertilidade do solo na nova cidade
89

; o insucesso dos projetos de 

lotes irrigados da CHESF; a produção de uma ociosidade e a extinção das VMTs sem um 

planejamento sistemático de assistência à população reassentada; a poluição da água devido 

aos projetos de criação de peixes em tanque-rede; entre tantas outras belicosas situações 

observadas a olho nu, quando visita-se o município que hoje depende quase que 

exclusivamente dos empregos temporários na Prefeitura Municipal e de um comércio local, 

que não dispõe de força econômica para gerar renda aquela população. 

Entendo que a separação das famílias é o efeito mais perverso, justamente por 

desestruturar a dimensão afetiva dos indivíduos e impossibilitar uma reestruturação social 

saudável. Das pessoas em Itacuruba, de maneira geral, tiraram o direito de escolherem os seus 

próprios destinos bem como de se reestabelecerem, por não ter as condições materiais, 

afetivas e sociais necessárias para tal. A separação das famílias, no âmbito dos complexos 

étnicos em Itacuruba, é o espelho da nequícia do megaprojeto energético consorciado pelo 

Estado. Por outro lado, é a reconfiguração de um projeto de futuro compartilhado por essas 

famílias que possibilitará uma série de emergências de movimentos sociais que incorporarão 

fatores étnicos para a reordenação social na nova Itacuruba. 

Num panorama histórico, o desponte desse movimento começa ainda na década de 

1990, quando treze famílias de Negros de Gilu reassentadas em Jeremoabo, retornam para a 

nova Itacuruba, entre 1993 e 1998. Dona Gilu, que se encontrava reassentada na casa de sua 

filha, em Floresta, voltou à Itacuruba para juntar-se a eles, com essa atitude, o etnônimo Gilu 

ganhou força ao se associar ao início do processo de reconstrução do grupo e da retomada da 

identidade, como diz-nos Bezerra (2006). 

Um novo processo de territorialiazação é realizado pelos Negros de Gilu, agora em um 

novo espaço, o Alto da Caixa D‟água, bem como em um novo contexto social. Esse é o 

gargalo do movimento de agenciamento da identidade étnica em Itacuruba: se 

convencionalmente o processo de reconhecimento étnico segue na direção de insurgência de 

lutas pela garantia da posse ou titulação dos territórios tradicionalmente ocupados, em 

Itacuruba se dá na luta por uma (re) territorialização, no contexto dos territórios 

tradicionalmente inundados. O direito ao território apresenta-se como a pauta prioritária dos 
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 Barbosa Neto et. al. (2015) aponta que os solos do município estão vulneráveis à degradação, pois predomina 

nesta área um processo erosivo de moderado a forte.  
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povos e comunidades tradicionais, justamente por ser essa a possibilidade que os grupos têm 

para reorganizarem as vidas.  

No ano 2000, as orientações acerca do direito constitucional e da necessidade de 

ingressar no movimento nacional de articulação dos quilombolas representaram a 

tábua de salvação, no momento crítico de grandes ameaças às famílias Gilus e à 

perpetuação do grupo étnico. Mais cedo ou mais tarde, o direito constitucional de 

titulação territorial teria chegado ao conhecimento dos Gilus, mesmo se não 

houvesse existido a Hidrelétrica, mas a formação do lago e o consequente abandono 

compulsório das antigas terras fizeram com que os Gilus se inserissem de imediato 

no movimento quilombola estadual e nacional, na luta pela emergência étnica e pela 

titulação do território. Se os Gilus perderam o território de uso comum na antiga 

Itacuruba para a Hidrelétrica, há que lutar pela (re) territorialização, que lhes dê a 

condição de autossuficiência produtiva coletiva, sem submissão aos proprietários da 

terra. O território coletivo, presumido como de direito, entrou na pauta das 

prioridades e das lutas do grupo (BEZERRA, 2006, p. 69). 

Considero instigante a afirmação de Bezerra (2006) de que mais cedo ou mais tarde a 

informação do direito constitucional chegaria aos Gilus, mesmo se não houvesse a UHE de 

Itaparica. Longe de trabalhar com hipóteses, entendo que, a partir do panorama histórico 

apresentado, os povos e comunidades tradicionais em Itacuruba tinham potencialidades de 

emergências étnicas quando fora reconhecido o direito constitucional em 1988, mas a 

dessincronização temporal e espacial provocada pelo Estado acarretou em uma série de 

desajustamentos que até hoje refletem no plano das relações cotidianas de tais grupos. 

Em 2002, Negros de Gilu fundam uma associação quilombola no intuito de serem 

representados jurídica, política, social e culturalmente
90

. Esse momento revela-se como um 

divisor de águas não só para os negros aquilombados de Gilu, mas para toda uma população 

étnica que passa a enxergar as possibilidades de acesso a direitos juridicamente assegurados. 

Existe todo um processo de ebulição da emergência étnica a partir do movimento de 

reagrupamento familiar, que possibilitará com que esses acessem ou contatem instituições e 

agências para elucidarem informações e, certamente, de prestarem assistência no difícil 

processo de acesso aos direitos específicos e diferenciados. É o caso de Negros de Gilu, 

quando acionam a FCP, ou do contato de Poço dos Cavalos e Ingazeira com a Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial.  

Poderemos visualizar as potencialidades e problemas dos trabalhos das instituições de 

agenciamento nessa região analisando, por exemplo, a atuação posterior do CIMI e da CPT, 

que irá repercutir em relações de interação e conflito com os grupos, ou na provocação de 

tensões entre estes. Notam-se tais conflitos, sobretudo, nas discussões referentes à questão 

territorial, seja no plano local de disputas por território em áreas que existem sobreposições, 
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 Para a titulação e posse de um território quilombola a mesma tem que estar juridicamente organizada e 

representada por meio de uma associação, como sugere o Decreto 4.887 de 20 de novembro de 2003. 
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seja em outra esfera, a exemplo da disputa dos grupos com o empreendimento energético 

proposto para o município. 

A partir do momento que Negros de Gilu deflagra um processo de politização 

identitária do grupo materializa a potencialidade de emergência dos outros, que na perspectiva 

do acesso aos direitos sociais específicos instauram uma rede de emergências quilombolas no 

município. É nesse campo que Ingazeira e Poço dos Cavalos deflagram, concomitantemente, 

seus processos de emergência étnica no ano de 2004. Ingazeira nas margens da BR 316, a 25 

km da sede municipal da nova Itacuruba
91

, e Poço dos Cavalos num território que compõe a 

Fazenda Pereiro, o Pau Caído, o Coité, a Lagoa Cercada e o Riacho do Caruá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interessante ressaltar que a comunidade quilombola Poço dos Cavalos – que em 2019 

registrava um número de aproximadamente 181 famílias, divididas na zona urbana e rural da 

nova Itacuruba – tem uma peculiar relação com a comunidade de Ingazeira, seja de uma 

memória comum do trabalho na Fazenda Fortaleza, seja do período simultâneo em que essas 

se organizam etnicamente; Assim como tem uma singular relação com as famílias que 

passarão, em 2006, a reconhecer-se como indígenas Pankará, incluindo pessoas que antes 

integravam a comunidade quilombola.  
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 A problematização da localização geográfica em que está a comunidade quilombola de Ingazeira será 

importante para entender a ausência ou distância desta nos movimentos organizados em Itacuruba, entre eles as 

mobilizações antinucleares. As dinâmicas dessa comunidade se darão sobremaneira no município de Floresta, 

com quem faz divisa geográfica, estando a poucos quilometros de seu centro urbano. Há que ressaltar que a 

comunidade ainda faz divisa geográfica com o município de Belém de São Francisco, o que complexifica ainda 

mais as relações territoriais e de acesso à políticas públicas. A distância de Ingazeira das atividades municipais 

de Itacuruba dificultou o acesso a esta no período da pesquisa de campo, o que me impossibilitou de realizar 

análises mais aprofundadas da conformação dessa comunidade e da importância da mesma no campo dos 

complexos étnicos. 

Figura 3 – Sítio da comunidade quilombola Poço dos Cavalos 

Fonte: o autor. 
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Os Pankará em Itacuruba irão se territorializar em uma área que abrange o Serrote dos 

Campos e suas proximidades, sendo território vizinho ao de Poço dos Cavalos, o que 

provocará conflitos entre esses grupos no momento de delimitações das fronteiras territoriais 

de cada um. Por outro lado existe uma intrínseca relação entre estes, vista por exemplo 

quando quilombolas em determinados momentos se reconhecem como quiloíndios, a exemplo 

de Evanildo, liderança quilombola, que trabalha suas correntes religiosas nos rituais indígenas 

dos Pankará. Os quiloíndios de Poço dos Cavalos, num caminho paralelo, irão estabelecer 

uma relação afetiva, de solidariedade e apoio político ao grupo indígena que, em 2016, 

deflagrará seu processo de partogênese
92

, os Tuxá Campos, nas Fazendas Malagueta, Inveja e 

Cachoeirinha. 

Figura 4 - Entrada da área de retomada dos Tuxá Campos, ao fundo da 

imagem se visualiza a Serra do Jatinã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: o autor. 

A insurgência étnica da família Campos também estará permeada por tensões e 

revisões dos complexos étnicos da antiga Itacuruba. O grupo provocará uma viagem de volta 

às significações de espaços simbólicos e políticos comuns da interação histórica entre as etnias 

Pankará e Tuxá. É o caso do sentido religioso da Serra do Jatinã e, sobretudo, do sentido 

sociopolítico do Serrote dos Campos, que como diz o nome, relaciona-se à família Campos, 

mas que se trata de um marco de territorialização para os Pankará em Itacuruba, que os 

distingue dos Pankará na Serra do Arapuá. 
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 Na análise de Arruti (2018) sobre as etnogêneses indígenas, num primeiro conjunto encontra-se os grupos que 

não constituem inicialmente etnogêneses, mas partogêneses. O autor situa o exemplo dos Tuxá que tiveram seus 

territórios inundados pela UHE Itaparica e que em detrimento disso conformaram três grupos étnicos autônomos 

(Rodelas, Ibotirama e Inajá), mesmo que ligados ao mesmo grupo étnico Tuxá. Como as emergências étnicas dos 

Tuxá Campos e Pajeú referem-se ao desdobramento desses processos de fragmentações ainda relacionadas ao 

reassentamento da CHESF, entendo que estes se constituem de dois processos de partogênese. 
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[o Serrote dos Campos] possui importância história e simbólica para o grupo 

[Pankará], pois nele há um cruzeiro que afirmam ser o marco de um dos locais 

rituais de seus antepassados próximos, durante o fluxo migratório do grupo da Serra 

do Arapuá para o território Tuxá. Caracteriza-se também por ser um mirante no qual 

o grupo visualiza e exerce o controle de seu espaço territorial (MENDONÇA, 2010, 

p. 07). 

Figura 5 – Serrote dos Campos. Figura 6 - Vista do Serrote dos Campos para o povo indígena Pankará, ao fundo 

se visualiza a Serra do Jatinã. 

Fonte: o autor. 

Os Pankará, que contam hoje com mais ou menos 110 famílias, iniciam, em 2006, um 

movimento de emergência indígena em Itacuruba, possibilitando outras interfaces nos 

processos de reconhecimento étnico, bem como canalizam a atuação de outras agências e 

instituições na região, como é o caso da FUNAI, que em alguns momentos chocará com os 

procedimentos administrativos do INCRA. A conformação dos Pankará em Itacuruba irá 

memorar os lugares de trajetos e de territorialidade do grupo na antiga Itacuruba, bem como 

dos sentidos simbólicos desse trajeto para o grupo. 

 

Figura 7 – Ponto de saberes Pankará. Figura 8 – Espaço sagrado e ritualístico dos Pankará em Itacuruba. 

Fonte: o autor. 
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Da emergência Pankará para a emergência de outros grupos, teremos um intervalo de, 

aproximadamente, dez anos. A emergência indígena Tuxá, em 2016, certamente está 

envolvida em uma rede de emergências étnicas formadas em Itacuruba, entretanto esse 

processo percorrerá outros caminhos e outros conflitos interétnicos, incluindo com grupos 

Tuxá de outras regiões.  

Importante chamar a atenção para esses conflitos já que estes implicam em equívocos 

no trato com os grupos Tuxá que hoje se reconhecem em Itacuruba. O que nomeio de 

emergências tardias segue na direção de problematizar a produção da invisibilidade e 

estereótipos de tais grupos, bem como de suas diferentes temporalidades, provocadas em 

primeira mão pela política desenvolvimentista do Estado, e em outra direção, pelas agências, 

instituições e movimentos que fecham os olhos para as existências e as demandas dos Tuxá 

Campos e Tuxá Pajeú.  

O contexto dessas emergências em Itacuruba reavivará os impactos e contendas entre 

os Tuxá, que no momento do reassentamento se alocaram para diferentes lugares, entre esses, 

a nova Rodelas (BA), Ibotirama (BA) e Inajá (PE). O fracionamento das organizações 

sociopolíticas provocará visivelmente entre os Tuxá de Rodelas e os Tuxá de Ibotirama uma 

ruptura inevitável de relações de amizade, compadrio e familiares, já que se estabelece uma 

nova liderança em oposição àquela existente. Vejamos o relato de Rita Melo (1988, p. 237-

8)
93

: 

Diante da imperatividade de deixar seu habitat imemorial e, consequentemente, 

todos os referenciais que ele possibilitava por força de sua ocupação pelo 

reservatório – ou lago de Itaparica – iniciaram-se, no biênio 83/84, as negociações 

que orientaram as condições de transferência do grupo como um todo. Participaram 

destas negociações, representantes da CHESF, representantes da FUNAI (3º SUER – 

REC) e a liderança do grupo indígena das quais resultou um acordo conveniado 

entre as partes onde estabeleceu-se a data de 31/12/87 como prazo para conclusão do 

reassentamento. A questão crucial residiu na escolha do local para o reassentamento 

agrícola já que a nova aldeia continuaria a ocupar a área urbana de nova Rodelas. 

Foi na escolha dessa nova área agrícola que dificuldades e conflitos políticos 

internos se exacerbaram até levar ao definitivo fracionamento do grupo (FUNAI, 

1984)
94

. O segmento liderado então liderado pelo Cacique Manoel Eduardo Cruz e 

pelo Pajé Armando Gomes Tuxá, motivado por sentimentos telúricos e de 

ancestralidade optaram por Riacho do Bento área que, em passado remoto, foi 

habitada pelos índios Tuxá, situada a 20 km da sede da nova cidade de Rodelas, e 

que se caracterizara como caatinga, com seu solo pedregoso, sua vegetação rala e 

escassa, mas que possui, entre os seus 4.000 ha, uma mancha fértil que permite o 

desenvolvimento de agricultura irrigada em aproximados 100 ha, embora não 

destituído de riscos, como por exemplo, a salinização. O grupo opositor, liderado 
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 Entre as várias possibilidades de situar o conflito em questão, optei pela leitura de Rita Melo por naquele 

momento do conflito estar atuando junto aos Tuxá no contexto da pesquisa “Avaliação do reassentamento da 

população rural de Itaparica” coordenado por Maria Lia Corrêa de Araújo e realizado na parceiria FUNDAJ – 

CHESF. 
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 FUNAI. Relatório Tuxá. Recife, 1984. 
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então por Manoel Novaes e Raul Valério, alegando que aquelas terras não eram boas 

e não garantiriam a reprodução socioeconômica de todo o grupo, decidiu procurar 

outra área para o reassentamento agrícola, passando a arregimentar famílias que os 

seguissem. Diante da escassez de terras férteis nas proximidades de Rodelas, o que 

após o enchimento do lago de Itaparica seria ainda mais difícil, segundo a própria 

CHESF reconhecia naquela ocasião, pois „as áreas que serão inundadas [...] 

comprometem a esmagadora maioria das terras de boa qualidade representada pelo 

aluvião depositado durante milênios‟ (CHESF, 1985)
95

, visitaram algumas opções 

possíveis terminando por optar definitivamente por Ibotirama (BA), a 1.200 km de 

Rodelas. Neste município, distante cerca de 10 km de sua sede, a CHESF adquiriu as 

fazendas Morrinhos e Oiteiros, para onde seguiram as primeiras famílias, em maio 

de 1986. 

 

Não se faz necessária uma extensa análise nem profundas argumentações para 

evidenciar a série de desajustamentos provocados por força do Estado nas organizações 

geoecológicas, como também na organização social, política, econômica e cultural do grupo. 

Tais problemáticas podem ser vistas na dificuldade que os Tuxá Campos, reconhecidos por 

Adenilton, Cacique dos Tuxá Banzaê
96

, que descendem dos Tuxá de Ibotirama, têm no 

processo de reconhecimento frente aos Tuxá de Rodelas. 

O Estado acaba por ainda acirrar tais lógicas do conflito por um lado, e invisibilizar a 

presença do grupo em Itacuruba por outro. Um exemplo disso é o processo jurídico em que 

figurou o grupo Campos, ao solicitar a atenção médica diferenciada às 51 famílias da 

comunidade ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco (DSEI-PE). A instituição, 

a sua vez, no processo de análise e emissão de resposta à solicitação do grupo, que acabou por 

ser negativa, provocou durante esse processo um tensioanamento nas relações já conflituosas 

dos Campos e dos Tuxá Banzaê com os indígenas Tuxá de Rodelas, minimizando a leitura da 

situação histórica do grupo Tuxá como um todo, bem como do processo próprio de 

emergência étnica do grupo Tuxá em Itacuruba. Questão esta que reproduz o mesmo 

problema ocorrido no processo de reassentamento dos Tuxá:  

A ausência de um acompanhamento sistemático e especializado que dê conta da 

complexidade sociocultural da situação vivenciada pelos índios Tuxá e que forneça 

subsídios à condução das negociações, através de uma compreensão mais 

aprofundada das relações envolventes (MELO, 1988, p. 241). 

 

Nesse mesmo contexto do fracionamento dos Tuxá, existira um projeto em grupo
97

 de 

reassentamento para Inajá com nove famílias de um núcleo Tuxá em Itacuruba que foram 
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 CHESF. Reservatório de Itaparica: plano de desocupação. Recife, 1985. 
96

 Os Tuxá Banzaê é um grupo que desmembrou-se dos Tuxá que seguiram para Ibotirama, instalando-se no 

município de Banzaê (BA). Estes são liderados pelo cacique Adenilton e o Pajé Ailton, netos de Raul Valério. 

Em um vídeo elaborado por esse grupo Tuxá em 2013, coloca-se que as dificuldades de sobrevivência em 

Ibotirama levara essa parte do grupo a se realocarem para o atual sítio em Banzaê. Vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=DLnl_k_NVBg. [Acesso em 06 mai. 2019.]. 
97

 Conforme classificação de Araújo (2001). 
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instaladas na Fazenda Funil. É da organização sociopolítica dos indígenas Tuxá em Inajá que 

a família Pajeú, em Itacuruba, espera o reconhecimento étnico.  

No momento em que estava em campo, o grupo configurava o processo inicial do 

reconhecimento. Em alguns momentos, projetavam-se entre serem reconhecidos pelos Truká 

em Cabrobó, tendo em vista o núcleo da família Pajéu na Ilha de Assunção, ou ainda pelos 

Pipipã em Floresta, já que também existem relações de parentesco e afinidade. Entretanto, a 

orientação pelos Tuxá de Inajá se dá pela proximidade de parentesco de Seu Perninha, que faz 

parte do grupo Pajeú em Itacuruba, com a Pajé dos Tuxá em Inajá. 

 Como já foi ressaltado, a emergência dos Tuxá Pajeú, em 2017, vai redesenhar a 

relação desse grupo com o quilombo Negros de Gilu, que inicia o movimento de emergências 

étnicas na nova Itacuruba. A emergência Pajeú espelha para os quilombolas de Negros de 

Gilu a possibilidade do reconhecimento enquanto indígenas, ou, no contexto dos complexos 

étnicos, de quiloíndios. 

São as conjunturas dos complexos históricos e étnicos desenhados na velha Itacuruba 

que irão direcionar as novas relações dos povos e comunidades tradicionais, que passam, a 

partir dos anos 2000, a reclamar direitos específicos e diferenciados enquanto grupos étnicos. 

Todo esse campo de interações e conflitos desdobram nas distintas relações sociais 

reconfiguradas organizacionalmente pelos seis povos e comunidades tradicionais, que 

convergem em diversos momentos e divergem em outros, estabelecendo cada um suas pautas 

e demandas que lhes são pertinentes. 

A etnização acaba por configurar várias dimensões das vidas dos agentes envolvidos, 

seja no campo da micropolítica da vida cotidiana, seja no campo do confronto político com os 

megaprojetos. Como veremos a seguir, a incorporação dos fatores étnicos na luta contra um 

novo empreendimento energético revelará nuances e percursos no enfrentamento à central 

nuclear, bem como nas relações cotidianas sobre as quais os fatores étnicos também 

interferem: afetividades, jogos de interesse, disputas internas; que acabam por configurar 

como se desdobrará os contextos de mobilização contra a central nuclear. 

As interações, os conflitos e as relações de poder, irão compor o sistema de referência 

dos confrontos políticos com a Central Nuclear do Nordeste. Desponta-se, então, um terceiro 

espaço-tempo analítico da existência dos povos e comunidades tradicionais em Itacuruba, que 

revela um repertório de estratégias de resistência à instalação do megaprojeto no Sertão de 

Pernambuco, como veremos a seguir. 
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4  O CONTO DAS QUATRO MIL ALMAS: o mundo mágico da velha história do 

caminho do desenvolvimento 

Vertiginosamente acompanhamos as notícias de que o Nordeste poderá abrigar o plano 

do Ministério de Minas e Energia (MME) de construir novas usinas nucleares no Brasil. O 

dado que aqui nos mobiliza é de que o sítio pleiteado como primeira opção para tal 

empreendimento é a nova Itacuruba, por dispor de solo estável, oferta de água em abundância 

(usada para resfriar os sistemas de geração), localização próxima às linhas de transmissão de 

energia e, ainda, “baixa densidade demográfica”, já que a nova Itacuruba tem só “um pouco 

mais de quatro mil almas”
98

. 

Na medida em que escrevia esta dissertação, um movimento antinuclear despontara de 

maneira dinâmica no Sertão de Pernambuco, estabelecendo um repertório de mobilizações 

que desdizem a informação de que a questão nuclear em Itacuruba é fake news
99

. Toda essa 

repercussão me deixara intrigado, eu que tinha por objetivo de pesquisa compreender o 

repertório de confrontos políticos contra o empreendimento nuclear, teria passado sete meses 

morando na região de Itaparica justamente no momento em que se contava a história de um 

fantasma da usina. 

Minha experiência etnográfica consistiu em imergir nas relações locais, visitar as 

instituições, conversar com os mais variados agentes e acompanhar as situações que ali 

aconteciam, para entender um literal quebra-cabeças da usina nuclear de Itacuruba
100

. Era 

dispendioso, faltavam informações, e mais do que isso, os dados estavam tão fragmentados e 

desconexos, que muitas vezes foi difícil associá-los para construir a veracidade de que em 

Itacuruba planejava-se construir um novo empreendimento energético. 

Os povos e comunidades tradicionais nesse município, a sua vez, não tinham sido 

oficialmente comunicados, nunca tiveram acesso ao projeto e referiam-se a notícias 

veiculadas na internet em 2011. À época, realizaram diversas mobilizações em busca de mais 

informações, mas não foram correspondidos. A usina era um temido fantasma, como diziam 

alguns, que ora aparece ora desaparece.  
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 A expressão que inspira o título deste trabalho esteve presente nos discursos dos agentes sociais durante todo o 

campo etnográfico. Após o censo demográfico do IBGE em 2010, que registrou 4.369 habitantes em Itacuruba, 

foi publicada uma matéria que se referiu a estes como “um pouco mais de quatro mil almas”. 
99

 Uma coluna de Inaldo Sampaio, publicada no Jornal do Commercio em 19 de junho, afirmou que a instalação 

da usina nuclear em Itacuruba era fake News – notícia falsa –, dias após as manifestações antinucleares realizadas 

no Sertão de Itaparica e em Recife. 
100

 Considero que reportar o complexo nuclear como “usina nuclear de Itacuruba”, no singular, possa dar uma 

ideia equivocada, já que o projeto prevê a construção de seis reatores nucleares, no entanto é dessa maneira que 

as pessoas, no contexto local de Itacuruba, citam tal empreendimento. Assim, utilizo tal termo no percurso do 

texto para deixar mais próximo das significações dos agentes em seus contextos locais. 
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Porém, se tratando de fantasma, há quem acredite e há quem não. Em campo, percebia 

um renego da sociedade envolvente à mobilização antinuclear dos povos e comunidades 

tradicionais, não acreditavam em fantasma, logo, era infundada a informação de que seria 

construída uma central nuclear naquela região. A rápida dinamização no setor nuclear 

brasileiro e a série de notícias que hoje acompanhamos, apontam que o fantasma é, de fato, 

um fantasma, materializado na certeza de que Itacuruba é indica para receber tal 

empreendimento. O detalhe, no entanto, é que esse fantasma permanece calado e ainda assim 

assombrando.  

O Estado brasileiro, responsável pelo projeto, debate tais questões com seletos grupos, 

a exemplo do World Spotlight Brazil
101

 ou do Fórum Internacional Renováveis e Nuclear
102

, 

desconsiderando dispositivos jurídicos que asseguram que os interesses das populações 

atingidas devem ser considerados no próprio processo de planejamento. Aqui está um dos 

tantos problemas dos megaprojetos de desenvolvimento energético: a produção deliberada da 

invisibilidade e de estereótipos dos agentes sociais e um consequente registro das áreas destes 

como vazias demograficamente e decadentes, que, por assim serem, necessitam de obras de 

investimentos que despontam-se como tábua de salvação para toda uma região.  

Esse é o mundo mágico da história do caminho do desenvolvimento! Nesse mundo 

mágico tudo é bonito, tudo é perfeito, tudo é melhor. Semelhante a um conto de fadas, em que 

as crianças leem e se aventuram na história, se intrigam com o conflito que existe no enredo, 

se emocionam com a sua resolução, e chega ao tão almejado final feliz. No conto não há 

espaço para fantasmas, e o bem comum sempre prevalecerá no final. Repito, esse é o mundo 

mágico da – velha – história do caminho do desenvolvimento! 
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 Evento realizado em abril de 2019, no Rio de Janeiro, onde o MME afirmou a escolha do município de 

Itacuruba para sediar o empreendimento. 
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 Evento realizado em 04 de Julho de 2019, no Auditório da TV Jornal em Recife, ratificou a escolha do 

município de Itacuruba para sediar o empreendimento. 
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Figura 9 – Folha 27 do Projeto “A rota da expansão da energia nuclear brasileira” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eletronuclear. 

O já conhecido conto do caminho do desenvolvimento pelo Rio São Francisco é, para 

a população de Itacuruba, uma conversa para boi dormir... Tal população já teria escutado a 

mesma história quando o Sistema Itaparica chegara nessa região nos anos de 1970, com o 

conto “Mudar para melhor”
103

, e, ludibriando todo um coletivo, provocou uma série de 

assédios dos quais estes sofrem até os dias atuais. Esse é o final não feliz que o conto não 

conta. 

Também não conta o conto das quatro mil almas! Diferente da história do mundo 

encantado do desenvolvimento, o conto das quatro mil almas não é uma historieta de fadas, 

pelo contrário, é a dos fantasmas que assolam as pessoas atingidas por um megaprojeto: as 

histórias dos sacrifícios, das separações de família, dos riscos, das perdas, dos dramas, enfim, 

de uma série de danos que são provocados aos que estão no meio do caminho em que passa 

uma violenta locomotiva do desenvolvimento. 
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 Este era o slogan da campanha de convencimento das famílias à se transladarem para os novos locais de 

residência e de trabalho. Segundo Araújo (2001, p.22), esta campanha “contribuiu no contexto de todo um 

trabalho de divulgação dos propósitos da ação governamental na região – para convencer os resistentes à 

mudança, que alimentaram sonhos de autônima respaldados na propriedade de um lote dotado de moderna 

infraestrutura para a produção agrícola”. 
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Um acidente que viesse a acontecer não só Itacuruba será atingida, tem uma área de 

abrangência que vai muito além de Itacuruba, então se acontecer um acidente não só 

as quatro mil almas. Eu acho mais incrível que logo que a gente começou a 

denunciar a usina nuclear o próprio IGBE vai lá e diz que Itacuruba só tem quatro 

mil almas... com essas letras: quatro mil almas! Então é fácil de retirar desse local as 

quatro mil almas, já estão mortas mesmo... somos almas, então já estamos mortas 

naquele local. 

(Lucélia Leal Cabral - Povo Pankará. Depoimento realizado em oficina do Projeto 

Nova Cartografia Social em mai. 2018).  

 

O governo já pensa o desenvolvimento de uma maneira diferente, já pensa em 

ganhar em cima desse desenvolvimento, que é essa questão a exemplo do Lago de 

Itaparica, que é um desenvolvimento de energia, onde teve que sacrificar várias 

famílias, eu desenvolvo, mas sacrifico todo mundo, como o caso das quatro mil 

almas de Itacuruba, eu faço a Usina Nuclear e se for preciso tiro essas quatro mil 

almas de lá. 

(Jorge Carvalho de França - Povo Pankará. Depoimento realizado em oficina do 

Projeto Nova Cartografia Social em mai. 2018).  

O que aconteceria, quais riscos teriam, como passariam a viver os quatro mil 

habitantes da nova Itacuruba que seriam diretamente atingidos por esse empreendimento? 

Esses dados os planejadores não comunicam, como dito, são apenas as quatro mil almas em 

Itacuruba e uma população circunvizinha que, igual à de Itacuruba, parece ter total descrédito 

no projeto de investimento.  

Mesmo que empiricamente exista uma presença histórica, material e simbólica em 

Itacuruba, o município é apontado pela Eletronuclear como vazio, degradante e miserável, e é 

sobre esse processo de produção de invisibilidade e estereótipos que nos intriga no projeto da 

Central Nuclear do Nordeste
104

: 

Figuras 10 e 11 – Folhas 65 e 66 do Projeto “Central Nuclear do Nordeste” 

Fonte: o autor. 
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 A Eletronuclear é a empresa Subsidiária da Eletrobras – Centrais Elétricas Brasileiras S. A. (Responsável 

estatal pela geração e transmissão de energia elétrica no país), é uma empresa de economia mista e responde pela 

geração de aproximadamente 3% da energia elétrica consumida no Brasil.  
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O mais incrível de tudo quando a gente abria o plano [projeto, em formato de slides, 

da Central Nuclear do Nordeste] que eles elaboraram, era a gente ver a forma que 

eles tratavam nosso município. O mapa que tem lá não existe nem pessoas, como se 

ninguém morasse, um deserto, então se Itacuruba não aceitar a usina, o resultado de 

Itacuruba é aquilo: um deserto, só chão, terra batida! 

(Lucélia Leal Cabral - Povo Pankará. Depoimento realizado em oficina do Projeto 

Nova Cartografia Social em mai. 2018). 

O imaginário que é criado sobre esse lugar, o Sertão – e não como os Sertões em suas 

pluralidades e sociodiversidades – revela a naturalização de um campo social da decadência. 

Não é preciso fazer muitos esforços para identificar a reprodução do Sertão a partir da 

imagem cristalizada da seca e da pobreza, tais imagens acabam por sobrepor uma série de 

outras realidades, registrando-se de forma preconceituosa e estigmatizada nos megaprojetos 

de desenvolvimento para tal região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há, então, que lançar o olhar para a RD do Sertão de Itaparica, onde se localiza 

Itacuruba, para percebermos que a instalação de um empreendimento nuclear não se trata de 

algo localizado, nem desarticulado dos empreendimentos que estão numa mesma região. Por 

outro lado, essa RD aglutina efeitos de políticas desenvolvimentistas que vêm sendo 

implementadas desde os anos 1970, e que se aprofundam na atual época neoliberal, 

configurando um conjunto de intervenções na área de infraestrutura que visa oferecer 

economia de escala aos investimentos voltados aos mercados internos e externos, como 

complementa Mesquita (2015). 

Figura 12 e 13 – Obras do projeto de Transposição do Rio 

São Francisco em Floresta, Sertão de Itaparica 

Fonte: o autor. 
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O mapa “Conflitos socioambientais e ações coletivas no Sertão de Itaparica”
105

 

projeta o que chamamos de campo social da decadência. Como campo, entendemos a série 

de relações e interações baseada em valores específicos e práticas que operam em dados 

contextos, como afirma Bourdieu ([1976] 2003). O campo, heterogêneo por definição, é 

composto por diferentes atores, forças, discursos e instituições.  

A ideia de decadência, por outro lado, é apresentada por Almeida (2008) no estudo 

sobre a “decadência da lavoura” registrada no Maranhão no transcurso do século XIX, onde 

este demonstra como essa região maranhense é interpretada e cristalizada como atrasada e 

vazia, onde tal decadência dá brecha para um discurso do desenvolvimento que acaba por 

desconsiderar agentes que agregam valor diferenciado ao território. 

Tendo Itacuruba como a realidade empírica para entendermos as dinâmicas da RD 

de Itaparica, percebemos que os projetos de desenvolvimento se utilizam do discurso do 

vazio demográfico, da decadência, das quatro mil almas, para desconsiderar um complexo 

de relações e pertencimentos presentes naquele lugar, reproduzindo a leitura de um atraso 

regional sertanejo que estrutura um campo social da decadência como explicação da 

realidade econômica e social dessa região. Esse campo está ancorado e atravessado em 

ambientes onde proliferam as desigualdades de poder. 

BOX Nº 5 

Fragmentos do texto “Existências e resistências: dinâmicas e tensões de povos tradicionais 
no campo do desenvolvimento energético no Sertão de Itaparica” de Silva e Fialho (2018). 

[...] é importante destacar os megaprojetos dessa região voltados para o campo da 

produção de energia: 

1. Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga, (conhecida como UHE de Itaparica / Barragem 
de Itaparica) localizada a 25 km da jusante do município de Petrolândia/PE. Em operação desde 
1988, o empreendimento foi construído pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco 
(CHESF) e é interpretado por Scott (2009) como um “descaso planejado”, em consequência de 
como se deu a implementação e construção desse empreendimento. Esta usina foi responsável 
pela inundação dos municípios de Petrolândia e Itacuruba – em Pernambuco e do município de 
Rodelas, na Bahia, o que provocou uma série de “exílios” que impactaram as populações dessas 
localidades, como apontado por Figueiredo (2011). 

2. Parque híbrido de energia eólica e solar, localizado no município de Tacaratu. 
O Governo de Pernambuco realizou, em dezembro de 2013, um leilão de energia solar, onde a 
multinacional italiana Enel Green Power saiu vencedora. A mesma empresa já havia vencido o 
12º leilão de Energia Nova promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o que 
possibilitou a construção do “Complexo Fonte dos Ventos”, um parque de geração eólica. 
Assim, o parque híbrido, inaugurado em setembro de 2015, se dá a partir da junção de dois 
projetos da mesma empresa, sendo considerado o primeiro parque híbrido de energia 
renovável do país. Salientamos que tal empreendimento sobrepõe limites territoriais de uma 
Terra Indígena (TI) no município onde se localiza. 
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Projeto Nova Cartografia Social (2019). Cartografia: Poliana de Souza Nascimento. 
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3. Linhas de transmissão da CHESF, a presença desse sistema de transmissão de 
energia é muito notável no que tange aos conflitos presentes entre instituições da produção 
energética e grupos étnicos. Entre as causas dos conflitos está o fato de que as linhas de 
transmissão cortam terras tradicionalmente ocupadas. Nesse sentido, há que destacar que o 
modelo de transmissão de energia também configura um dos empreendimentos do campo do 
desenvolvimento energético que revela as dinâmicas e conflitos na região estudada. Outra 
questão a ser salientada é que, as linhas de transmissão estão diretamente relacionadas aos 
empreendimentos anteriormente mencionados. Faz parte, portanto, da lógica do sistema 
energético que é integrar produção - transmissão – distribuição. 

4. Projeto de construção da Central Nuclear do Nordeste, tomando como base o 
material da Eletrobras/ Eletronuclear da Central Nuclear do Nordeste, o Projeto prevê a 
construção de 06 usinas nucleares onde a primeira iniciaria a operação em 2022 e a última em 
2030. O projeto também previa a criação das usinas em um prazo de 05 anos, inspirados no 
projeto da Sanmen Nuclear Power Station – em Zhejiang, China. O projeto aponta os municípios 
de Belém do São Francisco (PE), Rodelas (BA), Itacuruba (PE), Floresta (PE), Cabrobó (PE), 
Salgueiro (PE), Serra Talhada (PE), Petrolândia (PE) e Paulo Afonso (BA) na categoria de 
“impacto regional”. A partir de 2011 os povos tradicionais de Itacuruba, articulados ao Centro 
Cultural de Itacuruba, Diocese de Floresta e o Projeto Cultura de Paz – também da igreja 
católica, realizaram uma série de mobilizações antinucleares na região de Itaparica envolvendo 
diferentes atores e instituições. 
 

 

Em trabalho anterior, descrevemos alguns dos empreendimentos energéticos no Sertão 

de Itaparica como também chamamos atenção para os conflitos ali estabelecidos com os 

povos e comunidades tradicionais. É, a exemplo, o caso do Parque Híbrido de energia eólica e 

solar, de responsabilidade da Enel Green Power, em Tacaratu, que se sobrepõe a Terra 

Indígena (TI) Entre Serras Pankararu. Mesmo caso das linhas de transmissão da CHESF, que 

se sobrepõe tanto a TI de Entre Serras Pankararu, como a TI Pankararu.  

Outros empreendimentos ficaram de fora de nossa análise naquele momento, mas há 

que ressaltar que são muitos e que estão articulados não somente na região de Itaparica, mas 

estendem-se a outras localidades, como a Transnordestina e a Transposição do Rio São 

Francisco. Só em Itacuruba, existem distintos investimentos voltados para o mercado nacional 

e internacional, que vai desde a piscicultura à exploração mineral.  

Segundo os dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), no 

município, existem extensas áreas de pesquisa para extração de calcário, ferro, quartzito e 

mármore. No período da pesquisa, uma iniciativa da Blue Sky Mineração LTDA se 

sobrepunha em parte do território indígena Tuxá Campos para exploração de mármore que era 

enviado para a Itália, segundo os dados coletados em campo (NASCIMENTO; FIALHO; 

SILVA, 2019). 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang
https://en.wikipedia.org/wiki/China
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Figura 14 – Mineração de mármore em Itacuruba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Extração de Calcário em Itacuruba. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Área de Piscicultura no Coité, em Itacuruba, do 

outro lado do Rio visualiza-se Rodelas (BA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

É esse campo em que situamos a Central Nuclear do Nordeste, que tem possibilitado 

fazermos uma discussão dos efeitos das políticas elaboradas por conglomerados econômicos e 

consorciadas pelo Estado que vêm impactando povos e comunidades tradicionais nessa 
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região. Tais ações, apresentadas em forma de meprojetos de desenvolvimento, subjugam os 

conhecimentos locais emergindo a ideia de ignorância dos indivíduos, suscitando projetos 

ditos modernizantes caracterizadas pelo discurso da tecnologia avançada, prosperidade 

material e estabilidade política. 

 

4.1  A QUESTÃO NUCLEAR EM ITACURUBA: a escolha do município para instalação da 

Central Nuclear do Nordeste e o desponte da Articulação Sertão Antinuclear
106

 

Tem sido veiculada em diferentes mídias a repercussão do projeto de instalação de 

uma central nuclear, com envergadura para 06 reatores nucleares, no Sertão de Pernambuco. 

De imediato, o empreendimento esbarraria no artigo 216 da Constituição Estadual
107

, fato que 

mobilizou diferentes opiniões dos parlamentares pernambucanos, entre eles o governador do 

Estado
108

. 

A atual conjuntura evidencia as intenções sociopolíticas em materializar o 

empreendimento nuclear na região, concomitante, difunde-se entre a sociedade civil as 

informações sobre os riscos da energia nuclear, a exemplo da exibição no Brasil da série 

estadunidense Chernobyl, que relata, justamente, o acidente desse complexo nuclear em 1986, 

na Ucrânia. No âmbito global, a discussão sobre a viabilidade dos empreendimentos nucleares 

também se destacam, nota-se um gradativo processo de desligamento de complexos nucleares 

em países que antes apostavam nessa forma de geração de energia. 

As dúvidas, por outro lado, também se intensificam. Agentes sociais têm cada vez 

mais pressionado órgãos oficiais para elucidarem sobre a intenção nuclear no município de 

Itacuruba. Entre os segmentos que demonstram interesse no diálogo democrático sobre o 

assunto estão os povos e comunidades tradicionais, que seriam violentamente atingidos pelo 

megaprojeto. São esses que, organizados em uma unidade de mobilização, têm estabelecido 

um repertório de ações coletivas e confrontos políticos contra o empreendimento nuclear. 

                                                           
106

 Publiquei uma versão preliminar e resumida desse tópico no site do Projeto Nova Cartografia Social em junho 

de 2019 com o titulo: “A questão nuclear em Itacuruba: entendendo a escolha do município para instalação da 

Central Nuclear do NE e as mobilizações antinucleares no Sertão de Pernambuco”. Disponível em: 

http://novacartografiasocial.com.br/arcebispo-e-parlamentares-buscam-barrar-usina-nuclear-no-sertao/. [Acesso 

em 03 jul. 2019]. 
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 Art. 216. Fica proibida a instalação de usinas nucleares no território do Estado de Pernambuco enquanto não 
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Antes de situar Itacuruba na “rota de expansão da energia nuclear brasileira”, como se 

titula o projeto de 2011 da Eletronuclear, quero delinear a análise teórica sobre os indígenas e 

quilombolas no âmbito de tais mobilizações, que ora é chamado de Articulação Sertão 

Antinuclear. Esta última refere-se a uma rede de associações de diferentes agentes e agência, 

onde estes coadunam a partir de uma solidariedade política que partilham no confronto com a 

Central Nuclear do Nordeste. 

A nossa compreensão do confronto segue na direção de McAdam, Tarrow e Tilly 

(2009), de que um “confronto político” envolve uma interação coletiva, na medida em que (a) 

ela envolve confronto, é dizer, faz reivindicações vinculadas a outros interesses e (b) pelo 

menos um grupo da interação, incluindo terceiros, é um governo, isto é, uma organização que 

controla os principais meios de coerção concentrados num território definido. 

No tocante à primeira questão ressaltada pelos atores, os outros interesses, refere-se ao 

que destacamos aqui como interesses contrários ao do megaprojeto, não no sentido romântico 

de que os povos e comunidades tradicionais não querem desenvolvimento ou são empecilhos 

para tal, mas que entendem que o desenvolvimento tal qual está posto não atende as 

necessidades destes, são arbitrários, impactam o meio ambiente em escalas sem precedentes, 

entre outros motivos que são invisibilizados, assim como tais grupos, na arena de negociações 

do investimento.  

A segunda questão atenta para o papel do Estado, que no confronto controla os 

principais meios de coerção que restringe o campo de possibilidades de ações coletivas dos 

sujeitos opositores. Na arena de confrontos estruturados em razão da Central Nuclear do 

Nordeste, o Estado exerce um papel de “consórcio”, tal qual define Ribeiro (2008, p.115): 

A consorciação é um processo político comandado por grupos de poder que operam 

em níveis mais elevados de integração. É um encadeamento que – mediante a 

organização de novas entidades orientadas a tarefas econômicas e administrativas – 

une, de fato, dentro de um projeto, instituições e capitais internacionais, nacionais e 

regionais. É uma forma de reforçar relacionamentos capitalistas de modo piramidal, 

em que níveis mais elevados hegemonizam níveis mais baixos. O consórcio é a 

entidade social, econômica, e política concreta que articula diferentes grupos de 

poder. 

 

A compreensão do Estado como consórcio explica, por exemplo, como as corporações 

operam na junção de sistemas nacionais e internacionais, assim como o Estado se torna o 

meio de poderosos atores – controladores de capitais estatais, nacionais e transnacionais – na 

configuração de negociações de poder politicamente estruturados. Entender o consórcio do 

Estado no campo do desenvolvimento energético possibilita-nos indagar o porquê do 
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megaprojeto, bem como a quem este interessa. Certamente não aos povos e comunidades 

tradicionais em Itacuruba, que em resposta elencam uma série de ações coletivas no confronto 

político com a central nuclear. 

Para Melucci (1989), uma ação coletiva não pode ser explicada sem levar em conta 

como os recursos internos e externos são mobilizados, como as estruturas organizacionais são 

constituídas e mantidas, como as funções de liderança são garantidas. O que empiricamente 

chama-se de movimento social é um sistema de ação que liga orientações e significados 

plurais. Os diferentes significados e interesses possibilitam que numa ação coletiva singular 

contenham tipos diferentes de comportamento. 

A categorização de ação coletiva em Melucci (1989) possibilita-nos argumentar que a 

Articulação Sertão Antinuclear, espaço onde povos e comunidades tradicionais associam suas 

ações coletivas no confronto político com a Central Nuclear do Nordeste, trata-se de uma 

unidade de mobilização, que segundo Almeida (2004), refere-se à aglutinação de interesses 

específicos de grupos sociais não necessariamente homogêneos, que são aproximados 

circunstancialmente pelo poder nivelador do Estado – por meio de políticas 

desenvolvimentistas, ambientais e agrárias – ou de ações por ele incentivadas ou 

empreendidas, tais como as chamadas obras de infraestrutura. A Articulação Sertão 

Antinuclear é, portanto, a rede de associações de diferentes povos, comunidades, instituições, 

agências, entre outros, onde os atores partilham de uma solidariedade política no contexto do 

enfrentamento à central nuclear.  

Destacamos essa questão porque os povos e comunidades tradicionais em Itacuruba 

representam seis diferentes organizações sociais, que como bem vimos, descortinam 

diferentes situações e agenciamentos da identidade étnica em Itacuruba, por conseguinte, 

configurarão participações diferentes, em temporalidades distintas, fazendo com que a 

atuação desses na Articulação antinuclear seja tão complexa quanto à rede de relações que 

compõe o fenômeno da etnicidade em tal lugar. Ademais de ações que esses agentes elaboram 

no âmbito da Articulação, a própria etnicidade, expressa nos processos de emergências 

étnicas, constitui a forma de enfrentamento a um novo empreendimento nuclear. 

É “fortalecendo a cultura, a fé e a religião”, como afirma Cícera Pankará
109

, é na luta 

pela demarcação dos territórios e no movimento de preservação do Rio São Francisco, onde 

se abundam variadas formas de resistências que compõem, numa esfera maior, repertórios de 

confrontos antinucleares no Sertão de Pernambuco. 
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A ideia de “repertório confrontacional”, no uso de Tilly (apud ALONSO; BOTELHO, 

2012), refere-se a um conjunto de formas de ação política surgidas em meio a conflitos numa 

dada época e que, a partir de então, fica à disposição dos atores sociais. Analiticamente, 

indígenas e quilombolas em Itacuruba elencam um repertório confrontacional que expressa 

uma evidente interação histórica e atual entre eles e seus opositores, nesse caso, os 

megaprojetos energéticos. Conforma-se, então, um sistema de referência que incentiva ou 

restringe as oportunidades de ação coletiva.  

As ações políticas que irão compor os repertórios confrontacionais podem ser vistas 

nas microdinâmicas locais, nos processos e nos ambientes próprios de cada grupo, ou seja, na 

realidade vivida no contexto de Itacuruba, onde é a própria vida o eminente elemento de 

resistência e de confronto político. O que James Scott (2002) conceitua como “forma 

cotidiana de resistência” é particularmente importante para demonstrar que o enfrentamento 

não se expressa somente em manifestos, protestos e batalhas mais rápidas, mas também num 

bojo de lutas pulverizadas no dia a dia de pessoas que, imersas em suas dinâmicas, encontram 

obstáculos para a ação coletiva e organizada, sendo as resistências cotidianas muitas vezes a 

única opção disponível. 

Entretanto, na leitura mais geral do confronto político contra a central nuclear, 

sinalizamos que o repertório confrontacional não é realizado única e exclusivamente por 

indígenas e quilombolas em Itacuruba, mas são eles que possibilitam conglomerar uma série 

de alianças e solidariedades políticas que vão aglutinando-se no percurso de um organizado 

movimento antinuclear em Pernambuco. 

 Os povos e comunidades tradicionais em Itacuruba possibilitam a convergência da 

rede mobilizatória que canaliza atos públicos, indicando ao restante da sociedade os 

problemas socioambientais de um megaprojeto nuclear. Entenderemos, então, desde o 

interesse da pesquisa antropológica sobre esses agentes, até a participação e formação de 

alianças com a Igreja Católica, CIMI, CPT, indígenas e quilombolas de outras regiões, 

parlamentares, enfim, toda uma rede que cresce exponencialmente no campo do confronto 

com o empreendimento.  

A Articulação Sertão Antinuclear, como todo movimento social, surge para fins 

específicos, no entanto está composta de pequenos grupos imersos em suas dinâmicas locais 

que evidencia a dimensão que ocupa a micropolítica da vida cotidiana nas formas e contextos 

em que se darão as ações coletivas contra o empreendimento nuclear. Os processos de 

interação e conflito, os interesses divergentes, as disputas internas, as dissidências 
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sociopolíticas em Itacuruba, será o âmago da configuração das alianças e mecanismos 

políticos na luta antinuclear.  

Quem vem ao lado de quem numa caminhada antinuclear, por exemplo, revelará muito 

das tensões existentes na dimensão local, mas que na arena mais ampla do confronto 

antinuclear estarão dispersas em razão de uma solidariedade política que incita a unidade 

entre os agentes, a partir do interesse comum entre eles. A solidariedade política é situacional, 

e, assim, irá se destacar em diferentes momentos, em decorrência das diferentes situações que 

irão compor um campo de oportunidades de ações coletivas. Tais situações irão ser 

conduzidas em detrimento da tessitura da escolha do município de Itacuruba para a instalação 

da Central Nuclear do Nordeste.  

No panorama temporal, o debate sobre a possibilidade da região do Sertão de Itaparica 

de abrigar um empreendimento nuclear surge ainda na década de 1980, mesmo momento em 

que se dava a construção da UHE Itaparica e o reassentamento populacional. O Diário Oficial 

da Prefeitura da Cidade do Recife, de 17 e 18 de junho de 1987, registra uma campanha que 

se desencadeava com o apoio dessa prefeitura – através do Departamento de Ecologia da 

Secretaria municipal de Transportes e Obras – contra a instalação de uma usina nuclear em 

Pernambuco. A campanha tinha por finalidade “coletar 30 mil assinaturas para viabilizar 

emenda constitucional de caráter popular, contra a instalação de uma usina nuclear em 

Pernambuco”.  

Em 25 de novembro do mesmo ano, a “Emenda Substitutiva nº 01 ao Projeto nº 244” é 

discutida por deputados estaduais e registrada no Diário do Poder legislativo de Pernambuco. 

Tratava-se da pretensão do governo federal em depositar no município de Floresta o lixo 

atômico da tragédia envolvendo o Césio – 137, que ocorreu em Goiânia (GO), nesse mesmo 

ano. A emenda propunha proibir “aos governos do Estado e dos Municípios celebrarem 

convênios ou darem licenças que possibilitem a instalação de usinas nucleares, ou que 

permitam o depósito de seus rejeitos ou de química letal”.  

Ainda em 1987, há o registro de mobilizações contra o projeto de depósito do resíduo 

radioativo em Floresta, bem como, numa direção contrária, o Brasil anuncia o alcance da 

tecnologia para o enriquecimento do urânio. 
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Figuras 17 e 18 – Registros de mobilização antinuclear no município de Floresta em 1987 

Fonte: Arquivo de João Luis da Silva - professor do IF Sertão PE, campus Floresta. 

A mobilização conseguira atingir seu objetivo: impedir a instalação da usina nuclear e 

o depósito de rejeitos nessa região. O debate parlamentar culminou no art. 216 da 

Constituição de Pernambuco, de 1989, que proíbe a instalação de usinas nucleares no 

território estadual enquanto não se esgotar toda a capacidade de produzir energia oriunda de 

outras fontes. De lá pra cá, o setor nuclear dinamizou-se e mais recente se retomou a projeção 

de um empreendimento nuclear nessa região do Sertão. A sua vez, a perspectiva de 

construção do empreendimento se dá a partir de dois caminhos argumentativos. 

O primeiro de que existe uma crescente demanda de energia elétrica no Brasil, que 

constitui um tema ininterrupto da agenda dos programas de desenvolvimento. Os blecautes, 

conhecidos popularmente como apagões, na década de 1990 e ao longo dos anos 2000 são uns 

desses acontecimentos que chamariam atenção da sociedade civil, do setor público e, 

sobretudo, do setor privado para um enredo de que o país só crescerá se aumentar a produção 

energética. 

Como sinalizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em 2018: “Para o 

país crescer, consumo de energia vai saltar 44% em dez anos”, no entanto, os atrasos nos 

projetos de geração elétrica mostravam preocupação para o setor energético. Segundo a 

Aneel, 54% desses projetos que estavam em construção enfrentavam restrições na concessão 

de licenças ambientais ou demandas judiciais, questões que inviabilizavam o funcionamento 

dos empreendimentos
110

.  
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O outro argumento é de que os períodos de estiagem ocasionam uma crise hídrica que 

prejudica a produção de energia a partir de usinas hidrelétricas, base da matriz energética 

brasileira. Há, então, que pensar estratégias de produção de energia que sejam sustentáveis. 

Esse discurso, equivocadamente enquadra a matriz nuclear como uma espécie de “energia 

limpa”, uma vez que não emite gases do efeito estufa, desconsiderando a cadeia de produção 

desta, que envolve desde a mineração do urânio aos rejeitos radioativos produzidos nas 

diferentes etapas do ciclo minerário. 

A perspectiva do desenvolvimento nacional em razão da demanda energética se 

situou ao longo dos anos 2000 como uma locomotiva do crescimento nacional, que confluiu 

na região Nordeste os projetos do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). 

Concomitante aos investimentos no Nordeste, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, 

retomam-se as obras da usina nuclear de Angra 3, que paradas desde 1986, entrara na lista de 

prioridades do PAC
111

. Descortina-se, então, o retorno à discussão do Plano Nuclear 

Brasileiro (PNB) e a consequente intenção de construir empreendimentos que apostem na 

tecnologia nuclear como a forma de “energia do futuro”
112

. 

Em síntese o argumento oficial para a retomada do PNB é o risco iminente de um 

retrocesso nas conquistas feitas pelo país ao longo de mais de 50 anos de pesquisa – 

considerando como marco a institucionalização do setor de C&T, em 1951. Em que 

pese a existência de atividades voltadas para a área nuclear, sua estabilidade e 

avanços demandam a redefinição das estratégias, prioridades e projetos 

fundamentais, desvinculando a matéria das agendas de governo elevando-a à 

condição de política de Estado. Sustenta-se que a ausência de um programa 

específico para o setor impediria o avanço na área, mas também comprometeria os 

procedimentos já realizados - uma perda financeira de bilhões de reais. A retomada 

dos debates sobre o PNB vai ao encontro das expectativas nacionais de crescimento 

econômico e projeção internacional condensando, em uma só pasta, a qualificação 

tecnológica que o setor produtivo necessita para se expandir e o suprimento 

energético de longo prazo sem o qual não há desenvolvimento humano (CARPES, 

2006, p. 132). 
 

A consolidação de uma política nuclear brasileira considera fatores como a 

importância militar da tecnologia nuclear, mesmo quando não se pretende usá-la para essa 

finalidade. Segundo Carpes (2006), os planejadores dos projetos nucleares argumentam que a 

utilização da tecnologia nuclear pelo Brasil visaria fins pacíficos, apesar da dualidade 

intrínseca a essa matéria. A hipótese sustentada é de que a defesa de uma política nuclear é 
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 A primeira paralização da construção de Angra 3 aconteceu em 1986, dois anos após o incío das obras. 

Retomada em 2010, a obra foi novamente interrompida em 2015. Em 2019 é denunciada por confluir esquemas 

de corrupção que levou, em março de 2019, a prisão do ex-presidente do Brasil Michel Temer.  
112

 Visto como uma tecnologia que emite baixo carbono, relacionadas ao aquecimento global, muitos vêem a 

energia nuclear como a “energia do futuro”, argumentando que esta resolveria os problemas prementes em outras 

fontes energéticas. Ver: Notícia titulada: “Nuclear power: energy for the future or relic of the past?” de 27 de 

fevereiro de 2015. Disponível em: bbc.com/news/business-30919045. [Acesso em 04 jul. 2019]. 
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considerada uma estratégia de inserção internacional soberana com autonomia relativa, bem 

como de um instrumento de valorização nacional frente aos demais países. 

Figura 19 – A questão nuclear em Itacuruba 

 

Fonte: o autor. 

Em meio às distintas discussões que envolvem a questão nuclear, incluindo as 

discussões sobre paz e guerra (CALERA, 1967), os povos e comunidades tradicionais em 

Itacuruba não imaginariam que o Rio São Francisco estaria, justamente, na “rota de expansão 

da energia nuclear brasileira”: 

Foi um susto que a gente levou da noite pro dia, com a estrada sendo feita, passando 

pelo território, então a gente já levou um susto daí, e aí a gente foi pesquisar qual era 

o verdadeiro sentido daquela estrada, foi aí que a gente descobriu que era a usina 

nuclear, e quando a gente foi pesquisar, muitas coisas que a gente já tinha observado 

que estava sendo feito na região aconteceu porque está no plano, na Central Nuclear 

do Nordeste, onde tem todo um cronograma do que já foi executado, datas, 

períodos... aí quando a gente percebeu isso, a gente viu que aviões que sobrevoando, 

movimento de pessoas, estava tudo naquele cronograma. 

(Lucélia Leal Cabral – Povo Pankará, Depoimento realizado em oficina do Projeto 

Nova Cartografia Social em mai. 2018). 
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O “susto da noite pro dia” que Lucélia Pankará se refere foi um movimento estranho 

em Itacuruba, desde fluxos de carros, helicópteros sobrevoando, até uma estrada que estava 

sendo construída e que passava na proximidade do Serrote dos Campos. A Estrada do Peixe
113

 

tratava-se de um projeto de infraestrutura da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do 

São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) que previa implementar e pavimentar uma rodovia 

vicinal, trecho PE 422, entre os municípios de Itacuruba e as Agrovilas do Coité e Jatinã
114

.  

Sendo Itacuruba uma área de investimento na piscicultura, seria necessária uma obra 

daquele porte, com valor de R$13,488 milhões, como assinalado pela CODEVASF? Era a 

dúvida que intrigava indígenas e a população em geral. Em meio a tal situação, a notícia em 

18 de fevereiro de 2011 de que a “Eletronuclear escolhe cidade de Itacuruba como opção para 

uma usina atômica no Nordeste” deixaria todos atônitos.  

O Blog de Jamildo, do Sistema Jornal do Commercio, diz ter tido acesso com 

exclusividade ao projeto “A rota da expansão da energia nuclear brasileira”, assinado em 

Janeiro de 2011 pelo engenheiro Carlos Henrique Mariz, à época chefe do escritório da 

Eletronuclear no Nordeste. O Blog disponibilizou o documento, em formato de slides, e 

revelou que o governo federal teria escolhido Itacuruba como a primeira opção para sediar o 

empreendimento por dispor de oferta de água para resfriar os reatores nucleares, solo estável e 

proximidade das linhas de transmissão de energia. 

O blog ainda apontava que a baixa densidade populacional seria um dos motivos para 

tal escolha, já que uma central nuclear: “geralmente é instalada numa área de baixa densidade 

populacional, porque devem existir planos de segurança que exigem a retirada de todas as 

pessoas próximas da planta industrial em caso de emergência. Esta exigência ocorre somente 

porque é mais fácil desocupar uma área com poucas pessoas do que uma muito populosa” – 

afirmava o Blog. 

 

 

 

 

                                                           
113

 Poderá ser visualizado no Mapa da pagina anterior, elaborado pelos povos e comunidades tradicionais de 

Itacuruba no âmbito do Projeto Brasil Central - núcleo Pernambuco do PNCS . Fonte: Projeto Nova Cartografia 

Social (2019). Cartografia: Poliana de Souza Nascimento; Tiane de Paiva e Souza; Paulo Leonardo Paiva; 

Whodson Silva. 
114

 Dados do Contrato. Espécie: Contrato nº 3.066.00/2011. Processo: 59530.001107/2011-91. Contratante: 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF. Contratada: Impar 

Implantação e Pavimentação de Rodovias LTDA. 
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Figuras 20 a 25 – Folhas 07, 08, 11, 15, 16 e 30 do Projeto “A rota da expansão da energia nuclear brasileira” 

Fonte: Eletronuclear. 

Entre as questões que ratificavam a intenção nuclear na região, estava à presença de 

um escritório da Eletronuclear na cidade Recife, no bairro de Boa Viagem, que fora 
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inaugurado em 12 de agosto de 2009
115

.
 
O site do MME afirmava que a representação dessa 

estatal no Nordeste se dava em “função de atender à demanda que será criada a partir do 

início dos estudos para escolha do sítio da central nuclear nordestina como, por exemplo, o 

envolvimento com as organizações públicas e regulatórias da região”. A área considerada de 

interesse, segundo notícia, “é a faixa litorânea que vai da Bahia a Pernambuco passando por 

Alagoas e Sergipe”. Sendo apontado posteriormente o sítio Belém do São Francisco, como 

assinalado por Jamildo. 

A partir de então, um alvoroço tomou conta da nova Itacuruba. Seria real a projeção 

de um empreendimento nuclear no município? Era o que todas e todos se perguntavam ao 

olharem o projeto, o cronograma e os mapas que sinalizavam que o movimento estranho se 

tratava, na verdade, das dinâmicas de instalação de um novo empreendimento energético no 

lugar, agora, uma central nuclear com envergadura para seis usinas nucleares. 

Não obstante o rebuliço no município sertanejo, a noticia teve repercussão entre os 

parlamentares de Pernambuco que passaram a discutir o assunto, alguns animosos com a ideia 

de um investimento desse porte, e outros, que repudiavam um empreendimento de natureza 

nuclear. É o que relata a série de 14 matérias publicadas pelo Sistema Jornal do Commercio 

entre fevereiro e maio de 2011. 

Entre as matérias publicadas, a de 02 de março se refere ao editorial do Jornal do 

Commercio que confirmava o anúncio feito pelo Blog de Jamildo em fevereiro: “Itacuruba 

indicada para usina nuclear”, como ressaltava a manchete. No dia seguinte, a Prefeitura 

Municipal de Itacuruba informa a todos os leitores, através de uma carta ao Blog, “que o 

município de Itacuruba vem permanentemente se preparando para receber um investimento do 

porte como o da usina nuclear. A exemplo disso foi, a atração da espanhola Pesca Nova – 

segunda maior empresa de pescado do mundo. E a implantação do Projeto Impacton do 

Observatório Nacional”. 
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 Notícia no site do Ministério de Minas e Energia intitulada: “Eletronuclear inaugura escritório em Recife”. 

Disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-

/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/eletronuclear-inaugura-escritorio-no-

recife;jsessionid=9EFEB2F5A0CBD5C0B2C061ACCA591E17.srv155. [Acesso em 04 jul. 2019]. 
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Quadro 4 – Notícias sobre a questão nuclear veiculadas no Jornal do Commercio em 2011 

NOTÍCIAS SOBRE A QUESTÃO NUCLEAR VEICULADOS NO JORNAL DO COMMERCIO EM 2011 

Data Notícia Redação Link de Acesso 

18/02/2011 
Eletronuclear escolhe cidade de Itacuruba como 

opção para sediar usina atômica do Nordeste 
Jamildo – Blog de 

Jamildo 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/02/18/eletronucl
ear-escolhe-cidade-de-itacuruba-como-opcao-para-sediar-

usina-atomica-do-nordeste/ 

19/02/2011 
Eduardo tentou dividir usina nuclear com 
baianos, mas Eletronuclear não permite 

Jamildo – Blog de 
Jamildo 

ttps://m.blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/02/19/eduardo
-tentou-dividir-usina-nuclear-com-baianos-mas-

eletronuclear-nao-permite/ 

22/02/2011 
Deputados estaduais discutirão implantação da 

usina semana que vem 
Thiago Lins – 

Blog de Jamildo 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/02/22/deputado
s-estaduais-discutirao-implantacao-da-usina-semana-que-

vem/ 

22/02/2011 
Humberto Costa vê ironia geológica na escolha 

de Itacuruba para usina nuclear  
Jamildo – Blog de 

Jamildo 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/02/22/humberto-
costa-ve-ironia-geologica-na-escolha-de-itacuruba-para-

usina-nuclear/ 

22/02/2011 
Urbanitários debaterão energia nuclear como 

solução de matriz energética para o NE 
Edvaldo Gomes – 
Blog de Jamildo 

https://m.blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/02/22/urbanit
arios-debaterao-energia-nuclear-como-solucao-de-matriz-

energetica-para-o-ne/ 

25/02/2011 Fernando Ferro defende implantação  
Thiago Lins – 

Blog de Jamildo 
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/02/25/fernando-

ferro-defende-implantacao/ 

02/03/2011 
Editorial do JC destaca Itacuruba como primeira 

usina nuclear do Nordeste 
Jornal do 

Commercio 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/03/02/editorial-
do-jc-destaca-itacuruba-como-primeira-usina-nuclear-do-

nordeste/ 

03/03/2011 
Prefeito de Itacuruba rompe o silêncio e fala de 

usina nuclear 
Jamildo – Blog de 

Jamildo 
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/03/03/prefeito-

de-itacuruba-rompe-o-silencio-e-fala-de-usina-nuclear/ 

14/03/2011 
Depois de acidente no Japão, Daniel Coelho leva 
o tema energia nuclear à discussão em plenário 

Jamildo – Blog de 
Jamildo 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/03/14/depois-
de-acidente-no-japao-daniel-coelho-leva-o-tema-energia-

nuclear-a-discussao-em-plenario/ 

14/03/2011 
Daniel Coelho, do PV, declara-se contra usina 

nuclear em Itacuruba 
Jamildo – Blog de 

Jamildo 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/03/14/daniel-
coelho-do-pv-declara-se-contra-usina-nuclear-em-

itacuruba/ 

16/03/2011 
Entrevista: Carlos Henrique Mariz, chefe do 

escritório da Eletronuclear no Nordeste 
Blog de Jamildo 

https://m.blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/03/16/entrevi
sta-carlos-henrique-mariz-chefe-do-escritorio-da-

eletronuclear-no-nordeste/ 

01/04/2011 
Cidade de Itacuruba não quer viver apenas de 

energia nuclear 
Jamildo – Blog de 

Jamildo 
https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/04/01/cidade-
de-itacuruba-nao-quer-viver-apenas-de-energia-nuclear/ 

11/05/2011 
Lobão confirma usina nuclear em Itacuruba. 

Eduardo Campos vence queda de braço com 
Jacques Wagner, da Bahia 

Jamildo – Blog de 
Jamildo 

https://blogs.ne10.uol.com.br/jamildo/2011/05/11/lobao-
confirma-usina-nuclear-em-itacuruba-eduardo-campos-
vence-queda-de-braco-com-jacques-wagner-da-bahia/ 

11/05/2011 
Governador nega confirmação de usina nuclear 

em Pernambuco  
JC Online 

https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambu
co/noticia/2011/05/11/governador-nega-confirmacao-de-
usina-nuclear-em-pernambuco-4171.php%2015/05/2011 

Fonte: o autor 
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BOX Nº 6 

Resposta de Romero Magalhães Lêdo, à época Prefeito de Itacuruba, ao Blog de Jamildo. 
 

Caro Jamildo,  
Como leitor atento do seu blog e do Jornal do Commercio estamos através deste e-mail 
esclarecendo alguns questões:  
1. Que o município de Itacuruba vem permanentemente se preparado para receber um investimento 
do porte como o da Usina Nuclear. A exemplo disso foi a atração da espanhola Pesca Nova – 2ª  
maior empresa de pescado do mundo. E a implantação do Projeto Impacton do Observatório 
Nacional;  
2. Que vem implantado um “novo modelo de gestão”, desde o início de 2009, baseado nas 
principais experiências do setor público do Brasil, a exemplo de Minas Gerais e Espírito Santo (mais 
antigos e consolidados), e mesmo o modelo que vem sendo usado pelo Governo de Pernambuco. 
Esse modelo vem criado um ambiente de negócios favorável aos investimentos, que atenda desde 
o Empreendedor Individual, até os grandes investidores como a Pesca Nova, a Netuno e outros 
investimentos que estão sendo atraídos para o município.  
3. Que a gestão pública de Itacuruba entende que as questões estratégicas como o 
desenvolvimento da piscicultura devem ser tratadas no mínimo nos Fóruns Regionais, nesse caso a 
Região de Itaparica. Isso vem sendo estimulado através do Fórum Território da Cidadania do 
Governo Federal e que deve se acelerar com a criação da ADESI – Agência de Desenvolvimento 
Sustentável de Itacuruba criada em outubro de 2010, e que deve com a conclusão da construção 
do CAE – Centro de Atividade Econômica – projeto em parceria com a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco, previsto para abril desse ano oferecer 
informações atualizadas sobre a socioeconomia local e regional, prestar consultoria em gestão 
empresarial e tecnológica para os pequenos empreendedores, empresas de pequeno porte, média 
e grandes empresas.  
4. Que desde 2006 a gestão pública vem estado em permanente discussão com investidores 
nacionais e internacionais em energia renováveis, já tendo feito entendimentos com empresas 
asiáticas para implantação de empreendimentos de energia solar, aproveitando o céu ensolarado 
da nossa região. 
5. Que no ano de 2009 iniciou uma discussão e aprovou em 2010 na Câmara de Vereadores do 
município Lei que cria a Zona Especial de Estudo e Implantação de Empreendimentos em 
Energia Renovável (solar, eólica, nuclear e bicombustível).  
Entendemos que o editorial do Jornal do Comércio de ontem é revelador e começa a abrir um 
novo cenário para a Região de Itaparica. Insistimos no entanto que estamos atento sim para a 
mensurabilidade de um investimento dessa envergadura (10 bilhões). Mais que o observatório e o 
artesanato, que de fato é rico – e o ano passado foi todo catalogado, com a realização do 1º. 
Inventário Turístico e Cultural – Itacuruba é um município que está crescendo como o Brasil, 
como Pernambuco no rumo certo.  
Quanto as questões ambientais informamos, que na Reforma Administrativa modicou nossa 
estrutura organizacional, e foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (nossa Lei é de 
março de 2010 antes do Governo do Estado anunciar a criação da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente). Dentro dessa secretaria estão os departamentos de Licença, Controle e Fiscalização, 
Preservação do Bioma Caatinga e de Educação Ambiental.  
Em relação aos impactos de uma possível implantação de uma Usina Nuclear na região achamos 
que essa deve ser uma discussão mais aprofundada entre técnicos do setor e a população em 
diversas audiências públicas e terão seu tempo certo. No entanto já estamos nos preparando e 
instrumentalizando a gestão para recepcionar os investimentos que possam dinamizar a 
economia sertaneja.  
Em anexo te encaminho apresentação de Balanço das Ações 2009-2010 que solicito seja 
disponibilizado no seu Blog, para que os Pernambucanos possam conhecer melhor nosso 
município. De antemão fica o convite para que venhas conhecer as mudanças e transformações 
que essa gestão vem promovendo.  
Muitas outras coisas estão acontecendo em Itacuruba e nos colocamos a disposição para em 
qualquer tempo informamos a população de Pernambuco usando espaço privilegiado do seu 
Blog. Um grande abraço, Romero Magalhães Lêdo - Prefeito de Itacuruba. 
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Ainda em 2011 o projeto a “Central Nuclear do Nordeste” apontara tal região como 

locus do investimento. O documento, que esteva disponível digitalmente no site da 

Eletronuclear até julho de 2018, previa a instalação de seis usinas nucleares onde a primeira 

iniciaria a operação em 2022 e a última em 2030
116

. Ainda, calculava a construção de cada 

usina em um prazo de 05 anos, inspirados no projeto da Sanmen Nuclear Power Station – em 

Zhejiang, China
117

, e apontava os municípios de Belém do São Francisco (PE), Rodelas (BA), 

Itacuruba (PE), Floresta (PE), Cabrobó (PE), Salgueiro (PE), Serra Talhada (PE), Petrolândia 

(PE) e Paulo Afonso (BA) na categoria de impacto regional do empreendimento.  

Dois anos depois, em agosto de 2013, a Associação Brasileira de Energia Nuclear 

(ABEN) noticia que a Eletronuclear estava na fase final do estudo de sítio, e que o 

município de Itacuruba estava ganhando destaque durante as reuniões dos executivos da 

estatal. “É o município de Itacuruba, à beira do Rio São Francisco, perto de Belém de São 

Francisco, onde poderá vir a ser construída a nova central nuclear do país, com seis unidades 

geradoras e capacidade total de 6,9 mil MW” – afirma a nota
118

. 

Entre os impactos provocados pela instalação de quaisquer megaprojeto energético, 

como o da UHE Itaparica, por exemplo, há que distinguir as especificidades da forma de 

geração elétrica nuclear, como afirma Pinguelli Rosa (1988). Para esse autor, estudar os 

impactos de um empreendimento nuclear interfere na compreensão de outras interfaces da 

questão tecnológica e social, o que potencializa distintos debates.  

BOX Nº 7 

Fragmento do Boletim elaborado no contexto do Projeto Brasil Central - núcleo Pernambuco. 

USINA NUCLEAR: O QUE É E COMO FUNCIONA? 
1. É uma energia de fonte não renovável obtida a partir da reação nuclear de átomos, 

geralmente do mineral Urânio; 
2. No Brasil, estão em atividade as usinas nucleares Angra 1 e 2 no estado do Rio de 

Janeiro; 

                                                           
116

 Esse documento trata- se de um material, em formato de slides, da apresentação do projeto de construção de 

um complexo de seis usinas nucleares no sítio designado como “Belém de São Francisco”. Um fato curioso é 

que o material, disponível digitalmente no site da Eletronuclear, foi retirado do site em julho de 2018, mesmo 

mês que se publicara na Folha de São Paulo que o governo federal retomava a discussão do PNB e previa a 

construção de novas usinas nucleares no Brasil. O acesso ao material dava-se a partir desse link: 

http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=V- YqhiUeb10%3D&tabid=347.  
117

 As obras dessa central nuclear começaram em 2009, entretanto tal empreendimento só veio a funcionar em 

2018. 
118

 Notícia intitulada: “Projeto prevê nova central nuclear em Pernambuco”, publicada em 21 de agosto de 2013. 

Disponível em: http://www.aben.com.br/noticias/projeto-preve-nova-central-nuclear-em-pernambuco#noticia. 

2013 [Acesso em 25. jan. 2019]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Zhejiang
https://en.wikipedia.org/wiki/China
http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=V-YqhiUeb10%3D&amp;tabid=347
http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=V-YqhiUeb10%3D&amp;tabid=347
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3. É um recurso energético com elevados custos de produção, desde a construção da 
infraestrutura, o extenso fluxo da cadeia produtiva, às tecnologias utilizadas. 
ETAPA DE MINERAÇÃO 

4. O Urânio é um metal radioativo que além de ser combustível em usinas nucleares para 
geração de energia elétrica, é utilizado na indústria bélica: na produção de armas 
nucleares, como bombas; 

5. A exposição à radiação, via inalação ou contato na pele, provoca envenenamento com 
efeitos colaterais de náusea, vômito, dor de cabeça, diarreia e queimaduras, além de 
provocar o desenvolvimento de alguns tipos de câncer (é comum identificar casos de 
câncer em trabalhadores da mineração do urânio). Por causa da exposição à 
radioatividade no acidente de Chernobyl, na Ucrânia, foram identificadas crianças 
nascidas com deformidades genéticas; 

6. No Brasil, sua mineração é controlada pela União através da Lei Nº 4.118 de 1962, sendo 
uma das principais reservas exploradas localizada no município de Caetité/BA; 

7. Nesse processo, é comum identificar alto índice de contaminação das águas da região.  
Normalmente é realizada a drenagem ácida da mina e efluentes radioativos são gerados 
(assim como metais pesados), e quando não tratados quimicamente de forma correta, 
contaminam os cursos de água por onde são despejados; 
ETAPA DE ENRIQUECIMENTO 

8. Após a etapa da extração, o material é transportado para onde acontece a produção do 
concentrado de Urânio (yellow cake), processo de enriquecimento do mineral para a 
produção do combustível. 

9. Em alguns casos, da etapa da mineração para a etapa do enriquecimento, há um extenso 
fluxo de produção internacional, sendo o material transportado para ser manipulado onde 
existe a tecnologia especializada; 
ETAPA DE REAÇÃO NUCLEAR E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

10. Essa etapa finalmente acontece dentro das usinas nucleares, instaladas próximas a 
fontes de água abundante, usada no processo. Geralmente só se contabiliza a 
quantidade de emissão de poluentes (CO2) na atmosfera a partir desta etapa, resultando 
num resultado equivocado de energia “limpa”; 

11. As pastilhas de urânio concentrado são expostas a uma reação nuclear (fissão do núcleo 
do átomo), produzindo alta quantidade de calor. O calor aquece a água até atingir o 
estado gasoso que movimenta o turbogerador, produzindo energia elétrica; 

12. A água também é utilizada no resfriamento do mecanismo, sendo devolvida para a fonte 
com alta temperatura, alterando as condições locais naturais. A tragédia de Chernobyl 
aconteceu decorrente de uma falha no sistema de refrigeração; 
LIXO RADIOATIVO 

13. Os rejeitos de alta radioatividade gerados durante a reação nuclear que produz calor e 
energia elétrica, são armazenados provisoriamente em piscinas de resfriamento ao lado 
do reator. E os rejeitos de baixa e média radioatividade são armazenados e empilhados 
em toneis dentro da área da central nuclear 

 

De estigmatizada “terra dos deprimidos” à potência nuclear brasileira, é assim que a 

nova Itacuruba passa a ser vista a partir de 2011. É no momento em que os planejadores 

traçam a rota da expansão da energia nuclear brasileira, estando Itacuruba bem no meio dessa 

rota, que se difunde em meio à população itacurubense um “medo difuso”, que ancorará até os 

dias atuais uma escancarada forma de violência do silêncio praticada pelo Estado. 

Em Angra dos Reis, onde a experiência com a radioatividade não se manifesta 

sensorialmente, a proximidade da usina nuclear parece não provocar a mesma reação 

da população, ou não da mesma maneira. Ela se manifesta através de um medo 
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difuso
119

 originário da circulação de informações sobre os riscos da radioatividade 

[...] (LEITE LOPES, 2004, p.234). 

 

Se a presença da central nuclear em Angra dos Reis incita um sentimento de medo nas 

pessoas que sensorialmente não identificam se estão sendo envenenadas pela exposição à 

radiação, a população de Itacuruba, antes mesmo de estar exposta a esses riscos, acessa a 

partir de 2011 severas dimensões do sofrimento social, provocadas pelo medo da instalação 

de um novo megaprojeto energético no município. A violência do silêncio é um desses 

prejuízos que o poder político, econômico e institucional engendra nessa região, sendo um 

perverso mecanismo de desmoralização dos agentes sociais impactados.  

Primeiro, o Estado não oferece maiores informações sobre as áreas de interesse do 

empreendimento nuclear, mesmo quando requerido pelos povos e comunidades tradicionais 

que têm esse direito juridicamente garantido, contrariamente circunscrevem-nos como 

inexistentes na região a ser afetada; Segundo, negam a existência do projeto, apelando para 

viralização midiática de que o tema é fake news, estigmatizando a população como “louca”, 

“depressiva” e “desinformada”; Terceiro, conforma-se um lobby nuclear que confirma 

Itacuruba como o local que poderá receber tal investimento e que a indecisão do Estado 

justifica a ausência de informações e consulta aos atingidos, tratando-os como tecnicamente 

ignorante. 

Se o Estado silencia por um lado, os povos e comunidades tradicionais de Itacuruba 

vociferam por outro, pois o confronto com a Central Nuclear do Nordeste tem o seu desponte 

também em 2011. Uma série de mobilizações antinucleares é articulada no Sertão 

pernambucano com o apoio da Articulação Antinuclear Brasileira (AAB) que, criada nesse 

mesmo ano, refletia o panorama de discussões e enfrentamentos aos empreendimentos 

nucleares que se dava a nível nacional
120

. 

Cícera Pankará à época estava integrando o Centro Cultural Direito de Ser de 

Itacuruba, lembra que tamanho foi o susto ao lerem na internet a informação sobre a central 

nuclear. Rapidamente foram contatados por Maria José, do Movimento Cultura de Paz da 

                                                           
119

 Em referência à PRADO, Rosane M. A beleza traída. Percepção da usina nuclear pela população de Angra 

dos Reis. XX Reunião Brasileira de Antropologia, Salvador, 1996, mimeo; e, SILVA, Gláucia Oliveira da. 

Angra I e a Melancolia de Uma Era. Um Estudo sobre a Construção Social do Risco. Niteroi: Editora da UFF, 

1999. 
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 Criada em um encontro no Rio de Janeiro promovido pela Fundação Heinrich Böll, em parceria com a Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA). Desde então, a AAB tem tido atuação promovendo o debate público 

sobre a política energética brasileira e em ações e mobilizações relativas ao tema da energia nuclear. Disponível 

em: http://brasilantinuclear.ning.com/page/quem-somos-1. [Acesso em 04 jul. 2019]. 
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Diocese de Floresta, que informou que algumas atividades contra o megaprojeto já estavam 

sendo organizadas. 

Assim, deflagra-se a partir de 2011, um circuito de mobilizações antinucleares no 

Sertão de Itaparica, extrapolando-o
121

. Entre as ações, a Caravana Antinuclear de 

Pernambuco, realizada entre 28 e 31 de outubro daquele ano, merece destaque por ter 

articulado diferentes agentes no enfrentamento ao empreendimento: indígenas, quilombolas, 

Movimento Ecossocialista de Pernambuco (MESPE), AAB, Diocese de Floresta, CIMI, CPT, 

Movimento Cultura de Paz, pesquisadores da UFPE, entre outras instituições e organizações 

que percorreram quatro cidades de Pernambuco – Belém do São Francisco, Floresta, 

Itacuruba e Jatobá – discutindo com a população os impactos e riscos na produção da energia 

nuclear.  

Valdeci, liderança quilombola de Poço dos Cavalos, lembra que naquele momento 

houvera depoimentos, exposição de cartazes, bem como a apresentação dos tipos de energias 

renováveis e as desvantagens da energia nuclear. Como resultado da Caravana, foi emitida a 

“Carta de Itacuruba”, assinada por mais de sessenta entidades e entregue ao Governador do 

estado de Pernambuco, em 30 de outubro de 2011. 

BOX Nº 8  

CARTA DE ITACURUBA 

Nós, cidadãos, cidadãs e entidades promotoras e participantes da Caravana Antinuclear que 
percorreu, entre os dias 28 e 31 de outubro de 2011, as cidades de Belém do São Francisco, 
Floresta, Itacuruba e Jatobá, em Pernambuco, ameaçadas pela possível instalação de uma usina 
nuclear, ao concluir a Caravana, dirigimo-nos às autoridades e a toda sociedade da região, do 
Nordeste e do Brasil. Através desta carta compartilhamos o resultado destes dias intensos de 
intercâmbio, aprendizagem e compromisso. Música, poesia, teatro, feira de ciências, fotos, 
cartazes, oficinas de desenho com crianças, palestras e debates foram oportunidades de 
informação farta e segura, que o povo da região soube aproveitar, já que não obtém das 
autoridades.  
Uma conclusão cristalina fica da Caravana: O POVO NÃO QUER USINA NUCLEAR! Suas razões, 
se já eram suficientes após os desmantelos vividos com a megaobra da Barragem de Itaparica, 
ficaram ainda mais claras com as informações disponibilizadas pela Caravana. Não precisamos da 
energia termonuclear, porque ela é suja, perigosa e cara. Sob qualquer ponto de vista – social, 
ambiental, político, econômico e cultural – ela é insustentável e indefensável. Por que retomá-la 
neste momento, após o acidente de Fukushima, quando a maioria dos países dela desiste? O 
Programa Nuclear Brasileiro, até hoje desconhecido da sociedade, tem que ser imediatamente 
suspenso. Neste sentido, apoiamos a recém lançada Proposta de Emenda Constitucional 
Antinuclear de Iniciativa Popular. 
Temos, como nenhum outro país, muitas e diversificadas fontes de energia: biomassa, solar, eólica, 
das marés – a serem desenvolvidas com respeito às pessoas e ao meio ambiente. Suspeita-se que 
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 Ressalto o seminário “Instalação de usinas nucleares para geração de energia elétrica no Rio São Francisco” 

promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São e realizado em Maceió em 06 de outubro de 2011 

Francisco (CBHSF); e a “Semana antinuclear do Recife” promovida pelo Movimento Ecossocialista de 

Pernambuco (MESPE) e realizada em Recife em 10 e 12 agosto de 2011. 
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a motivação da construção das usinas nucleares no Brasil é a produção bélica, nos levando a 
repudiá-las ainda mais. 
O que a nossa região precisa não é de mais uma megaobra problemática, reavaliada e rejeitada 
pelas grandes potências mundiais, as mesmas que financiam o programa nuclear no Brasil. 
Carecemos de investimentos públicos como: educação, saúde, segurança, soberania alimentar e 
hídrica, economia popular e solidária, convivência com o semiárido, agilidade no processo de 
identificação e demarcação das terras tradicionais, revitalização do São Francisco, dentre outros. 
Para isso, contem com nosso apoio e participação. USINA NUCLEAR NÃO! 
A hora grave vivida pela humanidade e pelo planeta exige de nós, mesmo ao revés de interesses 
econômicos, posturas éticas, de responsabilidade mútua pelo Bem-Comum das atuais e futuras 
gerações. A presença ainda numerosa de povos originários nesta região nos possibilita o resgate 
de suas tradições culturais, junto com a demarcação de seus territórios, para um diálogo 
intercultural e afirmação de utopias de “um outro mundo possível”, sem a ameaça nuclear. 

Itacuruba, 30 de outubro de 2011. 

O primeiro arranjo da mobilização antinuclear nessa região do Sertão vai, justamente, 

em direção ao problema do megaprojeto, a falta de informações. A Caravana Antinuclear 

assume um caráter informativo e formativo, inclusive para os que estavam imersos na 

organização da mobilização, mas que não tinham dimensão das especificidades de um 

empreendimento dessa natureza, certamente pela falta de posicionamento e comunicação 

oficial à população. 

Esse repertório de mobilizações se estende até 2014 e conjuga uma diversidade de 

mecanismos de denúncia, bem como de exigências do posicionamento do Estado frente ao 

tema. Nesse período articula-se a Marcha das águas, audiências públicas, entre outros atos 

sintetizados no quadro seguinte. No plano local, os povos e comunidades tradicionais em 

Itacuruba viriam a formar uma Frente de Comunidades Tradicionais, como estratégia 

específica desses grupos no campo do confronto antinuclear. 

Quadro 5 – Mobilizações antinucleares realizadas entre 2011 e 2014 

MOBILIZAÇÕES ANTINUCLEARES REALIZADAS ENTRE 2011 E 2014 

1. Caravana Antinuclear em Pernambuco – outubro de 2011; 
2. Carta de Itacuruba assinada por mais de sessenta entidades – outubro de 2011; 
3. Manifestação da Articulação Antinuclear Brasileira – junho 2011; 
4. Semana Antinuclear em Recife – agosto de 2011; 
5. Marcha das Águas em Pernambuco – junho de 2012; 
6. Tenda Antinuclear na Cúpula dos Povos (Rio+20) – junho de 2012; 
7. Mobilização nacional Por um Brasil Livre de Usinas Nucleares – 2012; 
8. Campanha de coleta de assinatura para um projeto de emenda constitucional de iniciativa popular 

proibindo a construção de usinas nucleares no Brasil – 2012; 
9. Lançamento de uma série de vídeos sobre os impactos de usinas nucleares – 2012; 
10. Audiência pública no município de Itacuruba (PE) convocada pelo Fórum Interinstitucional em Defesa da 

Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco – setembro de 2011; 
11. Abaixo-assinado assinado pela revogação do Acordo Nuclear Brasil – Alemanha – 2014 

Fonte: o autor. 
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A frente de comunidades tradicionais de Itacuruba é um interessante exemplo 

etnográfico para entendermos a dimensão que a micropolítica da vida cotidiana ocupa nos 

movimentos de convergência e também de divergências no âmbito da unidade de 

mobilização. A articulação entre as três comunidades quilombolas e o Povo Pankará, no 

momento em que se articulavam as mobilizações, teria sido uma estratégia de dispersar os 

conflitos em razão da demarcação territorial que existia entre os grupos. A atuação do CIMI e 

da CPT na mediação desses conflitos influenciara que os grupos, na arena do confronto, 

mirassem o inimigo comum, o megaprojeto.  

A frente que articulou as comunidades certamente existiu, mas têm percepções e 

significados diferentes para cada grupo. Enquanto uns ressaltam que nesse período de 

mobilizações houvera uma unidade entre os diferentes grupos étnicos de Itacuruba, há outros 

que seguem na direção de afirmar uma coesão somente no movimento maior, que extrapolava 

as relações em Itacuruba, demonstrando que os conflitos internos estariam dissipados na 

conjuntura de uma mobilização geral, mas não no campo da articulação local. 

Ressalto tal situação por entender que os conflitos entre os povos e comunidades 

tradicionais em Itacuruba têm sido fomentados ao longo desse tempo pelo poder nivelador do 

Estado, que, a sua vez, adota uma postura negligente enquanto a resolução da situação 

fundiária desses grupos. Em outra direção, a atuação de agências mediadoras acaba por acirrar 

algumas tensões já existentes, justamente pela complexidade de dinâmicas e demandas dos 

grupos que estão submetidos a um atualizado contexto de descaso planejado. São as nuances 

desses conflitos e das inevitáveis rupturas de relações afetivas provocadas, que irão direcionar 

a participação e interação desses agentes nas mobilizações antinucleares que se configurarão a 

partir de 2018.  

Entre 2015 e 2018, há um silenciamento generalizado sobre a questão nuclear em 

Itacuruba, tal processo deve-se a retaguarda do setor nuclear brasileiro em decorrência do 

debate internacional sobre o acidente na Central Nuclear de Fukushima I – Japão, em março 

de 2011, que se tornou o maior desastre nuclear depois de Chernobyl, em abril de 1986. O 

debate a nível mundial dos perigos ocasionados por empreendimentos nucleares forneceria 

um terreno ideal para o repertório de confrontos contra a Central Nuclear do Nordeste entre 

2011 e 2014. 

É, no entanto, entre 2015 e 2018 que se deu a minha aproximação do campo de 

pesquisa. Conjecturava-se em Itacuruba o medo de um fantasma que poderia aparecer a 
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qualquer momento, contudo, passado o desastre no Japão e a série de mobilizações locais, a 

realidade de que o município viesse a abrigar a central nuclear parecia algo cada vez mais 

inacreditável. Ainda assim, os povos e comunidades tradicionais em Itacuruba demandariam 

ao núcleo Pernambuco do PNCS a visita à localidade, bem como a elaboração de um boletim 

de denúncia sobre a questão nuclear no município.  

Naquele mesmo período a frente das comunidades tradicionais fragilizava-se em 

decorrência das tensões locais, o que impedira o desenvolvimento de atividades do PNCS em 

2015, momento da primeira ida a campo. Em 2017, retornamos à Itacuruba no âmbito do 

projeto “Conflitos sociais e desenvolvimento sustentável no Brasil Central – Projeto Brasil 

Central”. A demanda já existente em Itacuruba tornou-se a ponte para a construção de uma 

agenda de pesquisas na RD do Sertão de Itaparica. 

As ações realizadas pelo núcleo Pernambuco do Projeto Brasil Central podem ser 

visualizadas em dois importantes materiais, o primeiro trata-se de um Mapa Síntese da RD do 

Sertão de Itaparica, apresentado na página 98, que sistematiza as ações coletivas e os conflitos 

socioambientais presentes nessa região e, o segundo, um Boletim Informativo sobre o projeto 

de construção da central nuclear em Itacuruba, cujo mapa que o compõe é apresentado na 

página 110. 

Com o início das atividades do Projeto Brasil Central pude acompanhar de perto as 

dinâmicas dos povos e comunidades tradicionais no Sertão de Itaparica e, com mais 

profundidade, os quilombolas e indígenas em Itacuruba, que acabaram por delinear a 

construção desta pesquisa. Entre abril e novembro de 2018 residi nessa região do Sertão para 

acompanhar tais relações, nesse período do trabalho de campo foram realizadas duas oficinas 

do PNCS com os agentes sociais, uma em 04 de maio e outra em 07 de julho, ambas no 

município de Floresta. As oficinas e o trabalho de elaboração de mapas constituiu-se parte 

central da minha experiência etnográfica.  

Figuras 26 e 27 – Oficina para elaboração de mapas 

Fonte: o autor. 
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Parecia-nos que o momento consistia em um trabalho preventivo, caso o fantasma 

voltasse a aparecer. Os povos e comunidades tradicionais mostravam estar desconfiados de 

que a discussão sobre a central nuclear ainda estaria acontecendo às escondidas, e eram 

enfáticos no interesse pela pesquisa, como também na construção do material que denunciava 

a existência do projeto. Eles tinham razão, passada uma semana da realização da segunda 

oficina, a Folha de São Paulo, em 15 de julho de 2018, noticiaria que “Temer retoma o plano 

nuclear e governo prevê várias usinas”
122

. É a partir desse momento que se inicia um novo 

repertório de confrontos com a Central Nuclear do Nordeste. 

Seria contraditório de minha parte estabelecer, nesse momento, uma ideia de velho e 

novo. Entretanto, sigo na direção analítica de McAdam, Tarrow e Tilly (2009, p.25) em que: 

Os repertórios existentes corporificam uma tensão criativa entre inovação e 

persistência, refletindo suas lógicas instrumental e expressiva muito diferentes. A 

eficácia instrumental de um repertório deriva bastante de sua novidade, de sua 

habilidade de, temporariamente, pegar desprevenidos oponentes ou autoridades e de 

criar exemplos de desordem pública que são custosos aos interesses estabelecidos. O 

uso repetido do mesmo repertório diminui sua eficácia instrumental e, desta forma, 

encoraja a inovação tática. [...] No entanto, os repertórios têm também uma função 

expressiva cuja lógica encoraja a persistência em vez da mudança. A lógica 

expressiva do repertório raramente foi reconhecida, mas ajuda a explicar por que os 

repertórios convencionais persistem apesar das vantagens instrumentais da inovação. 

Especialmente durante os estágios iniciais de um ciclo de protesto, as escolhas 

táticas feitas por grupos desafiantes expressam sua identificação com os primeiros 

insurgentes e sinalizam uma definição mais ampla e inclusiva da luta que surge. 

Retrospectivamente, os estudiosos podem ver um ciclo – especialmente um ciclo de 

reformas – como um conjunto de 6,7,8... n movimentos distintos –, mas esta visão 

quase sempre distorce a perspectivas dos participantes na época. 

 

Nessa direção, os repertórios são temporais e, sobretudo, situacionais, assim como os 

mapas elaborados pelos povos e comunidades tradicionais no contexto do Projeto Brasil 

Central. São situacionais porque revelam uma situação em determinado tempo e contexto, 

com determinados atores e em certas circunstâncias. O segundo repertório confrontacional 

persiste em utilizar táticas e integrar agentes do primeiro, mas se dá em uma conjuntura 

totalmente diferente do anterior, seja de como os grupos no contexto sociopolítico atual têm 

sido tratados pelo poder estatal, seja no que se refere às informações sobre a Central Nuclear 

do Nordeste. 

O que, por outro lado, parece persistir no atualizado e emergente repertório é o 

silêncio do Estado. Não em reproduzir notícias sobre o interesse no megaprojeto, essas 

inclusive explicitam-se cada vez mais, conduto no trato e no diálogo com os agentes sociais 
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 Notícia intitulada: “Temer retoma plano nuclear e governo prevê várias usinas”, publicada em 15 de julho de 

2018. Disponível em: https://folha.com/k7jt13d8. [Acesso em 28 abr. 2019]. 
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atingidos pelo empreendimento. Agrava-se a violência do silêncio bem como o fantasma da 

usina. 

O Comitê de Desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro (CDPNB), organismo 

vinculado ao Palácio do Planalto, em julho de 2018 já tinha elaborado a proposta de um 

programa que previa ampliar a geração de energia nuclear no país, aumentar a exportação de 

urânio e dinamizar a mineração do setor. O comitê, que nesse momento estava composto por 

representantes de onze ministérios e coordenado pelo ministro do Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI), teria criado sete grupos de trabalho sobre o tema nuclear para estruturar o 

novo PNB. As proposições eram de projetos de novas usinas nucleares em diferentes partes 

do país e retomar a construção da usina de Angra 3, como afirma a matéria de 15 de julho de 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meses depois da notícia na Folha de São Paulo, uma publicação no Facebook do 

Deputado Estadual Alberto Feitosa confirma a intenção de construir o empreendimento 

nuclear em Itacuruba. O parlamentar afirma ter acompanhado o Prefeito de Itacuruba, 

Bernardo Maniçoba, em uma reunião com o Secretário de Desenvolvimento Econômico do 

Estado, Antônio Mario, para discutir sobre a preservação de um espaço no município, já que 

Figura 28 – Publicação do Deputado Estadual Alberto 

Feitosa no Facebook, em 12 de novembro de 2018 

Fonte: Facebook/Alberto Feitosa. 
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esse fora apontado pela Eletronuclear como ideal para instalação de uma usina nuclear. A 

publicação ainda ressalta que um projeto educacional poderá ser realizado futuramente nas 

escolas para ressaltar a importância da energia nuclear para a população. 

Na publicação “Pernambuco tem mais de 1,5 mil obras paradas”, o Jornal do 

Comércio, em 12 de agosto de 2018, volta a noticiar sobre a projeção da Central Nuclear do 

Nordeste em Itacuruba. A matéria apresenta o levantamento realizado pela Neoway – empresa 

de big data analytics que monitora fontes públicas e mercadológicas – que aponta para uma 

projeção de investimentos em infraestrutura de R$ 719,2 bilhões entre 2018 e 2023. Desse 

total, R$ 91,6 bilhões estão em andamento, os R$ 627,6 bilhões restantes estão no 

planejamento ou na intenção do governo e da iniciativa privada.  

Entre as obras em projeção para Pernambuco a usina termonuclear ocupa o topo da 

lista, figurando o empreendimento mais caro, com a intenção de investimento de R$ 64,404 

bilhões. A reportagem indica os motivos, segundo o engenheiro Carlos Mariz, pelos quais 

Itacuruba tem sido apontada para instalação do megaprojeto. Reporta ainda sobre as intenções 

chinesas no megaprojeto, bem como a projeção de que até 2022 a iniciativa privada responda 

a 60% dos investimentos no setor energético:  

A Eletronuclear – braço de energia nuclear da Eletrobrás – estuda a instalação de 

uma nova usina nuclear no Brasil e o município de Itacuruba (Sertão do São 

Francisco) é candidato a receber a planta.  

„Esse é um projeto em estado latente. Existem muitas críticas à energia nuclear, 

porque falta oferecer informações à sociedade sobre esta fonte para além das 

histórias dos acidentes. É claro que existem riscos, mas se não forem tomados os 

cuidados necessários. No mundo são muitos os investimentos no setor. A China está 

construindo 25 usinas e tem outras 100 em planejamento. Isso sem falar que o Brasil 

tem um déficit no consumo per capita de energia, que hoje é de 2,5 mil 

kW/hab/ano‟, acredita o engenheiro e consultor e ex-assessor da Eletronuclear, 

Carlos Mariz.  

Ele diz que Itacuruba foi considerado uma localização interessante para a instalação 

da usina, em função da localização geográfica, do terreno plano e da disponibilidade 

de água. Importantes investidores no mercado brasileiro de energia, os chineses são 

apontados como prováveis parceiros num projeto de energia nuclear em 

Pernambuco. A participação da iniciativa, aliás, é considerada indispensável para 

que os investimentos voltem a andar no País. Pelo estudo da CNI, hoje a iniciativa 

privada responde por 54% dos investimentos no setor, mas a meta é que chegue a 

60% até 2022. No Estado, ainda estarão previstos aportes em energia renovável
123

. 
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 Notícia intitulada:“Pernambuco tem mais de 1,5 mil obras paradas”, publicada  em 12 de agosto de 2018. 

Disponível em: ttps://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2018/08/12/pernambuco-

tem-mais-de-15-mil-obras-paralisadas--350547.php. [Acesso em 21 jul. 2019]. 
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Figura 29 – Notícia “Desafios para vencer o atraso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal do Commercio. 
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Desde então se dá uma rápida dinamização no setor nuclear brasileiro. Parte dessa 

efervescência é resultante da posse de um importante almirante de esquadra ao Ministério de 

Minas e Energia (MME) do Brasil. No cargo de Diretor Geral de Desenvolvimento 

Tecnológico e Nuclear da Marinha, o então almirante avançou no Programa de Submarinos 

(PROSUB), onde era prevista a construção de um submarino nuclear. Certamente o seu 

desempenho nesse programa influenciou em sua indicação para a gestão 2019-2022 do 

MME
124

. 

Entre as pautas anunciadas pelo ministro, em março de 2019, está a transferência da 

exploração do urânio para a iniciativa privada, que pela Constituição Federal do país é 

prerrogativa da União na figura da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB)
125

, e a abertura 

das reservas indígenas para a indústria de mineração
126

. Em janeiro de 2019, o MME já havia 

declarado por meio de uma nota oficial a pretensão de retomar as obras da usina nuclear de 

Angra 3 e o plano de construir entre quatro e oito novas usinas nucleares no País: 

Para o setor nuclear, a conclusão de Angra 3 é importante, pois traz escala à toda a 

cadeia produtiva do setor, desde a produção de combustível à geração de energia. 

Isso se torna ainda mais relevante quando se leva em conta que o Brasil vai precisar 

investir em energia para o futuro, em função do aumento da demanda e do 

esgotamento do potencial hidrelétrico. Por fim, o Plano Nacional de Energia 2030 

(PNE 2030) prevê a construção de quatro a oito usinas nucleares no País. Cenário 

que tende a ser confirmado pelo PNE 2050, publicação aguardada para breve.  

(Nota do Ministério de Minas e Energia em 22 de janeiro de 2019)
127

. 

 

Posteriormente, em abril de 2019, a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (NUCLEP) 

noticia que o MME anunciou, durante o World Spotlight Brazil no Rio de Janeiro, que uma 

área em Pernambuco já foi analisada pela Eletronuclear para receber uma nova central 

                                                           
124

 Notícia intitulada: “Futuro ministro de Minas e Energia coordena Programa Nuclear da Marinha”, publicada 

em 30 de novembro de 2018. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-

noticias/2018/11/30/futuro-ministro-de-minas-e-energia-e-ligado-ao-programa-nuclear-da-marinha.htm [Acesso 

em: 28 abr. 2019]. 
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 Notícia intitulada: “Brasil quer permitir estrangeiros na mineração de urânio, diz ministro”, publicada em 15 

de março de 2019. Disponível em: https://folha.com/sfxt9ip1 [Acesso em 28 abr. 2019]. 
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 Notícia intitulada: “Ministro diz que governo planeja liberar mineração em terras indígenas”, publicada em 04 

de março de 2019. Disponível em: https://www.valor.com.br/empresas/6145777/ministro-diz-que-governo-

planeja-liberar-mineracao-em-terras-indigenas  [Acesso em 28 abr. 2019]. 
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 Nota de esclarecimento sobre Angra 3, publicada pelo Ministério de Minas e Energia em 22 de janeiro de 

2019. Disponível em: http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-

/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/nota-de-esclarecimento-sobre-angra-

3?_101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb_redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fp

agina-inicial%2Foutras-

noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal

%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3[Acesso 

em 28 abr. 2019]. 
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nuclear
128

. A matéria que a NUCLEP direciona para mais informações afirma que o local 

trata-se de um sítio, que fica localizado na cidade de Itacuruba, e poderia abrigar até seis 

reatores nucleares, totalizando uma capacidade total de 6.600 MWe. 

É a partir desse momento que se aglutinam grupos sociais que, organizados em uma 

unidade de mobilização, elencam um atualizado repertório de ações coletivas no Sertão de 

Pernambuco. Denunciam, a sua vez, a negligência da consulta, escuta e informação prévia a 

população atingida pelo empreendimento e, em um sentido mais amplo, visibilizam que a 

decisão política de construir usinas nucleares no Brasil assumidamente vai à contramão da 

discussão energética mundial, que acentua formas de energia renovável e regressão das 

políticas nucleares.  

A atual conjuntura que provocará o campo de oportunidades de novas ações coletivas 

de povos e comunidades tradicionais contra o empreendimento nuclear apresenta-se distinta 

por: (a) explicitamente demonstrar a concretude da instalação da central nuclear em Itacuruba, 

mesmo que a população não tenha sido notificada oficialmente, e que em detrimento disso, 

originem informações de que tal notícia é fake News para deslegitimar o movimento 

antinuclear que desponta atualmente no Sertão de Pernambuco; (b) limitar e inibir as formas 

de ação coletiva dos agentes sociais através de um plano político que criminaliza e 

negligencia os movimentos sociais, não escutando suas demandas mesmo que 

constitucionalmente lhes sejam assegurados; e, (c) o próprio contexto da conformação do 

movimento antinuclear desembocará em novas estratégias de ação que configurará um novo 

repertório confrontacional. 

Esse atualizado e dinâmico campo social em que se constrói um segundo repertório 

confrontacional é articulado, sobretudo, por povos e comunidades tradicionais, agora não só 

de Itacuruba, mas de toda uma região que vai gradativamente se informando sobre os riscos 

do megaprojeto e que vão agregando-se à Articulação Sertão Antinuclear, como passou a ser 

chamada a partir de junho de 2019.  

É o caso, por exemplo, das comunidades quilombolas em Mirandiba (PE), que se 

inseriram de tal forma na Articulação que incluíram esse município no trajeto da caminhada 

antinuclear “Resistir para continuar existindo – não à usina nuclear!”, realizada em 15 e 16 de 

junho de 2019. É também o exemplo dos povos indígenas emergentes no estado de 
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 Notícia intitulada: “MME anuncia previsão para receber nova central nuclear”, publicada em 03 de abril de 

2019. Disponível em: http://www.nuclep.gov.br/pt-br/content/mme-anuncia-previsao-para-receber-nova-central-

nuclear [Acesso em 22. Abr. 2019].   
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Pernambuco: os Tuxá em Itacuruba, que participaram desde a construção do Boletim 

Informativo até às recentes mobilizações antinucleares; e o povo indígena Tuxi em Belém do 

São Francisco, que também esteve presente nas últimas mobilizações realizadas em 

Itacuruba
129

. O movimento antinuclear espelha, a sua vez, a integração desses povos em um 

circuito próprio de mobilizações de grupos étnicos nessa região. 

Para esmiuçar o fio de condução que leva ao segundo repertório de mobilizações 

antinucleares no Sertão, é necessário compreender o trajeto dos povos e comunidades 

tradicionais em Itacuruba no confronto político com a Central Nuclear do Nordeste. Existe um 

primeiro momento em que esses aglutinam uma rede de solidariedade política na luta 

antinuclear no Sertão, configurando uma unidade de mobilização entre 2011 e 2014; Num 

segundo momento, continuam atentos ao conflito e, no âmbito das oficinas de elaboração de 

mapas, articulam-se entre eles e com outros atores sociais; O momento derradeiro é quando 

surgem novas notícias sobre o empreendimento, o que culmina num campo de oportunidades 

das ações coletivas de uma articulação, que estava já naquele momento sendo estabelecida. 

É nesse último momento que os diversificados grupos sociais organizam-se em uma 

unidade de mobilização, agora nomeada de Articulação Sertão Antinuclear. Povos e 

Comunidades Tradicionais de Itacuruba; Igreja Católica na figura da: Diocese de Floresta, 

Arquidiocese de Recife e Olinda, Comissão Pastoral da Terra, Comissão Pastoral de 

Pescadores, Conselho Indigenista Missionário; Indígenas e Quilombolas de outras regiões; 

Articulação Antinuclear Brasileira; parlamentares de Pernambuco; grupos de pesquisas da 

Universidade de Pernambuco
130

, para citar alguns dos que compõe uma ampla e complexa 

rede que cresce exponencialmente no campo do confronto com o megaprojeto em Itacuruba.  
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 Os Tuxi deflagraram seu processo de emergência étnica em 2013, territorializando-se nas Aldeias de Caxuí de 

Baixo e Caxuí de Cima, no Distrito de Ibó em Belém do São Francisco. Trata-se de um grupo que estabelece 

relação étnico histórica nessa região com os Truká (PE) e os Tumbalalá (BA). 
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 Notadamente o Laboratório de Estudos sobre Ação Coletiva e Cultura (LACC) que integra um núcleo do 

Projeto Nova Cartografia Social (PNCS) e o Grupo de Estudos e Pesquisas Transdisciplinares sobre Meio 

Ambiente, Diversidade e Sociedade (GEPT). 
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Figuras 30 a 35 – Caminhada Antinuclear: Opará contra a morte nuclear antinuclear em Itacuruba, março de 2019 

Fonte: o autor. 

Como no anterior repertório de mobilizações, os setores ligados à Igreja Católica 

manifestam importante posição frente à garantia dos direitos sociais dos atingidos, já que 

entendem que a Igreja e a sociedade precisam atuar “em comunhão e a favor dos irmãos 
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excluídos”, salvaguardando seus direitos
131

. Tal questão ficou evidente na postura do 

Arcebispo de Recife e Olinda, Dom Antônio Fernando Saburido, que entregou ao governador 

de Pernambuco, em 29 de maio de 2019, a “Carta em defesa da vida e em repúdio à 

implementação de novas usinas nucleares no Brasil, em especial no município de Itacuruba, 

Pernambuco”, emitida pela Articulação Sertão Antinuclear e assinada por mais de 100 

entidades. Assim como na promoção, em 17 de junho de 2019, do debate sobre o projeto de 

construção da central nuclear em Itacuruba, com participação de agentes da Igreja, dos 

movimentos sociais, de universidades e parlamentares. 

Diferentes ações coletivas já foram e vêm sendo delineadas no sentido de ampliar o 

debate público e propor alternativas de desenvolvimento que tenham em vista a segurança 

humana, política e social dos atingidos. Podemos citar, a exemplo: A Caminhada Antinuclear: 

Opará contra a morte nuclear, promovida pela Comissão de Jovens Indígenas de Pernambuco 

(COJIPE) em março de 2019; A audiência pública convocada pela Comissão de Direitos 

Humanos da ALEPE e realizada em maio de 2019 no auditório Sérgio Guerra – ALEPE; A 

Caminhada Antinuclear que percorreu os municípios de Mirandiba, Carnaubeira da Penha, 

Floresta e Itacuruba, nos dias 15 e 16 de junho; entre outros encontros, reuniões, seminários e 

discussões que vêm sendo promovidos nos mais variados espaços. 

A Articulação Sertão Antinuclear, nessa direção, tem possibilitado além de uma 

convergência mobilizatória no Sertão de Pernambuco, a canalização de ações coletivas para a 

esfera pública, que indicam ao restante da sociedade os problemas socioambientais de um 

megaprojeto dessa natureza. Entendemos, assim, que tais mobilizações antinucleares têm 

estabelecido uma construção argumentativa de que os aspectos sociais e ambientais em torno 

da instalação de um megaprojeto energético não devem ser tratados separadamente ou por 

último, pelo contrário, devem estar em pé de igualdade com os fatores técnicos e econômicos 

no próprio processo de planejamento, como tem pleiteando os agentes sociais. 

 

4.2 “RESISTIMOS PARA EXISTIR: dizemos não à usina nuclear no São Francisco!” 

Se de um lado o conto das quatro mil almas expressa a produção de invisibilidade dos 

agentes sociais no contexto da instalação de um megaprojeto do Estado, é esse mesmo conto 
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 Notícia intitulada: “Dom Limacêdo leva apoio a causa de Itacuruba”, publicada em 15 de agosto de 2019. 

Disponível em: https://www.arquidioceseolindarecife.org/dom-limacedo-leva-apoio-a-causa-de-itacuruba/. 

[Acesso em 30 de ago. 2019]. 
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que permite que problematizemos as situações de vulnerabilidade, injustiças sociais e 

desigualdades que estão imbricadas na projeção do empreendimento.  Nessa direção, entender 

o que contam as quatro mil almas sobre o empreendimento, permite-nos evidenciar as 

significações, as interferências e, sobretudo, as resistências frente ao projeto da Central 

Nuclear em Itacuruba.  

Intitulado pelos povos e comunidades tradicionais de Itacuruba: “Resistimos para 

existir: dizemos não à usina nuclear no Rio São Francisco!”
132

, o boletim que denuncia o 

projeto da central nuclear aponta reflexões às questões que até agora empreendemos, e que 

gostaria de aqui chamar a atenção: uma referente à existência de populações, sobretudo 

étnicas, na região de confluência do megaprojeto; outra sobre as resistências elaboradas por 

estes agentes no intuito de assegurarem às suas existências coletivas; e, por último, a 

renúncia de um novo megaprojeto energético no Rio São Francisco.  

Sobre as existências, os complexos étnicos e os processos de etnização em Itacuruba 

possibilitam a compreensão de uma ampla rede que compõe a diversidade de relações 

socioculturais, relações históricas, de troca, de parentesco, enfim, todo um processo 

percorrido pelos povos e comunidades tradicionais em Itacuruba que afirmam as suas 

existências nessa região. Estamos aqui! Sempre estivemos! “Existem indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, pescadores, toda população ali em torno de onde quer ser feito a usina nuclear”, 

coloca-nos Jorge Pankará. “Nós da Aldeia Tuxá de Itacuruba somos vizinhos da provável 

usina nuclear, a gente fica lado a lado de onde ela vai ser construída”, afirma Evani Tuxá. E, 

como também expressa Lucélia Pankará: 

Se de fato a usina for construída provavelmente nós teremos que ser retirados do 

território ou ficaremos numa área de segurança máxima, qual das duas decisões a 

gente tem que tomar? O que vamos fazer? Para que caminho a gente vai seguir? Se 

não é nenhuma das que a gente quer, nenhuma das possibilidades a gente quer, então 

é esse o grande empasse que a gente tem ou nós ficamos dentro de uma área de 

segurança máxima ou a gente é retirado de um território que a gente vem lutando, o 

território tradicional, e aí mais uma vez nós vamos negar aos nossos filhos aos 

nossos netos o território, a cultura, a tradição se nós já passamos por isso? por isso 

que a gente continua denunciando!
133

 

Os agentes sociais em Itacuruba, a sua vez, denunciam uma série de assédios na ação 

desenvolvimentista do Estado, que negligencia historicamente os direitos sociais das pessoas 
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 Disponível em: http://novacartografiasocial.com.br/download/01-resistimos-para-existir-dizemos-nao-a-

usina-nuclear-no-sao-francisco/. [Acesso em 20 dez. 2019]. 
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 Os três depoimentos citados foram realizados em oficina do Projeto Nova Cartografia Social, em maio de 

2018. 
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nessa região, propondo projetos de interesse nacional que invisibilizam os mais diversos 

contextos locais e os interesses dos que são atingidos por tais empreendimentos: 

Muitas pessoas também me procuram pedindo sugestões em relação à questão da 

usina nuclear. Eu começo a colocar o concreto que a gente já tem em vida, o 

resultado da Barragem de Itaparica como já foi colocado aqui, e a questão também 

da transposição do São Francisco que a gente tem fatos concretos que foi 

exatamente assim, famílias induzidas às promessas, as benditas promessas que vem 

de cima. Cadê que metade delas são cumpridas? Quantos anos nós já temos da usina 

de Itaparica? E quantas pendências ficaram e que a gente nunca mais conseguiu 

solucionar? Cadê o resultado? Foi prometido e não foi cumprido! A gente vê hoje a 

questão da transposição, também muitos acordos, muitas propostas ótimas com as 

comunidades por onde a transposição ia passar, hoje a gente tem resultados aí: 

famílias sofridas, famílias sofrendo, gente que está se retirando de suas propriedades 

porque o acordo que foi feito em relação a transposição também não foi cumprido. 

(Valdeci Ana - Quilombo Poço dos Cavalos. Depoimento realizado em oficina do 

Projeto Nova Cartografia Social em mai. 2018). 

 

Os complexos étnicos, as emergências étnicas, as mobilizações antinucleares, as 

cartografias sociais, entre tantas outras expressões das existências coletivas em Itacuruba, não 

evidenciam unicamente os processos de existência, mas elencam, numa via dupla, um 

repertório de diversificadas formas de resistência que são delineadas para que as existências 

sejam garantidas. Projeta-se, então, uma série de ações coletivas que são formuladas e 

criativamente estabelecidas pelos grupos no contexto da esfera pública, visibilizando as várias 

formas de existir e, sobremaneira, persistir na luta por direitos que no atualizado contexto de 

descaso planejado lhes são negados. 

Do ponto de vista etnográfico, Itacuruba nos é um campo social privilegiado na 

observação de confrontos políticos de povos e comunidades tradicionais com o Estado, 

justamente por confluir uma série desses. O desponte de um repertório confrontacional 

antinuclear nessa região, protagonizado por esses agentes, propõe a revitalização das formas 

de resistências à velha história do caminho do desenvolvimento pelo Rio São Francisco. 

Como afirma Cícera Pankará: “a luta é pelo nosso rio!”. O São Francisco conflui um 

campo de disputas em detrimento dos diferentes interesses em torno dele, são opostas às 

significações do Rio para os dois lados do confronto
134

. Se para a central nuclear as águas do 
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 Na direção de estudos antropológicos que problematizam as diferentes significações do Rio São Francisco 

para populações tradicionais em contextos de dispustas com os grandes empreendimentos ver: MONTEIRO, 
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2017. 
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Rio São Francisco tem um sentido economicamente atribuído à necessidade de resfriamento 

de reatores nucleares, os povos e comunidades tradicionais têm uma percepção e valoração de 

um Rio que se atribui dimensões outras, não quantificáveis, que assumem e dão sentido às 

existências e identidades coletivas. 

No que ainda tange as existências, resistências e o renego à Central Nuclear do 

Nordeste, o Boletim Informativo se estabelece como um instrumento político dos povos e 

comunidades tradicionais em Itacuruba. Há que salientar o sentido das oficinas de elaboração 

de mapas para os agentes sociais, refiro-me à própria discussão de como os mapas revelam 

relações de conflitos, poder, desigualdades e lutas por direitos, o que dá sentido aos debates 

no âmbito do Projeto Nova Cartografia Social.  

E é isso que a gente tem que mostrar para o povo, mostrar para a sociedade como 

um todo […], o pessoal acha graça quando eu digo: Nada pra nós, comunidades, que 

seja índio, que seja quilombola, que seja cigano que seja… nada pra nós sem nós! 

Por isso que é muito bom a gente perguntar e entrar no trabalho da cartografia. É um 

trabalho feito por nós.  

(Valdeci Ana - Quilombo de Poço dos Cavalos. Depoimento realizado no Encontro 

do Projeto Brasil Central em Juazeiro – BA em set. 2017). 

 

Com a possibilidade que a gente tem com a cartografia, eu acho que é uma força a 

mais que cada povo tem para desenvolver seu território, seu espaço. Eu acho que 

isso vem fortalecer ainda mais o trabalho que a gente discutiu. A cartografia vem 

para somar, para destrinchar justamente as dificuldades que sem tem. 

(Padre Luciano Aguiar - Diocese de Floresta; Associação PROVIDA. Depoimento 

realizado em oficina do Projeto Nova Cartografia Social em mai. 2018). 

 

A gente se interessa pela cartografia para que seja anunciado na mídia, ou seja lá 

onde for, que ali existem indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, toda 

população, ali em torno de onde quer ser feito a usina nuclear. 

(Jorge Carvalho de França - Povo Pankará. Depoimento realizado em oficina do 

Projeto Nova Cartografia Social em mai. 2018). 

 

O mapa se apresenta como um instrumento de poder e reconhecimento da presença e 

da existência de algo, de alguém ou de alguma coisa, em dado recorte físico e geográfico, 

estabelecendo uma relação de comunicação, já que a ocupação do território é projetada 

graficamente. Como afirma Benedict Anderson (2008), o mapa configura, assim como o 

censo e o museu, uma instituição definidora na construção de uma sociedade nacional. É um 

elemento que se apresenta historicamente como forma de dominação, de controle e de 

manutenção da ordem. Como afirma Acselrad (2015), o mapa tem uma função simbólica, já 

que dissemina esquemas de percepção do espaço que vão ganhando realidade. Nessa direção, 

o mapa é o próprio símbolo de constituição de uma ordem social que é, ao mesmo tempo, 

uma ordem espacial.  
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“Nada pra nós, sem nós” – como diz-nos Valdeci. Está aqui o sentido de fazer seus 

próprios mapas para, justamente, estar neles. Figurar os mapas, nesse sentido, refere-se a uma 

forma de subversão das relações de poder simbólico e territorial. As cartografias elaboradas 

pelos povos e comunidades tradicionais em Itacuruba evidenciam, ao contrário dos registros 

cartográficos oficiais, as existências coletivas, as potencialidades locais, bem como as 

problemáticas e os conflitos socioambientais que os afligem. Estar no mapa, portanto, é dizer 

que estamos aqui, que resistimos e que devemos ser considerados.  

Atentar para as resistências é estar consciente de que apesar dos processos de 

mundialização, que faz com que não encaremos a Central Nuclear do Nordeste como algo 

localizado, os lugares permanecem singulares e devem, por isso, serem apreendidos 

etnograficamente É o que Eriksen (2016, p. 204), parafraseando Tsing (2012)
135

, chama de 

“tensão crônica entre as forças „globalizadoras‟ da modernidade e outras, localmente 

singulares, que reclamam autonomia e são, na sua essência, não escaláveis”.  

Tais dinâmicas entre o local e o global em Itacuruba revelam diferentes posições de 

domínio, que ancoram um campo confrontacional atravessado por ambientes onde proliferam 

as desigualdades de poder. A abordagem analítica das ações coletivas e do confronto político 

se apresenta como uma possibilidade de compreender a capacidade de agência e criatividade 

de grupos sociais em suas mobilizações, mas sem desconsiderar os constrangimentos 

históricos e políticos que cerceiam as oportunidades de ação política. As intenções, os meios 

utilizados, as instituições acessadas, as alianças formadas, os agenciamentos, as interações 

afetivas e a solidariedade política se demonstram questões fundamentais de serem analisadas 

por, justamente, estarem imbricadas em processos sociais, históricos e de poder.  

Sendo este um estudo etnográfico, cabe por último destacar a importância da leitura do 

mundo social em contextos que envolvem os megaprojetos, o desenvolvimento e uma 

consequente violação de direitos. A compreensão dos fenômenos e eventos sociais, propiciada 

pelos conhecimentos das Ciências Sociais, aqui em especial a Antropologia, tem subsidiado o 

entendimento das respostas locais à instalação de um empreendimento nuclear em Itacuruba. 

Espera-se, então, que o estudo das ações coletivas antinucleares no Sertão de Pernambuco nos 

aponte soluções para o enfrentamento de problemas sociais que persistem na arena de 

negociações entre grupos sociais e o Estado. 
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5   CONSIDERAÇÕES FINAIS: Na licença de um conto 

 
Ao nosso ouvido, embaladora, 

A ama de todos os mortais, 
A esperança prometedora, 

Segreda coisas irreais. 

Manoel Bandeira136 

 

Quatro mil almas é a mais absoluta, degradante e vergonhosa miséria que continuaria a 

existir, caso o governo federal falhasse na decisão de instalar seis usinas nucleares no Rio São 

Francisco
137

. Esses são “dados concretos”, apresentados por planejadores para, ao menos, se 

convencerem de que Itacuruba é um dos melhores sítios do país, para o funcionamento de 

uma central de reatores nucleares, com capacidade de geração de 6.600 MWe e um 

investimento de 30 bilhões de dólares, num período de dez anos
138

. 

Sacos de dinheiro para a região, geração de emprego e renda, desenvolvimento! 

Energia nuclear é sinônimo de prosperidade para o sertão
139

, tal qual anunciam os narradores 

de um bem escrito conto, que como disse Eça de Queiroz, “tudo precisa ser apontado num 

risco leve e sóbrio, dos sentimentos apenas o que caiba num olhar, ou numa dessas palavras 

que escapa dos lábios e traz todo o ser”
140

... Dinheiro! 

Era uma vez... uma vez não! A mesma conversa para boi dormir! – é o que acusam os 

povos e comunidades tradicionais, que foram compulsoriamente retirados de seus territórios 

para a construção da Usina Hidrelétrica de Itaparica, que em 1988, inundou não só a velha 

Itacuruba, mas também as prometidas benesses que cairiam do céu para toda a população. 

“Mudar para melhor!” era esse o slogan da campanha que prometia o final feliz, tão esperado 

de um lindo conto. 

E então, não viveram felizes para sempre! A nova Itacuruba, em 2006, foi apontada 

como a cidade brasileira com o maior índice de suicídios e, ainda, com um alto consumo de 
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remédios ansiolíticos. Do celeiro do Sertão, à terra dos depressivos, à potência nuclear 

brasileira. Seria Itacuruba, algum dia, a cidade que sumiria do mapa? 

O conto das quatro mil almas não é um conto de fadas, logo, não tem final feliz. Pelo 

contrário, tal conto conta o que o belíssimo conto não conta: o descaso planejado, o desalento, 

a tristeza esparsa. São sentimentos descompensados, são coceiras que matam
141

, dores não 

diagnosticadas, apenas sentidas como um remorso amargo e quente, tal qual o sol que queima 

a pele em Itacuruba, que entre tantas outras prestezas, tem a do céu mais límpido. 

Essas são emoções incabíveis no processo de planejamento da Central Nuclear do 

Nordeste, é o que dizem os planejadores do empreendimento. Pura banalização, em seu 

sentido mais figurativo do termo, já que estes comparam riscos de um complexo nuclear com 

riscos da queda de um avião, ou ainda, apontam que já estamos expostos diariamente às 

radiações nucleares, pois comemos bananas e essas têm Potássio-40
142

.  

Pois bem, paremos de comer bananas e nos questionemos: estamos, de fato, 

submetidas a riscos que se comparam com a projeção de seis usinas nucleares no Rio São 

Francisco? Submeter-nos-íamos a tais riscos? Ou mais, consideraríamos a posição contrária 

dos povos e comunidades tradicionais em Itacuruba que são os diretamente atingidos? – Ah! 

Mas quem se importa?! São apenas quatro mil almas. 

Loucos, dissimulados, matutos, desinformados, vira-latas e mortos de fome são alguns 

dos adjetivos utilizados por planejadores para macular uma diversificada população, que pode 

ser facilmente ludibriada a troco de empregos, ruas asfaltadas, hospital de primeiro mundo e 

tantos outros ditos benefícios, que é, na verdade, um axiomático dever do Estado. Contudo, 

não se assombrem com as semelhanças do velho e conhecido conto, são só meras 

coincidências, pois o empreendimento nuclear é a tábua de salvação dos tantos problemas 

dessa região, vazia e miserável por natureza. 

Esse alumbramento roteiriza a instalação da central nuclear em Itacuruba. Primeiro, 

em 2011, divulga-se num Blog, a informação que o município foi escolhido pela 

Eletronuclear para abrigar uma usina atômica, o Estado, a sua vez, não oferece maiores 

informações sobre as áreas de interesse do empreendimento, mesmo quando requerido pelos 
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povos e comunidades tradicionais que têm esse direito juridicamente garantido, 

contrariamente, circunscrevem-nos como inexistentes na região a ser afetada. 

Segundo, negam a existência do projeto, apelando para viralização midiática de que o 

tema da central nuclear em Itacuruba é fake news, estigmatizando a população como louca e 

desinformada. De um conto de fadas a um conto de fantasma, que ora aparece ora desaparece, 

é o enredo da questão nuclear em Itacuruba. Não obstante, é ainda na década de 1980, 

concomitante o realocamento compulsório da população itacurubense, que a região fora 

apontada como locus para tal investimento. 

Terceiro, conforma-se um lobby nuclear que confirma Itacuruba como o local que 

poderá receber tal investimento, a indecisão do Estado justifica a ausência de informações e 

consulta aos povos e comunidades tradicionais, tratando-os como tecnicamente ignorantes. 

Esses mecanismos ancoram formas perversas de violências que têm se estabelecido de 

maneira mais evidente desde 2011, momento em que a população acessa dimensões do 

sofrimento social provocadas pelo medo da instalação de um novo empreendimento 

energético no município. 

Sonhos de ilusão são pesadelos sem fim! É o que concretamente aponta-nos a nova 

Itacuruba que parece caminhar para um prescrito colapso, sem perspectivas de uma luz no fim 

do túnel que à leve ao tão almejado final feliz. “Sem casa, sem terra, sem ter o que fazer, o 

povo de Itacuruba como é que vai viver?” – perguntavam atônitas mulheres e homens, agora, 

escamoteadas no meio do nada sem efetivas possibilidades de reestruturação de suas vidas.  

Terra condenada a desesperanças, sem solo fértil e sem o Rio São Francisco, que se 

transformara no Lago de Itaparica de águas paradas e, ainda, distante das pessoas. Distante 

também se assentaram as famílias, a felicidade, e o sentido de viver em um novo município 

que se situa no extremo de uma longa e única estrada de 12 km, que dá acesso a um 

arquitetado isolamento de toda uma população, que sequer dispõe de transporte para sua 

locomoção.  

Assemelha-se à ficção, no entanto, é a mais estarrecedora trama real do lugar que 

ocupa a vida, em suas mais diversas significações, na arena de disputas pelo usufruto e 

domínio do Rio São Francisco. Matam impiedosamente o Rio e a liberdade de andar na 

caatinga, expropria das pessoas a liberdade de escolher o destino de suas próprias existências. 

Conjecturam, portanto, o esfacelamento das quatro mil almas. 
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Almas essas que têm nomes e etnônimos, o que revela que a vida em Itacuruba 

sustenta uma proeminência de projetos coletivos de futuro, que atribuem ao Rio dimensões 

outras, não quantificáveis e que dão sentido à existência de um complexo de identidades 

étnicas. Negros de Gilu, Poço dos Cavalos e Ingazeira, Pankará no Serrote dos Campos, Tuxá 

Campos e os Tuxá Pajeú, refletem um perene curso de continuidades históricas, 

pertencimentos, encantamentos, magias e mistérios de um velho e sapiente Rio, do qual estes 

seis povos e comunidades tradicionais se colocam como porta-vozes. 

“O sertanejo é, antes de tudo, um forte”
143

 e, não nos é nova a realidade de que a força 

é sertaneja, em gênero, número e grau. Sem os romantismos de um sertão enluarado de casais 

apaixonados, são as mulheres quilombolas e as mulheres indígenas que têm estabelecido 

acirradas lutas para acessarem o direito aos territórios tradicionalmente ocupados pelas três 

comunidades quilombolas e os três povos indígenas em Itacuruba, que até hoje não têm seus 

territórios assegurados. 

Valdecis, Evanis, Cíceras, Lucélias, Rosalinas, Sônias, Dilmas e Gilus, plurais, muitas 

e diversas são as mulheres que assumem os postos de lideranças de seus grupos e formulam 

ações coletivas que visibilizam na esfera pública as variadas e criativas formas de autonomia, 

existência e, sobremaneira, de resistências, que se apresentam como prontas respostas as 

imagens deturpadas, que vêm desqualificando o lugar de fala e a fala dos povos e 

comunidades tradicionais. 

É na pisada do toré, é no chiado do maracá e com a força dos encantados que, uma a 

uma, se mune e elenca um repertório de confrontos antinucleares no Sertão de Pernambuco.  

Itacuruba, em meio a um engodo de assédios e hostilidades, não se dobra e recusa ser cenário 

de um velho e temido conto de ilusões. Estamos aqui! Vocês nos matam, mas amanhã 

nascerão outras e outros que conclamarão respeito, justiça e dignidade – é o que reclamam. 

Um conto, que no desenho de suas primeiras linhas não tem desfecho, mas exprime a 

conjuntura sociopolítica das existências e resistências dos povos e comunidades tradicionais. 

Se de um lado o conto das quatro mil almas expressa como as coletividades étnicas são 

desdenhadas na esfera dos megaprojetos do Estado, é esse conto que permite a 

problematização das situações de vulnerabilidade, injustiças sociais e desigualdades que estão 

imbricadas na realização de projetos dessa natureza. Assim, entender o que contam as quatro 

mil almas sobre o empreendimento, permite-nos evidenciar as significações, as interferências 
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e, sobretudo, as resistências frente ao projeto da Central Nuclear em Itacuruba. E ao contrário 

do que criticam os planejadores, nos remete a falar de sentimentos. 
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