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DIREITO DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE E CULTURA DO POVO
PATAXÓ PELA GARANTIA DE SEUS TERRITÓRIOS
Este estudo apresenta um panorama da luta política dos indígenas Pataxó,
desde a ocupação dos portugueses em seus territórios, por reconhecimentodos direitos
garantidos pela Constituição de 1988 artigo 231 e a busca por espaços que lhes dêem
visibilidade social e política.
A mobilização pela recuperação dos seus territórios, culminando com a criação
de novas aldeias, levaram os Pataxós a procurar novos espaços políticos, aos quais
alguns autores buscaram fazer uso de uma forma nova e criativa. Este território possui
um delineamento cheio de descontinuidades, marcado por contexto rural e urbano e
interligados por laços de parentesco e companheirismo étnico, fortalecidos por uma
mobilização política e territorial. O lugar que marca este território é o Monte Pascoal,
que atualmente abriga doze aldeias, dentre elas Barra Velha, conhecida como
“aldeiamãe” (PEDREIRA, 2013)
Depois de quase um século de invisibilidade, foram reconhecidos através do
episódio de 1951, um ataque feito pelas polícias de Prado e Porto Seguro ao refúgio dos
Pataxó ao território de Barra Velha, esta foi incendiada e logo foi abandonada pelos
indígenas, dispersos, os índios ocuparam as camadas subalternas da sociedade,
enfrentando o preconceito. Este acontecimento fez com que os povos indígenas Pataxó
tentassem uma forma de recuperar seu território, retornando para o mesmo e
restabelecer a comunidade que havia sido dispersa. Nesse sentido Aldeia Velha foi desta
forma inserida novamente ao território Pataxó por meio das famílias indígenas que na
época moravam no Arraial D’ajuda e em vizinhanças, com a liderança do cacique Ipê e
com apoio do Conselho de Cacique Pataxó (Sampaio 2000 apud PEDREIRA, 2013).
Após o massacre de 1951, muitos índios se refugiaram em outros locais, assim
formando novas aldeias, como a de Coroa Vermelha. Os primeiros índios foram da
família de Manoel Siriri, em 1973. Mas a história de Coroa Vermelha começou há mais
de 500 anos, quando os portugueses, segundo a autoraNitynawã Pataxó, invadiramas
terras dos primeiros habitantes, os índios, devastando as florestas. Com a consciência de
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que a terra sempre foi dos índios, a luta pela demarcação da Terra Indígena Pataxó de
Coroa Vermelha durou por 24 anos até que, em 1997, foi homologada. Durante esse
período o povo Pataxó passou por várias mudanças de costumes, moradia, língua, e a
integração na sociedade. Em 1997, a Terra Indígena Pataxó, Coroa Vermelha, que
estava em processo de demarcação, incluía a área que hoje denomina-se Reserva Pataxó
da Jaqueira. A retomada da Jaqueira contribuiu para apressar a homologação da Terra
Indígena Coroa Vermelha (Grifo nosso) (PATAXÓ, 2011).
O processo de retomada ocorreu porque na época aquele que se dizia dono da terra (a
empresa Góis Cohabita) começou a degradar a área que já estava em processo de
demarcação para área indígena. Como sua intenção era realizar loteamentos, começou
um intenso processo de desmatamento. Em 11 de outubro de 1997, os indígenas se
reuniram e ocuparam a área com a ajuda das aldeias Caramuru, Paraguaçu, Boca da
Mata, Barra Velha, Mata Medonha e a sede Coroa Vermelha.
As lideranças se organizaram e formaram uma equipe para ir à Brasília com o
objetivo de garantir a demarcação da terra. Faziam parte da comissão: o cacique Karajá,
Saracura, Remunganha e Chico Índio, todos da etnia pataxó. Ficaram oito dias em
Brasília para resolver essa questão. Em 18 de outubro do mesmo ano foi publicado no
diário oficial a homologação da terra. Assim, inicia-se a história da Reserva da Jaqueira
em 1997, quando Coroa Vermelha fora demarcada e homologada como terra indígena.

O SENTIDO DA RETOMADA DA RESERVA DA JAQUEIRA PARA
OS PATAXÓS
INDÍGENA PATAXÓ:
“Bom isso, a gente também, quando e:::h, a gente meio que deixou Coroa Vermelha um
pouco adormecido também, pra vim pra essa nova realidade, aqui dentro da reserva, e,
quando a gente pisou aqui pela primeira vez, a gente sentiu que essa terra já tinha uma
parte espiritual do povo nosso, por que nós indígenas acreditamos que nós viemos dessa
junção da natureza, nós encontramos aqui o tauá, que é o barro, nós encontramos aqui o
pé d:::e camaru, as árvores muito antiga, nós encontramos utensílios que pertencia já a
nossa comunidade, pedaço de pote, de cachimbo, tudo encontrado da reserva. Ai, a
gente falou essa terra é sagrada. A gente tem que respeitar, se do portão para cá, quando
a gente entra tem que pedi permissão por que essa terra conviveu um povo nosso, se a
gente não tiver respeito por esse espaço, como é que vai ter trabalho vivo? Para nós tudo

começa do respeito. Se a gente vai fazer uma caminhada, a gente tem que ter respeito,
primeiramente pedi permissão pra gente pisar, pra você entrar para fazer uma
caminhada, quando você vai está dentro da floresta, você vai estar acordando um
pássaro que está dormindo, você vai mexer no mato, espantar uma cobra, espantar uma
onça, vai espantar qualquer animal, então você tem que ter respeito por essas pessoas,
por esses animais, por essas vidas que já está lá dentro. A mesma coisa é nós aqui nesse
espaço. A gente de todas as maneiras deixa isso claro para o turista. Que as vezes o
turista ele vem, se ele chegar aqui e a gente deixar ele fazer o que quer, né. Ai, o turista
vai sair daqui, eu tive na festa na aldeia do índio, eu fiz isso aqui, falei isso aqui, eles
deram risada, então, não. A gente quer que eles venha conhecer, mas que primeiramente
ele venha a respeitar o ambiente que eles estão.Eles não podem chegar aqui e fazer o
que eles bem querem, é tanto que a gente trabalha com a agência de turismo e os
instrutores quando vem a gente diz: você é guia deles, do portão para lá, do portão pra
cá dentro, somos nós que somos responsáveis pelos turistas que estão aqui. Então a
gente vai orientar para que eles não venha fazer nada para desrespeitar o espaço e o
ambiente que tem dentro da comunidade.
[...] quando a gente está aqui nesse espaço, a gente sente mais assim essa energia mais
próxima. A gente está no contato, está descalço, a gente sente a terra, hoje a gente não
pode ficar dessa maneira dentro de Coroa Vermelha, descalço, senti a terra, por que a
terra que está hoje não é mais a mesma terra de qualidade, pura, a gente não vai respirar
aquele ar puro, as vezes e:::h dentro de Coroa Vermelha a um grande, uma grande zona,
é barulho para um lado, barulho para outro, não tem aquele momento que o índio que é
índio mesmo, fala assim, eu tenho que mesmo que estou vivendo nesse espaço, tenho
que deixar um pouco, por que eu quero tomar, ter uma liberdade minha, né. E chegar e
entrar dentro de uma mata, falar assim: agora sim eu vou buscar minha parte espiritual
aqui, por que aqui não tem barulho. Isso infelizmente em Coroa Vermelha isso não tem
mais isso. Hoje o índio vai fazer um awê, vai cantar uma música dentro da sua casa, lá
dentro lá, já tem um vizinho que já vai incomodar com o som alto. Já tem uma igreja
evangélica que já está gritando. Tem muitas que estão gritando, então é assim muito
complicado em Coroa Vermelha”.
Segundo Pedreira (2013), Como foi descrito anteriormente, a mobilização
política envolvendo a reconstituição territorial envolveu entre os povos Pataxó, o
empenho de reconstruir o direito de decidir sua identidade social através da sua própria

maneira. Nos dias atuais, a luta para reapropriação da identidade indígena Pataxó se
configura um discurso qualificado por meio de um grupo que faz parte do corpo social
Pataxó, levando certos agentes a espaços de protagonismo. Este reconhecimento só esta
acontecendo por que no interior das aldeias Pataxó, esses agentes ocupam cargos novos
de mobilização e se tornam líderes para a revalorização da cultura.

ORGANIZAÇÃO POLÍTICA INDÍGENA EM NOME DA COMUNIDADE
CACIQUE-PEQUI – DA ALDEIA DE NOVA COROA
“[...] tem trinta e quatro comunidades indígenas Pataxó aqui no extremo sul da
Bahia, mas a gente se reúne para discutir todos os assuntos, né, de demarcação de terra,
de viajar a Brasília, viajar para Salvador, de projeto de casa , de projeto, de todos os
projetos que envolve a comunidade é discutido em conjunto, ai nós discute a demanda,
a demanda vai pro papel e desse papel a gente leva até o governo, ai viaja um grupo ai
de trinta e cinco cacique, quarenta, quarenta e cinco e vamos entregar o documento aos
representantes do governo, ao governo federal, ao governo de estado, a secretária de
governo, a deputado federal, deputado estadual [...] (Grifo nosso).
[...] tivemos né, indígena em cargo público, né, tivemos aqui Zeca Pataxó, que foi
assessor do senador João Durval, depois foi assessor do ministroCesar Borges, ele foi
assessor também do deputado Luiz Carreira, é, ele foi, é funcionário da Mauro Beneído,
né, Matos Pataxó também, que foi funcionário, foi chefe da FUNAI de Porto Seguro por
três anos, hoje nós temos, tivemos também o Zezito por quatro anos também, que é da
FUNAI de Itamarajú, que também foi chefe da FUNAI de Itamarajú, tivemos também é,
tivemos também a Joelha também, que é uma Pataxó também e hoje nós estamos
também, e hoje nós temos também o Irajá, que é um chefe da FUNAI de Porto Seguro,
hoje nós temos também um coordenador de saúde, que chama a SESAI também de
Salvador também, [...] e também ele foi secretário também da Secretaria de Justiça de
Políticas Indígenas dos Índios do estado da Bahia [...].
[...] nós já tivemos também indígenas vereador, tivemos ai o Chico índio por dois
mandatos vereador né, aqui em Santa Cruz Cabrália tivemos também a Luzia Pataxó por
um mandato e tivemos também né Carajá, que é irmão de, de, da, da Nitynawã, da
Reserva da Jaqueira, que foi por quatro anos também o mandato dele, e hoje nós temos
também o vereador Aruã, também que é um vereador deCoroa Vermelha, de Cabrália, e

também a gente também temos as mulheres indígenas também, as Jaborandis, temos as
indígenas também que são cacicas também, são lideranças também, são representantes
do grupo de mulheres do estado da Bahia, da região, e tem várias pessoas indígenas que
estão envolvidas também, né [...]”.
CACIQUE ZECA PATAXÓ DE COROA VERMELHA
“[...] movimento indígena que é o MIBA, que abrange varias outras etnias da Bahia,
como PATAXÓ, PATAXÓ, HÃ, HÃ, HÃ, TUPINAMBA, TUXA, KAIGANGUE,
KIRIRI, né, TUPINAMBA DE OLIVENÇA,de Bel Monte, e ai eu fui escolhido para
ser o coordenador estadual do movimento indígena da Bahia, também hoje outro
cacique de coroa vermelha e como coordenador do movimento indígena da Bahia, que
tem um cargo de 3 anos [...] a gente precisa ter indígena na prefeitura, precisa ter
indígena na câmara dos deputados, tanto estadual, como federal, porque a gente ainda é
minoria neste país, então a gente precisa alcançar também para que a gente possa de fato
alguém que possa lutar e brigar pros objetivos da comunidade”.
Participaram desta pesquisa 20 indígenas, entre lideranças políticas e religiosas,
da etnia pataxó, de Santa Cruz Cabrália, Bahia, Brasil, no projeto de pesquisa e extensão
intitulado “Psicologia, Direitos Humanos e Povos Indígenas” sob o Edital 004-13 da
Faculdade Guanambi, que contribuiu na pesquisa exploratória de campo, de doutorado
intitulada “Do paradigma ameríndio aos labirintos da saúde mental Pataxó”, pela
PUCSP. Todos foram entrevistados por um roteiro de entrevista semiestruturada, em
relação a questões vinculadas ao território indígena pataxó e suas relações com a saúde
e a cultura indígena e suas garantias em termos de direitos humanos dos povos
indígenas.
Os Pataxós aprenderam com o decorrer do tempo e das lutas pela defesa de seus
territórios e de sua comunidade, a se organizarem politicamente, na criação de
estratégias de mobilização coletiva bem como de representação política interna à aldeia
e externa nas discussões com os representantes governistas não-indígenas. Não menos
importante foi a descoberta de que precisavam de autorepresentação política, de forma
direta, na assunção de cargos públicos.
Todos os entrevistados demonstraram a forte identificação com a luta política
por seus territórios e pela afirmação identitária de sua etnia – marcas da resistência
histórica dos Pataxós.

