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A “VIAGEM DA VOLTA” DOS ÍNDIOS DE ATIKUM-UMÃ: BREVES 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A ETNOGÊNESE ATIKUM EM PERNAMBUCO1 

 

ULIAN, Gabriel 2 

 

1. Considerações iniciais 

 

Esse artigo, de cunho teórico e bibliográfico, visa apresentar os Atikum da Serra 

do Umã, em Pernambuco, a saber: a história de sua etnogênese, na década de 1940, a 

(re)elaboração de sua etnicidade e a assunção de uma “indianidade” por ventura do seu 

reconhecimento enquanto grupo indígena pelo Estado Nacional. 

O grupo étnico Atikum é originário do sertão pernambucano, mais 

especificamente da região da Serra das Crioulas, complexo de serras dentro do qual está 

localizada a Serra do Umã. A Serra do Umã, por sua vez, recebeu esse nome em referência a 

um personagem da cosmologia Atikum: Umã, o “índio mais velho”, pai dos Atikum que 

povoaram a serra que recebe o mesmo nome. O município mais próximo dessa serra, hoje 

Terra Indígena Atikum, é Carnaubeira da Penha, antigo distrito do município de Floresta 

(GRÜNEWALD, 1993). 

Falantes apenas da língua portuguesa e em geral de pele negra, os Atikum são 

provenientes da mistura de grupos de diferentes origens étnicas, entre eles afrodescendentes, 

de modo que fazem parte dos povos indígenas conhecidos na etnologia como “índios 

misturados”. Marcados por descontinuidades históricas de sua identidade, ou seja, por 

períodos históricos através dos quais deixaram de manifestar sua etnicidade, são também 

categorizados como “índios emergentes”. Até a década de 1940, esses sujeitos eram tidos 

como remanescentes ou descendentes de índios e, portanto, não gozavam de estatuto jurídico 

diferenciado. Foi a partir da ameaça de perderem seu território, as terras que ocupavam 

tradicionalmente, devido à invasão de criadores de gado nas mesmas, que passaram a se 

                                                           
1  Esse artigo é uma adaptação do segundo capítulo da dissertação de Mestrado em Antropologia intitulada 

“’Eu ando em terra alheia, procurando a minha aldeia’: Territorialização dos Atikum em Mato Grosso do 

Sul”, defendida em Maio de 2013 no Programa de Pós Graduação em Antropologia (PPGAnt) da Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD). 
2 Graduado em História-Licenciatura pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus de Três 

Lagoas (UFMS/CPTL) em 2010. Mestre em Antropologia pelo Programa de Pós Graduação em Antropologia 

(PPGAnt) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) em 2013. Atualmente é professor substituto 

de Antropologia na UFMS/CPTL. Contato: gabrielulian@hotmail.com 
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rearticular em torno de sua identidade indígena e de sua etnicidade (GRÜNEWALD, 1993, 

2004 e 2006). 

Sabendo que havia um órgão do governo realizando a concessão de terras para 

comunidades indígenas, os Atikum protagonizaram um processo de etnogênese, sendo 

oficialmente reconhecidos pelo Estado Nacional como povo indígena desde o ano de 1949. 

O termo “etnogênese”, recorrido amiúde neste trabalho, foi cunhado por Gerard 

Sider, em 1976, em oposição ao fenômeno do etnocídio, quando da realização de seus 

estudos com povos nativos da América do Norte3. De acordo com Arruti (2006) o fenômeno 

de etnogênese pode ser entendido como um “processo de auto-atribuição de rótulos étnicos 

por grupos que, até determinado momento, eram tomados indistintamente como sertanejos 

ou caboclos” (ARRUTI, 2006, p.381). 

No entanto, creio que foi Bartolomé (2006) o que mais se dedicou a formulação 

desse conceito. Cabe, portanto, mencionar uma definição geral de etnogênese proposta por 

esse autor, na qual eu apenas substituiria a palavra exclusivo pela palavra próprios, 

denotando que possa ser um patrimônio apropriado: 

De um modo geral, a antropologia recorreu ao conceito para descrever o 

desenvolvimento, ao longo da história, das coletividades humanas que nomeamos 

grupos étnicos, na medida em que se percebem e são percebidas como formações 

distintas de outros agrupamentos por possuírem um patrimônio linguístico, social ou 

cultural que consideram ou é considerado exclusivo, ou seja, o conceito foi cunhado para 

dar conta do processo histórico de configuração de coletividades étnicas como resultado 

de migrações, invasões, conquistas, fissões ou fusões. (BARTOLOMÉ, 2006, p. 39) 

(destaques meus) 

Ainda usando-se das reflexões desse autor, é valido destacar que: 

Em alguns casos, a etnogênese pode ser resultado indireto e não planejado de políticas 

públicas específicas. [...] Trata-se da dinamização e da atualização de antigas filiações 

étnicas às quais seus portadores tinham sido induzidos ou obrigados a renunciar, mas 

que se recuperam, combatentes, porque delas se podem esperar potenciais benefícios 

coletivos. Em certas oportunidades isso se deve a desestigmatização da filiação nativa, 

mas freqüentemente também às novas legislações que conferem direitos antes negados, 

como o acesso à terra ou a programas de apoio social ou econômico. (BARTOLOMÉ, 

2006, p. 45) 

O tipo de fenômeno acima mencionado compreende as particularidades do caso 

vivenciado pelos Atikum e por várias outras etnias do Nordeste brasileiro. Isso ocorreu 

quando os grupos realizaram suas etnogêneses paralelamente ao levantamento de suas 

demandas de reconhecimento pelo Estado e, consequentemente, à assistência do órgão tutor, 

                                                           
3  SIDER, Gerard M. Lumbre indian cultural nationalism and ethnogenesis. Dialectical Anthropology, v. 1. 

1976. 



222 

 

 

primeiramente o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e depois a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI). É interessante notar que, mesmo que decorrentes de uma mesma política estatal, 

as etnogêneses conduziram os grupos à elaboração de “fronteiras étnicas” (BARTH, 1998) 

particulares.  

Um elemento central na etnogênese Atikum e no seu reconhecimento pelo órgão 

indigenista oficial, à época o Serviço de Proteção ao Índio (SPI), foi o ritual do toré. Nesse 

ritual, realizado por diversas etnias indígenas no Nordeste brasileiro, os índios dançam 

descalços, batendo seus pés no chão segundo o ritmo de maracás. Ao que tudo indica, dessa 

forma invocam espíritos ancestrais cantando as chamadas “linhas de toré”, cantigas que 

versam sobre o passado e as tradições do grupo indígena que o realiza. 

Esse ritual foi descrito e analisado por Carlos Estevão de Oliveira (1942), 

primeiramente entre os Fulni-ô4, e em seguida em outros grupos indígenas no Nordeste, o 

que sugeriu um “padrão cultural” para povos indígenas naquela região. Tal sugestão de 

“padrão” foi adotada pelo SPI como critério de indianidade e, consequentemente, para o 

reconhecimento da existência de povos indígenas naquela parte do país. Dessa forma, 

incentivou ainda mais o circuito de trocas culturais entre os grupos que ali existem 

(ARRUTI, 2006). 

Cabe destacar que a prática do toré, generalizada entre os índios do Nordeste, ao 

passo em que foi imposta pelo órgão indigenista à boa parte desses povos durante seus 

processos de reconhecimento, foi também reelaborada pelos grupos como marcador de 

diferenciação étnica frente ao Estado, aos não índios e mesmo em relação a outras etnias 

praticantes do ritual (ARRUTI, 2006). 

Não sendo mais sabedores do toré naquele momento, os Atikum tiveram de 

“reaprendê-lo” com os Tuxá, do município de Rodelas, na Bahia, que enviaram alguns 

índios para a Serra do Umã, que os ensinaram o ritual e viabilizaram seu reconhecimento 

(GRÜNEWALD, 1993 e 2004). 

Ainda que tenham sido reconhecidos como índios pelo Estado Nacional no ano 

de 1949, os Atikum tiveram suas terras na Serra do Umã demarcadas e homologadas por 

decreto presidencial apenas durante os anos de 1990. Os dados do Censo de 2010 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam um total de 7.499 índios da 

etnia Atikum, sendo que 4.273 residem fora de Terras Indígenas, constituindo oficialmente a 

                                                           
4 OLIVEIRA, Carlos Estevão de. O ossuário da “Gruta do Padre” em Itaparica e algumas Notícias sobre 

Remanescentes Indígenas no Nordeste Brasileiro. Boletim do Museu Nacional, 14-17 (1938-1941). Rio de 

Janeiro. 1942. 
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15ª maior população indígena do Brasil fora de suas terras tradicionais. Segundo 

informações do Instituto Socioambiental (ISA), a Terra Indígena Atikum possuí 16.290 

hectares dentro dos quais foram localizadas 20 aldeias.5 

A partir desse reconhecimento e da sucessiva assistência pelo órgão indigenista 

(primeiro o SPI e depois a FUNAI), os recursos advindos da tutela e os mecanismos 

políticos implantados em meio ao grupo configuraram-se como novos elementos dentro de 

um sistema de alianças políticas, aqui denominado de compadrio, o que veio a gerar, ou ao 

menos intensificar, disputas faccionais no seio do grupo. Essas disputas serão especialmente 

enfocadas no segundo momento desse trabalho, posto que elas compõe a “situação histórica” 

que impulsionou a migração de algumas famílias Atikum para fora da Serra do Umã, 

enquanto  noção “que não se refere a eventos isolados, mas a modelos ou esquemas de 

distribuição do poder entre diversos atores sociais” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p. 

57) (destaques no original). 

Para tanto, esse artigo baseia-se nos estudos realizados com o grupo por 

Grünewald (1993, 2004, 2006). Tais trabalhos contam com breves pesquisas de campo (16 

dias) realizadas entre janeiro e fevereiro de 1990, haja vista que a violência que marca os 

conflitos políticos da região acabou por impedir que esse pesquisador realizasse um trabalho 

de campo mais duradouro. Desse modo, o antropólogo recorreu a diversas outras 

metodologias para a realização de sua pesquisa, tais como: gravação de entrevistas com 

índios Atikum que se deslocaram para fora Serra do Umã; entrevistas com funcionários da 

FUNAI, dentre outros agentes que direta e indiretamente estiveram envolvidos na situação 

estudada; bem como análises de diversos documentos da FUNAI, matérias jornalísticas e 

processos judiciais gerados pelos conflitos estudados. 

Nesse sentido, o autor afirma apresentar: 

[...] uma amostra de vários eventos que, embora ocorridos em diferentes partes da área 

Atikum – ou mesmo fora dela – e envolvendo diferentes grupos de pessoas, serão 

interligados pela presença e participação do antropólogo como observador. E através 

dessas situações, e de seu contraste com outras situações não descritas tentaremos uma 

apreensão da estrutura – da organização – política entre os Atikum. (GRÜNEWALD, 

1993, p. 80) (destaques no original) 

Segue-se então uma breve narrativa sobre a “viagem da volta” dos caboclos da 

Serra do Umã à sua etnicidade e à sua indianidade, fazendo alusão à metáfora proposta por 

Pacheco de Oliveira (2004) para pensar os processos de etnogêneses dos índios do Nordeste. 

                                                           
5 Para maiores informações acessar: http://pib.socioambiental.org/pt/povo/atikum/print. Ver também 

Grünewald (1993, 2004 e 2006). 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/atikum/print
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Após essa, uma discussão sobre o sistema de compadrio e os faccionalismos dele 

decorrentes na Terra Indígena Atikum, em Pernambuco. 

 

2. Etnogênese e etnicidade Atikum 

 

Os Atikum, também chamados de Atikum-Umã, se autodenominam “Caboclos 

da Serra de Umã” e/ou “índios de Atikum-Umã”, em referência à sua ancestralidade. De 

acordo com as pesquisas de Grünewald (1993), Umã é para os Atikum “o índio mais velho”, 

pai de Atikum e dos índios que povoaram a aldeia Olho d’Água do Padre (antiga Olho 

d’Água da Gameleira), principal aldeia Atikum, localizada nas proximidades do que hoje é o 

município de Carnaubeira da Penha, antigo distrito do município de Floresta, em 

Pernambuco. A crença em uma ancestralidade comum, um parentesco de origem ligando os 

Atikum, descendentes de Umã e Atikum, é um dado de grande relevância para pensar a sua 

constituição como grupo étnico. Tendo em vista isso, se faz pertinente recorrer a Weber 

(1979), o qual, em seus estudos sobre as comunidades étnicas enquanto comunidades 

políticas, afirmou que: 

La creencia en el parentesco de origen – siendo indiferente que sea o no fundada – 

puede tener consecuencias importantes, especialmente para la formación de la 

comunidad política. Llamaremos “grupos étnicos” a aquellos grupos humanos que, 

fundándose en la semejanza del hábito exterior y de las costumbres, o de ambos a la vez, 

o en recuerdos de colonización y migración, abrigan una creencia subjetiva en una 

procedencia común […]. (WEBER, 1979, p. 318) 

Também em referência ao ancestral comum do grupo étnico, Umã, foi nomeada 

a região povoada por esses índios, a Serra do Umã, atualmente Terra Indígena Atikum. Sob 

essa perspectiva, é importante lembrar que o processo de etnogênese dos Atikum ocorreu de 

maneira atrelada ao início do processo de identificação e reconhecimento do direito de uso 

de suas terras.  

Conforme Grünewald (1993), as primeiras menções aos Atikum em documentos 

oficiais do SPI datam da década de 1940, quando da procura do órgão pelo grupo em busca 

do reconhecimento de suas terras no sertão pernambucano como terras indígenas. Avisados 

pelos Tuxá, do município de Rodelas, no estado da Bahia, de que havia um órgão do 

governo concedendo terras para grupos indígenas, esses caboclos se organizam em torno da 

memória coletiva de uma ascendência indígena, comum aos habitantes da Serra do Umã. 

Além dessa memória, os Atikum se articularam em torno de relações de parentesco e para-

parentesco, da capacidade de liderança de certos indivíduos, e de historicidades em comum e 
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procuraram o SPI reivindicando seu reconhecimento enquanto grupo indígena e a sucessiva 

demarcação de suas terras.  

A procura pelo órgão ocorreu devido ao descontentamento desses sujeitos com a 

cobrança de impostos pela prefeitura de Floresta, bem como pela ocupação indevida de suas 

terras por criadores de gado locais. Para o seu reconhecimento lhes foi exigido pelo 

funcionário do órgão indigenista uma exibição do ritual do toré. Segundo Raimundo Dantas 

Carneiro, então funcionário do SPI responsável pela inspeção e reconhecimento do grupo, 

“eles tinham que saber os passos da dança do índio”, a qual atestaria “a conscientização de 

que eles eram índios” (GRÜNEWALD, 1993, p. 48-49). 

Como já foi dito, havia a sugestão de um padrão cultural envolvendo o ritual do 

toré entre os indígenas do Nordeste, definida a partir dos trabalhos de Carlos Estevão de 

Oliveira entre o Fulni-ô. Tal sugestão de padrão foi adotada pelo antigo SPI como critério de 

indianidade para o reconhecimento dos grupos emergentes, incentivando ainda mais o 

circuito de trocas culturais entre os grupos (ARRUTI, 2006). Nesse ritual de cunho religioso, 

realizado por diversas etnias indígenas no Nordeste brasileiro, os índios dançam descalços, 

batendo seus pés no chão segundo o ritmo de tambores e maracás e, ao que tudo indica, 

invocam seus espíritos ancestrais ao cantarem as chamadas “linhas de toré”, ou “toantes”, 

cantigas que evocam o passado e as tradições do grupo indígena que o realiza.  

Despreparado para uma execução do ritual os Atikum buscaram a ajuda dos 

Tuxá para aprenderem a dança/ritual do toré. Recorreram aos Tuxá porque já havia uma rede 

de relações interétnica, inclusive através de alianças matrimoniais, entre os grupos, a qual foi 

acionada por ocasião do reconhecimento dos Atikum pelo SPI.  

Os Tuxá enviaram oito índios à aldeia Olho d’água do Padre que lá 

permaneceram por volta de seis meses e os ensinaram o ritual pedido. Assim, ao aprenderem 

o toré, os Atikum se integram a um circuito de trocas culturais dos índios do Nordeste e 

realizam a assunção de uma “indianidade” (Pacheco de Oliveira, 1988, p. 14), de acordo com 

os critérios impostos pelo SPI. Dançado o toré e atestada a indianidade frente ao órgão 

indigenista, deu-se início ao processo que culminou no reconhecimento oficial do grupo em 

1949, data de fundação do posto do SPI na aldeia Olho d´água do Padre. Suas terras foram 

delimitadas em 16.290 hectares pelo Ministério da Justiça apenas em agosto de 1993, e 

homologadas por um decreto presidencial três anos depois (GRÜNEWALD, 2004). 

Ao aprenderem e reelaborarem o toré, os Atikum realizaram a assunção de uma 

indianidade, de acordo com os critérios impostos pelo SPI, que remetem a noção de 

“indianidade” proposta por Pacheco de Oliveira (1988), quando de seus trabalhos entre o 
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Ticuna, enquanto um modo de ser criado de forma relacional à presença do órgão 

indigenista. Nas suas palavras: 

Em função do reconhecimento de sua condição de índios por parte do organismo 

competente, um grupo indígena específico recebe do Estado proteção oficial. A forma 

típica dessa atuação/presença acarreta o surgimento de determinadas relações 

econômicas e políticas, que se repetem junto a muitos grupos assistidos igualmente pela 

FUNAI [anteriormente o SPI], apesar de diferenças de conteúdo derivadas das diferentes 

tradições culturais envolvidas. Desse conjunto de regularidades decorre um modo de ser 

característicos de grupos indígenas assistidos pelo órgão tutor, modo de ser que eu 

poderia chamar de indianidade para distinguir do modo de vida resultante de cada um. 

(PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p.14) (destaques no original) 

Esse episódio da história Atikum revela o papel do órgão indigenista oficial em 

estabelecer, de fora para dentro, critérios de indianidade, já que nessa ocasião o toré é 

imposto ao grupo pelo SPI. Contudo, é preciso lembrar que esse fenômeno é um processo de 

mão dupla, dentro do qual esses indígenas se apropriam do toré e passaram a se valer do 

ritual como meio para evidenciar sua etnicidade. Além disso, o toré passou a ser o principal 

fundamento mítico e ritual na luta pelo reconhecimento de seus direitos. 

No caso específico dos Atikum esse ritual se utiliza apenas de maracás como 

instrumentos de percussão e o ritmo da dança é ditado pelo som produzido por batidas dos 

pés no chão. Os aspectos rituais da dança proporcionam o encontro com os chamados 

“Encantos de Luz”, ao que tudo indica, através de um transe, geralmente operado por 

aqueles a quem os índios chamam de “devotos”. 

Após aprenderem o toré, passaram a se especializar no ritual e elaboraram todo 

um quadro de saberes específicos, revestidos de uma áurea de mistério, denominado por eles 

de “ciência de índio”, que marca a especificidade dos Atikum frente outras etnias indígenas 

no Nordeste que praticam o toré. Além disso, elaboraram o chamado “regime de índio”, que 

consiste no ritual de “regimar” o sujeito no toré, preferencialmente por meio da utilização da 

“jurema preta” (Mimosa hostilis Benth), planta que tendo a sua casca e raiz maceradas e 

misturadas à água produz uma bebida sagrada, o “anjucá” (GRÜNEWALD, 2004). Para os 

Atikum essa bebida representa o sangue de Jesus e, creio eu, funciona como um elemento 

mágico que proporciona o encontro com os “Encantos de Luz” durante o ritual do toré. 

Chamando a atenção para áurea de mistério que envolve saberes e práticas como 

a “ciência de índio”, o “regime de índio” e os “Encantos de Luz”, Grünewald (1993), destaca 

que: 

[...] o segredo nem sempre esconde algo, ele pode simplesmente existir por existir, 

sendo, sua eficácia, justamente esta: fornecer um mistério em torno da tribo, sobre o 
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qual, independentemente do seu conteúdo, provê uma base para uma separação do tipo 

nós/eles – e é dessa forma que os Atikum se separam dos demais índios portadores da 

mesma tradição do toré. (GRÜNEWALD, 1993, p. 72-73) (destaques no original) 

Essa afirmação vai ao encontro da ideia de Barth (1998) de que o que define um 

grupo étnico, enquanto um tipo organizacional, são suas fronteiras étnicas. Desse modo, um 

grupo étnico pode ser definido antes pelas fronteiras sociais que separam os membros e os 

não membros do grupo, do que pela substância cultural que preenche o interior dessas 

fronteiras. Assim: 

É importante reconhecer que, embora as categorias étnicas tomem em consideração as 

diferenças culturais, não podemos deduzir disso uma simples relação de um para um 

entre as unidades étnicas e as semelhanças e diferenças culturais. As características que 

são levadas em consideração não são a soma das diferenças “objetivas”, mas somente 

aquelas que os próprios atores consideram significantes. (BARTH, 1998, p. 194) 

Nesse sentido, é possível perceber como são atribuídos valores significativos a 

determinados traços culturais no processo de etnogênese dos Atikum. Sendo falantes apenas 

da língua portuguesa e não possuindo sinais diacríticos evidentes de sua indianidade, os 

Atikum valeram-se do toré como elemento cultural que os diferenciasse da sociedade 

envolvente em meio ao seu processo de reconhecimento pelo SPI. Uma vez reconhecidos 

como grupo indígena, reelaboraram o toré e atribuíram significados particulares a este como 

forma de diferenciação frente a outros grupos praticantes do mesmo ritual, valendo-se muitas 

vezes do segredo e do mistério para o estabelecimento e manutenção de suas fronteiras 

étnicas. 

Cabe destacar que se as primeiras referências ao etnônimo Atikum em 

documentos oficiais datam da década de 1940, quando do reconhecimento do grupo pelo 

SPI, menções a índios chamados Umã podem ser encontradas em registros bem mais 

antigos. De acordo com Grünewald (1993), no aldeamento liderado por Frei Vital de 

Frescarolo, em 1802, foi aldeado o grupo denominado Umã, juntamente com índios Xocó e 

Voupe nas proximidades da aldeia Olho d’Água da Gameleira, atual Olho d’água do Padre, 

na Serra do Umã. Com o fim do aldeamento, seis décadas depois, os índios ali aldeados 

teriam permanecido na região, a qual veio a se tornar ponto de refúgio de outros grupos 

indígenas e também afrodescendentes devido ao avanço da frente de expansão nacional. 

Possivelmente decorre daí o fato da pele desses indígenas ser negra. No entanto, a ausência 

de referências a esse grupo no século XX sugeriu ao autor que esses sujeitos tenham 

permanecido ocultos, “misturados à população sertaneja e campesina” (GRÜNEWALD, 

1993, p. 28). 
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Contudo, cabe destacar que há uma menção de Darcy Ribeiro (1970, p.56) na 

obra “Os índios e a civilização” a um grupo chamado Umã, na Serra do Arapuá, na Bahia. A 

partir dessa menção é possível deduzir que os chamados índios Umã não tenham 

permanecidos ocultos tão somente em meio à população sertaneja das redondezas do antigo 

aldeamento, em Pernambuco, mas que tenham migrado para outras localidades do Nordeste, 

misturando-se nessas segundas com a população sertaneja e possivelmente com outros 

grupos indígenas ao longo do século XX.  

Grünewald (2004), todavia, não vê nos Atikum um resíduo cultural dos referidos 

Umãs. Ao opor o conceito de etnogênese ao de aculturação, vê os Atikum antes como um 

novo grupo étnico, historicamente produzido, do que como reminiscências de um grupo que 

sobreviveu como pôde ao processo histórico de colonização. Assim, destaca que: 

[...] ao se trocar a noção de aculturação pela de etnogênese, pode-se não visualizar 

grupos que sofreram perdas, mas sim perceber a formação de novos agrupamentos 

étnicos que foram se construindo por entre descontinuidades históricas e assumindo a 

denominação de índios, uma vez que seus antepassados eram assim designados e que 

assim podiam ter acesso à terra e obter assistência da União. O caso dos índios de 

Atikum-Umã mostra bem esse processo: eles não são um caso de perdas que um grupo 

específico sofreu até se tornar resíduo de uma cultura aborígene prévia; ao contrário, 

trata-se de um agrupamento de pessoas de diversas origens étnicas (índios descendentes 

de diversos grupos distintos, negros e brancos) que, ameaçadas de perderem seu recurso 

básico (a terra), resolvem constituir-se em comunidades indígenas e atribuir a si próprios 

tradições, tais como o órgão tutor exigia para o reconhecimento de reservas indígenas no 

Nordeste. (GRÜNEWALD, 2004, p.140) 

Ao analisar esse processo de etnogênese em estreita relação com o Estado e com 

a necessidade de acesso a terra, o autor não se furta a pensar as relações das mudanças e 

(re)criações culturais com os processos econômicos e políticos. Não desvincula o simbólico 

do concreto, o mito da história. Essas relações podem ser observadas nos mitos fundantes do 

processo de etnogênese do grupo, que mantendo relações simbólicas com o passado por 

meio de uma memória construída, se é que há alguma memória que não a é, (re)elabora 

elementos míticos advindos de diferentes grupos, criando pureza através da mistura no jogo 

de alteridades. Um exemplo dessa relação situa-se na autodenominação dos Atikum, entre 

eles índios de Atikum-Umã. Nas palavras de Grünewald (2004):  

Quanto o nome “Atikum”, a primeira referência data da época da “formação da aldeia” 

(1940), quando, em uma comunicação interna do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), o 

chefe da 4a Inspetoria Regional deste órgão, referindo-se ao posto indígena da Serra do 

Umã, comenta que o primeiro nome do posto foi Aticum, provavelmente em razão de 

um grupo com o qual os “Umans” teriam se mesclado e o qual deveria se chamar 

“Atikum” ou “Araticum”. Para os índios, por outro lado, Atikum não era uma “tribo”, 

mas um personagem (epônimo da aldeia) que, para alguns (pois vários não souberam 

informar nada a respeito, ou diziam apenas se tratar de um índio), era filho de Umã, “o 
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índio mais velho” desse grupo, cujos membros em hipótese alguma se consideram 

índios Atikum-Umã, mas sempre índios de Atikum-Umã. Não há contudo quaisquer 

lembranças (míticas ou não) acerca desses ancestrais. Voltando ao Atikum, segundo 

alguns depoimentos, esse foi casado com uma índia de Tuxá, tendo o casamento 

realizado na Pedra do Gentio – o que justifica, segundo os informantes, o fato de os 

Tuxá terem ajudado os Atikum a incrementar sua prática no toré por ocasião do 

reconhecimento oficial desse último grupo por parte do SPI. (GRÜNEWALD, 2004, 

p.144-5) (destaques no original) 

Pode-se observar que os mitos fundadores do processo de etnogênese dos 

Atikum, ou índios de Atikum-Umã, se constituem de maneira relacionada com os processos 

políticos de reconhecimento de sua indianidade, uma vez que o casamento do ancestral 

mítico Atikum com uma “índia de Tuxá” é associado ao intermédio dos Tuxá entre os 

Atikum e órgão indigenista. Destaca-se que a Pedra do Gentio, local do casamento, é tida 

como um local sagrado para os Atikum em Pernambuco. Nota-se, ainda, que a positivação 

da crença na descendência comum de Umã, outro mito ancestral, pai de Atikum, cria em um 

plano simbólico diacrônico (o do tempo mítico) um parentesco que acaba por estabelecer 

“fronteiras étnicas” (BARTH, 1998) simbolicamente anteriores ao reconhecimento do grupo 

pelo SPI na década de 1940, uma vez que o parentesco é necessariamente agregador e 

excludente. 

Sob essa perspectiva, pensarei adiante mais profundamente os processos 

políticos em diálogo com a etnicidade e a indianidade Atikum, em especial o sistema de 

compadrio que opera na Serra do Umã e os faccionalismos gerados em seu âmbito. 

 

3. Compadrio e faccionalismo na Serra do Umã 

 

Emergindo da mistura entre grupos distintos, os Atikum têm como sistema de 

organização social e aliança política, além das relações de parentesco (consanguíneas e 

matrimoniais), a associação pelo compadrio. Essa forma de associação é estabelecida entre 

os sujeitos por meio do ritual de batismo de uma criança, apadrinhada por aquele que se 

torna compadre de seus pais, bem como através de trocas de favores pessoais entre 

compadres. 

Destaca-se que o compadrio pode operar tanto no sentido de fortalecer alianças 

étnicas e de parentesco já existentes no interior do grupo, quando no sentido de estabelecer 

relações sociopolíticas com indivíduos localizados fora das fronteiras do grupo étnico. 

Assim, o compadrio abre espaço também para a tessitura de alianças políticas com 
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indivíduos de outros grupos étnicos e da sociedade envolvente, as quais, por vezes, 

sobrepõem as relações de parentesco intra-étnico.  

Esse sistema de organização social, por sua vez, possibilita a formação de 

faccionalismos e disputas políticas entre grupos de compadres, tanto no que se refere à 

organização política interna à aldeia, quando nas suas relações com a sociedade envolvente e 

o Estado (GRÜNEWALD, 1993). 

O trabalho de Grünewald (1993) toma por objeto os conflitos políticos ocorridos 

na então chamada área indígena Atikum, na Serra do Umã, entre os anos de 1988 e 19916. 

Centra-se no estudo do faccionalismo em torno da disputa pelo controle de recursos 

administrativos advindos da tutela no locus de sua pesquisa, o qual se exacerba no episódio 

da eleição para cacique durante o ano de 1990, vencida pelo líder Abdon Leonardo da Silva, 

posteriormente assassinado em vista de tais disputas.  

De acordo com Grünewald (1993), a região da Serra do Umã é uma área 

historicamente marcada pela violência e por disputas políticas entre famílias de fazendeiros. 

Conforme explica, esse quadro foi intensificado devido ao plantio de maconha (Cannabis 

sativa), inclusive dentro da reserva indígena. Esta situação potencializou o acirramento das 

disputas faccionais no interior da área, entre uma facção situacionista e outra oposicionista. 

A primeira facção, cujo núcleo era composto por diversos membros não indígenas, como 

administradores da FUNAI e produtores de maconha da região, dominava o controle pelos 

recursos administrativos e estava diretamente envolvida com o plantio da droga. A segunda 

facção, por sua vez, aquela na qual o referido autor teve uma inserção mais positiva para sua 

pesquisa, era composta por sujeitos que estiveram direta e indiretamente ligados ao processo 

de reconhecimento do grupo pelo Estado, sendo ainda a que demonstrava maiores 

preocupações em evidenciar a etnicidade e a indianidade do grupo.  

O mesmo autor assinala que o faccionalismo na área é oriundo do 

descontentamento de um grupo opositor quanto às ações do grupo chamado situacionista. 

Essas ações envolvem a apropriação indevida de recursos administrativos da FUNAI, bem 

como do mandonismo político e de iniciativas coercitivas (por vezes violentas), implicando 

em: 

                                                           
6 Grünewald (1993) utiliza-se do termo Área Indígena, grafado em maiúsculas, em seus trabalho para referir-se 

à região da Serra do Umã, posto que sua pesquisa antecede a demarcação e homologação do que hoje é a Terra 

Indígena Atikum, em Pernambuco. Por vezes adotarei o termo “área indígena” para me referir a eventos 

ocorridos na região antes da demarcação da reserva, tendo em vista a utilização do termo por Grünewald 

(1993), bem como o fato de alguns interlocutores Atikum em Mato Grosso do Sul se referirem-se dessa forma à 

região. Contudo, o utilizarei grafado sempre em minúsculas para que o termo não seja erroneamente tomado 

como categoria jurídica. 
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[...] uma perda progressiva de um senso de comunidade, o qual um grupo, liderado por 

Abdon, vinha tentando resgatar na tentativa de evitar que se alcançasse um estado de 

cada um por si na região. Daí os alinhamentos políticos se direcionarem para uma forma 

faccional, com a formação de dois grupos básicos, um – oposicionista – tentando mudar 

a situação vigente, e outro – situacionista – tentando mantê-la. Além disso, se 

identificamos com facilidade o líder do primeiro grupo – facção –, Abdon, por outro 

lado fica-nos difícil apenas com os dados diretos de campo apontar para o líder da 

segunda facção, pois esta, ao operar sem legitimidade, não deixa claro sua forma de 

atuação política em termos organizacionais. (GRÜNEWALD, 1993, p. 106) (destaques 

no original)  

Contudo, se por um lado o autor menciona a dificuldade em identificar um líder 

da facção apontada por ele como situacionista, por outro, um nome merece destaque entre os 

diversos citados em sua dissertação. Trata-se de Manoel Cirílo da Silva, o “Mané Cirílo”, 

conhecido pistoleiro da região que passou a viver na Serra do Umã em fins da década de 

1960 e, gozando de boas relações com fazendeiros da região, passou a dominar 

politicamente a localidade e controlar os recursos administrativos do órgão tutelar. 

Para pensar esse contexto histórico na região Grünewald (1993) toma a noção de 

“equilíbrio” enquanto “um estado da estrutura social sobre um determinado período de 

tempo” (GRÜNEWALD, 1993, p. 107). A partir dessa noção o autor analisa o controle e 

apropriação dos recursos administrativos advindos da tutela, as práticas coercitivas e o 

envolvimento dos situacionistas com o plantio de maconha, como o estado de “equilibro” 

instaurado na área indígena.  Desse modo, o “equilíbrio” das relações sociais e políticas na 

região veio a ser contestado pelos oposicionistas. O conflito se intensifica ainda mais quando 

da eleição do líder oposicionista Abdon para o cargo de cacique, culminando no seu 

assassinato e no restabelecimento do equilíbrio supracitado. Destaca-se que tal situação 

dependia de estreitas relações de membros da comunidade com não indígenas da região. 

Na realidade, Abdon estava promovendo um desequilíbrio numa estrutura em que 

conviviam simultaneamente e entrecruzadamente vários sistemas como o do tráfico de 

maconha e o da patronagem e clientelismo, os quais prescindiam dos recursos da 

FUNAI para a atuação política de determinados agentes. [...] Em xeque ficou um 

equilíbrio da convivência com os não-índios, o equilíbrio das relações interétnicas. 

Abdon, ao tentar fortalecer um sentido de comunidade, acabava por prover 

relacionamentos mais inclusivos, onde os índios se separam mais dos brancos. 

(GRÜNEWALD, 1993, p. 140-141) (destaques no original) 

Com o assassinato dessa liderança, após esse assumir o cargo de cacique, e 

consequente desmobilização da facção oposicionista “os situacionistas escolhem um novo 

cacique e aquele antigo equilíbrio estrutural, onde a comunidade indígena relaciona-se com 

produtores de maconha e se submete a arbitrariedades administrativas, é restabelecido” 

(GRÜNEWALD, 1993, p. 153) (destaques no original). 
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Buscando uma melhor compreensão do faccionalismo na área, Grünewald 

(1993), encaminha-se para reflexões sobre poder e papéis sociais em meio às relações 

políticas do grupo abordado. Destaca, de acordo com categorias êmicas do grupo, a divisão 

em duas esferas de poder na política da área indígena: a “parte indígena” (esfera local) e a 

“parte administrativa” (esfera extralocal). Divisão de poder essa que advinha da relação com 

a agência de contato, no caso a FUNAI. No que se refere “à ‘parte indígena’, sobressaíam os 

papéis de cacique, pajé e representantes” (GRÜNEWALD, 1993, p. 159). Nessa divisão, ao 

pajé caberia a função de realizar uma manutenção da etnicidade do grupo, incentivando e 

organizando o toré, e ao cacique “representar os índios junto à ‘parte administrativa’ – ou à 

sociedade nacional de modo mais amplo –, lutando pelos seus direitos constitucionais” 

(GRÜNEWALD, 1993, p. 159). 

Com relação à “parte administrativa”, destaca que:  

[...] é a figura de chefe de posto indígena quem de fato faz a ponte entre o local e o 

extralocal, ocupando uma posição limítrofe para ambas as esferas. [...] Dessa forma, o 

conflito que temos em foco se passa no âmbito dessas duas esferas de poder e na sua 

articulação. (GRÜNEWALD, 1993, p. 163-164) (destaques no original) 

Em diálogo com esses papéis sociais, está o sistema de compadrio, enquanto 

forma de estabelecimento de um para-parentesco fluído, baseado na união e consideração. 

Destaca-se que “as relações estabelecidas em tal forma de organização política são 

essencialmente personalizantes” (GRÜNEWALD, 1993, p.171). Assim, o estabelecimento 

de relações de compadrio assimétricas em uma sociedade hierarquizada, em termos de status 

social e político, acaba por gerar relações de patronagem. 

Tendo em vista que a hierarquia social e política, no caso dos Atikum, está 

fortemente relacionada ao controle sobre os recursos administrativos da FUNAI, controlados 

a partir das relações de compadrio e patronagem, o autor destaca que: 

[...] finalmente, podemos ver os patrões mediando o Estado onde este não chega, ou 

seja, o Estado, inoperante e descentralizado, delega a certos indivíduos atribuições que a 

ele cabe, decorrendo daí uma concentração excessiva de poder nas mãos de tais 

indivíduos. (GRÜNEWALD, 1993, p.174) 

Nesse contexto, o faccionalismo é visto pelo autor como um sistema político 

inserido na chamada “política transacional”, na qual há “a transmissão de bens e serviços 

pelos líderes em troca da aceitação de seu poder por parte dos apoiadores que lhe outorgam 
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autoridade” (SALISBURY, 19777 apud GRÜNEWALD, 1993, p.178). Desse modo, “a 

relação núcleo/partidário é uma importante variável estrutural, assim como também o é a 

força relativa do líder, o qual pode não ser necessariamente o elemento da facção que mais 

detêm status” (GRÜNEWALD, 1993, p.180). 

Sob essa perspectiva, salienta ainda que:  

Em situações de rápida mudança social, facções freqüentemente surgem – ou tornam-se 

mais claramente definidas – porque a organização faccional é melhor adaptada a 

competição em situações de  mudança do que são os grupos políticos que são 

característicos de sociedades estáveis. (NICHOLAS, 19668 apud GRÜNEWALD, 1993, 

p.179)  

No caso Atikum, a definição das facções apresenta-se no momento coincidente 

da introdução da maconha no interior da área indígena e o surgimento de Abdon enquanto 

liderança política opositora. 

Após tais apontamentos teóricos sobre o delineamento do faccionalismo 

abordado, Grünewald (1993), dedica-se a pensar as influências deste sobre outros aspectos 

da vida social Atikum, como, por exemplo, questões referentes à indianidade, parentesco e 

compadrio e termina por afirma que, entre os Atikum: 

[...] as categorias de índio, parente e compadre são fluídas; há [no intuito de se 

descaracterizar membros da facção rival] uma escala hierárquica em termos de uma 

condição de índio, as pessoas são mais índias ou menos índias [dependendo da facção a 

que pertencem e de que facção parte a categorização]; há também a tentativa de negação 

de parentes distantes caso o mesmo seja de outra facção; por fim, quanto ao compadrio, 

as pessoas simplesmente deixam de ser compadres – uma vez que o compadrio também 

pode ser estabelecido pela simples consideração – em caso de não pertencimento a 

mesma facção – e isso é muito significativo na medida em que consideração e união são 

pré-requisitos básicos para o estabelecimento do compadrio. (GRÜNEWALD, 1993, 

p.188) (destaques no original) 

Observa-se, entretanto, que ainda que a indianidade e o parentesco tome certa 

fluidez na relação entre determinados indivíduos e as facções políticas, isso não torna as 

fronteiras étnicas do grupo fluídas. Ou seja, mesmo que um ou outro indivíduo tenha sua 

identidade étnica questionada e/ou descaracterizada em meio aos conflitos faccionais, as 

fronteiras étnicas que separam o grupo da sociedade envolvente permanecem. Tal como 

apontado por Barth (1998): “as fronteiras persistem apesar do fluxo de pessoas que as 

atravessam” (BARTH, 1998, p. 188). 

                                                           
7 SALISBURY, Richard F. Transational politics: Factions and beyond. In: SILVERMAN, M.; SALISBURY, 

R. F. (Orgs.). A house divided? Anthropological studies of factionalism. Institute of Social and Economic 

Research. Memorial University of Newfoundland. Toronto University Press, 1977. 

8 NICHOLAS, Ralph W. Segmentary Factional Political Systems. In: SWARTZ, M. J., TUNER, V. W. & 

TUDEN, A. (Orgs.) Political Anthropology. Chicago: Aldine, 1966.  
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Esse quadro de relações de compadrio e patronagem, em meio a uma política 

transacional marcada pela coerção violenta, característica à região, possibilitou a um grupo, 

chamado por Grünewald (1993) de situacionistas, valer-se dos papeis políticos impostos 

pelo órgão tutor e controlar a distribuição de recursos administrativos em favor próprio. Isso, 

por vezes, ocorria de forma a beneficiar determinados compadres/patrões, os quais muitas 

vezes não partilhavam elos étnicos com a comunidade, gerando, em alguns momentos, uma 

desvalorização dos aspectos rituais e da etnicidade do grupo. Situação que passou a 

caracterizar-se como equilíbrio estrutura social, dada a sua larga continuidade temporal.  

Com a introdução da maconha na área indígena, ao que tudo indica, por 

intermédio dos situacionistas que se beneficiavam com os ganhos advindos desta atividade 

ilegal, somada ao surgimento de uma liderança oposicionista (o cacique Abdon), estabelece-

se um faccionalismo que põem em desequilíbrio a estrutura social. Então desvalidos do 

controle sobre os recursos administrativos e poderes coercitivos, os oposicionistas valeram-

se das manifestações de etnicidade do grupo enquanto meio gerador de um senso de 

comunidade e da manutenção de suas fronteiras étnicas, na tentativa de enfraquecer o poder 

político da facção situacionista, uma vez que essa era claramente marcada pela participação 

de membros externos à comunidade. Evidencia-se com isso o aspecto político em torno da 

etnicidade. 

 

4. Considerações finais 

 

A título de conclusão é possível considerar, como faz Grünewald (1993; 2004), 

que os Atikum, ainda que não atendam a representação sobre o índio partilhada pela maioria 

da sociedade brasileira, ocupam um espaço jurídico-político do índio. O grupo ocupa esse 

espaço jurídico-político ao se pensar e se representar dessa maneira e, em consequência 

disso, ser reconhecido e assistido pelo órgão tutelar (primeiramente o SPI e depois a 

FUNAI). A contradição entre o estatuto jurídico-político de índio que ocupam os Atikum e 

representação sobre o índio partilhada pela sociedade brasileira, de acordo com Grünewald 

(1993, 2004), é permeada pelo que esse autor define enquanto ilusão autóctone. 

A ideia de ilusão autóctone refere-se a uma visão essencialmente aculturativa 

que incorre na falácia de se “pensar em índios apenas com referência aos nativos, aborígenes 

que se apresentam a nós como exóticos em sua língua, seus trajes, seus costumes” 

(GRÜNEWALD, 1993, p. 52). Tal ideia remete à noção de “encapsulação” apresentada por 

Said (2007) em seu estudo sobre o orientalismo. De forma parecida como o oriente foi 
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construído como uma invenção do ocidente pelos chamados orientalistas, a representação 

sobre os índios na sociedade brasileira parece levar em conta muito mais os estereótipos 

existentes no imaginário coletivo, fruto de descrições colonialistas, do que qualquer 

observação empírica das realidades sociais, incorrendo assim em uma ilusão. 

Incutida nas representações sobre o índio que, infelizmente, tem a maioria dos 

brasileiros, essa ilusão autóctone comumente leva ao questionamento do estatuto jurídico e 

político de índio, não só dos Atikum, mas de vários dos “índios misturados” do Brasil e, 

sobretudo, do Nordeste. Contudo, graças à articulação étnica e política dos Atikum lhes foi 

possível serem reconhecidos como grupo indígena pelo Estado Nacional, superando esse 

tipo de representação a-histórica sobre os índios. 

Em virtude do seu reconhecimento enquanto grupo indígena e da assistência do órgão 

tutelar, lhe foram impostos pelo mesmo, no âmbito político, os papéis de cacique, pajé, e 

chefe de posto, e no âmbito ritual, a realização do toré, principal manifestação de etnicidade 

e marca de “indianidade” (PACHECO DE OLIVEIRA, 1988, p.14) entre os índios do 

Nordeste. Ou seja, naquele momento os Atikum passaram por um “processo de 

territorialização” que lhes impôs novos papéis políticos a fim de mediar as relações 

interétnicas e com o Estado, por meio de “mecanismos arbitrários e de arbitragem (no 

sentido de exteriores à população considerada e resultante das relações de força entre os 

diferentes grupos que integram o Estado)” (PACHECO DE OLIVEIRA, 2004, p.23). 

Nesse sentido, a noção de territorialização é definida como um processo de 

reorganização social que implica: i) a criação de uma nova unidade sóciocultural 

mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; ii) a constituição 

de mecanismos políticos especializados; iii) a redefinição do controle social sobre os 

recursos ambientais; iv) a reelaboração da cultura e da relação com o passado. 

(PACHECO DE OLIVEIRA, 2004, p.22) (destaques no original) 

Nesse processo, Grünewald (1993) destaca que determinados sujeitos passaram a 

controlar os recursos advindos da tutela em favor de grupos de indivíduos específicos (os 

chamados situacionistas), o que gerou o descontentamento de outros sujeitos (os 

oposicionistas) que se uniram com o objetivo de reorganizar a estrutura social que vinha 

beneficiando o grupo situacionista. Surge aí o faccionalismo entre os Atikum da Serra do 

Umã, principal foco de investigação no trabalho que esse autor realizou entre os Atikum de 

Pernambuco. 

Essa situação histórica, de disputas faccionais, advindas da apropriação de 

grupos de compadres sobre recursos administrativos decorrentes do processo de 

territorialização dos Atikum em Pernambuco, por sua vez, constitui-se como conjuntura 
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histórica dentro da qual ocorreu migração de vários destes índios para fora da Serra do Umã. 

Cabe lembrar aqui que de acordo com o Censo 2010 do IBGE os Atikum constituem a 15a 

maior população indígena vivendo fora de terras indígenas, caracterizando uma situação de 

diáspora a ser investigada, sobretudo no que se refere à organização de novas comunidades 

Atikum ao longo do país. 

Nesse sentido é ilustrativa a presença dos Atikum em Mato Grosso do Sul, posto 

que no município de Nioaque/MS foi etnografado o caso de migrantes Atikum que 

reorganizaram coletivamente e se territorializaram em uma Terra Indígena Terena, tal como 

pode ser observado nos trabalhos de José da Silva (2000, 2003 e 2005), Ulian (2010, 2011 e 

2012), Ulian & Santos (2010) e Ulian & Eremites de Oliveira (2011).  
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