
                                                     

MENTORIA PMPE 

História de Pernambuco 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURAIS DAS POPULAÇÕES INDÍGENAS QUE 

HABITAVAM O TERRITÓRIO DO ATUAL ESTADO DE PERNAMBUCO, ANTES 

DOS PRIMEIROS CONTATOS EURO-AMERICANOS. 

 

     Quando os primeiros europeus chegaram ao território brasileiro, no início do século 

XVI, vários grupos indígenas ocupavam a região Nordeste. No litoral, predominavam as 

tribos do tronco linguístico tupi, como os Tupinambás, Tabajaras e os Caetés, os mais 

temíveis. No interior, habitavam grupos dos troncos linguísticos Jê, genericamente 

denominados Tapuias. 

     Como em outras regiões brasileiras, a ocupação do território em Pernambuco começou 

pelo litoral, nas terras apropriadas para a agroindústria do açúcar, onde os indígenas eram 

utilizados pelos portugueses como mão-de-obra escrava nos engenhos e nas lavouras, 

especialmente por parte daqueles que não dispunham de capital suficiente para comprar 

escravos africanos.  

     Após um período de paz aparente, os índios reagiram a esse regime de trabalho através 

de hostilidades, assaltos e devastações de engenhos e propriedades, realizados 

principalmente pelos Caetés, que ocupavam a costa de Pernambuco.  

     A guerra e a perseguição dos portugueses tornaram-se sistemáticas, fazendo com que 

os índios sobreviventes tivessem que emigrar para longe da costa. Porém, a criação de 

gado levou os colonizadores a ocupar terras no interior do Estado, continuando assim a 

haver conflitos.  

     As relações entre os criadores de gado e os índios, no entanto, eram bem menos hostis 

do que com os senhores de engenho, mas a sobrevivência das tribos, que não se 

refugiavam em locais remotos, só era possível quando atendia aos interesses dos criadores 

e não era assegurada aos indígenas a posse de suas terras. 

     Durante os dois primeiros séculos do Brasil Colônia, as missões religiosas jesuíticas 

eram a única forma de proteção com que os índios contavam. Com a expulsão dos jesuítas, 

em 1759, os aldeamentos permaneceram sob a orientação de outras ordens religiosas, 

sendo entregues, posteriormente, a órgãos especiais, porém as explorações e injustiças 

contra o povo indígena continuaram acontecendo.  

     Através de algumas fontes, dizem que nos séculos XVIII e XIX uma quantidade 

indeterminada de índios foi aldeada no território pernambucano, mas aparentemente não 

há registros de sua procedência. 

     Existiam os aldeamentos dos Garanhuns, próximo à cidade do mesmo nome; dos 

Carapatós, Carnijós ou Fulni-ô, em Águas Belas; dos Xucurus, em Cimbres; dos Argus, 

espalhados da serra do Araripe até o rio São Francisco; dos Caraíbas, em Boa Vista; do 

Limoeiro na atual cidade do mesmo nome; as aldeias de Arataqui, Barreiros ou Umã,  em 

Escada, da tribo Arapoá-Assu, nas margens dos rios Jaboatão e Gurjaú; a aldeia do Brejo 



                                                     

dos Padres, dos índios Pankaru ou Pankararu; aldeamentos em Taquaritinga, Brejo da 

Madre de Deus, Caruaru e Gravatá.  

     No século XIX, a região do atual município de Floresta e diversas ilhas do rio São 

Francisco se destacava pelo grande número de aldeias, onde habitavam os índios Pipiães, 

Avis, Xocós, Carateus, Vouvês, Tuxás, Aracapás, Caripós, Brancararus e Tamaqueús.  

     O desaparecimento da maioria das tribos deve-se às diversas formas de alienação de 

terras indígenas no Nordeste ou da resolução do Governo de extinguir os aldeamentos 

existentes.  

     Dos grupos que povoaram Pernambuco, salvo alguns sobreviventes, pouco se sabe. O 

fato dos índios não possuírem uma linguagem escrita, dificultou muito a transmissão das 

informações.  

     Existem legalmente em Pernambuco, sete grupos indígenas: os Fulni-ô, em Águas 

Belas; os Pankararu, nos municípios de Petrolândia e Tacaratu; os Xucuru, em Pesqueira; 

os Kambiwá, em Ibimirim, Inajá e Floresta; os Kapinawá, em Buíque os Atikum, em 

Carnaubeira da Penha e os Truká, em Cabrobó. Esses três últimos grupos foram 

identificados mais recentemente.  

     Após terem passado por uma série de mudanças ambientais e culturais, esses índios 

conseguiram sobreviver e, apesar de terem estabelecido contato com os não índios, alguns 

ainda conservam, ainda que precariamente, traços da sua tradição.  

     Todos se auto identificam como indígenas e pouco se diferenciam pelos traços 

fisiológicos que os caracterizam como indígenas e/ou culturalmente. Devido à forte 

miscigenação com brancos e negros, a sua aparência física perdeu a identidade.  

     As etnias sobreviventes, sofreram muita influência do branco europeu e dos negro 

trazidos da África, tal característica faz com que esses povos, mas mantenham sua 

sociedade à parte. As tradicionais figuras do cacique e do pajé, ainda sobrevivem em 

todos os grupos, assim como o tore é dançado em todas as comunidades, não apenas como 

divertimento, mas também na transmissão de traços culturais. Com exceção dos Fulni-ô, 

nenhum dos grupos conservou o idioma tribal.  

     A população indígena teve uma grande influência na formação étnica, na cultura, nos 

costumes e na língua portuguesa falada no Brasil. Em Pernambuco, palavras como 

Gravatá, Caruaru, Garanhuns e bairros do Recife com Parnamirim e Capunga, estão 

associados a antigos locais de moradia indígena.  

     Atualmente, os principais problemas enfrentados pelos grupos indígenas 

pernambucanos são os conflitos entre facções rivais da tribo Xucuru; a influência do 

tráfico de drogas entre os Truká e a invasão de terras pertencentes aos Fulni-ô. 

Pernambuco é o quarto Estado do Brasil em número de indígenas.  

 

     Atualmente, segundo a Fundação Nacional do Índio (Funai), vive em Pernambuco um 

total de 25.726 remanescentes dos povos indígenas que primitivamente habitavam no 

Estado. Eles estão assim distribuídos: Pankararu, 4.062 pessoas; Kambiwá, 1.400; 



                                                     

Atikum, 4.506; Xucuru, 8.502; Fulni-Ô, 3.048; Truká, 2.535; Tuxá, 47; Kapinawá, 1.035; 

Pipipãs, 591 pessoas. 

     Sobrevivendo em situação precária e, muitas vezes, sendo mortos em emboscadas 

como vem ocorrendo desde 1986 com os Xucurus, no município de Pesqueira, esses 

remanescentes indígenas ainda guardam um pouco da cultura dos índios pernambucanos, 

massacrados ao longo dos séculos.  

 

São elas: 

Fulni-Ô: Também conhecidos como Carnijó ou Carijó, vivem do artesanato e agricultura 

de subsistência no município de Águas Belas. Conservam o idioma Yathê e alguns rituais 

como o Ouricuri.  

Kambiwá: O grupo ocupa uma área de 27 mil hectares de terra entre os municípios de 

Ibimirim, Inajá e Floresta, desenvolvendo agricultura de subsistência.  

Pankararu: Seus remanescentes estão distribuídos em 14 mil hectares de terra entre os 

municípios de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, conservando algumas de suas festas 

tradicionais como a Festa do Menino do Rancho e o Flechamento do Umbu.  

Atikum: Esses índios ocupam uma área de 16 mil hectares no município de Carnaubeira 

da Penha, vivem da agricultura de subsistência.  

Xucuru: Vive na região da Serra do Ororubá, município de Pesqueira, conservam algumas 

festas religiosas como a de Nossa Senhora da Montanha e praticam a agricultura de 

subsistência.  

Truká: Grupo de remanescentes indígenas que vivem da agricultura no município de 

Cabrobó. Kapinawá: Vivem na localidade de Mina Grande, no município de Buíque  

Tuxá: Grupo de 41 índios assentados em um acampamento da Chesf, no município de 

Inajá, depois que suas terras foram inundadas pelo lago da hidrelétrica de Itaparica.  

Pipipã: Esses índios viviam nas caatingas entre os vales dos rios Moxotó e Pajeú e foram 

praticamente dizimados em meados do século XVIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     

QUESTÕES 

1. Quais as características socioculturais que caracterizam um povo indígena de outro? 

a) Língua e costumes 

b) Fenótipos 

c) Características de construção de família 

d) Formas de subsistência 

 2. Os jesuítas tiveram um papel importante na proteção da população indígena. Os 

aldeamentos dos povos indígenas foram inevitáveis, devido: 

 a) Consequências geográficas 

b) Escolhas dos índios 

c) Busca de novas terras  

d) Expulsão dos jesuítas do Brasil 

 

3. Quando os brancos chegaram no Brasil e iniciaram o processo de colonização, 

utilizaram-se do modo de produção escravocrata. Foi nesse momento que começou o 

processo de escravização dos povos originários brasileiro, mas, não foi tão exitosa como 

imaginavam. Alguns fatores corroboraram para que os índios não fossem escravizados 

por tanto tempo. Escolha as proposições verdadeiras:   

I Os povos indígenas conheciam o território, de forma que era mais fácil se rebelar contra 

o colonizador; 

II Portugal não teve interesse em escravizar os povos indígenas;  

III Facilidade de organização das populações indígenas pela língua e cultura.  

a) I 

b) I e II  

c) II  

d) I, II e III  

e) I e III 

4) (G1 - IFBA 2014) “A conquista do Brasil pressupunha também o domínio ideológico 

dos povos das regiões colonizadas pela Coroa lusitana. Havia que provar pelo 

convencimento e pela força – a superioridade do modo oficial português de ser. Era 

necessário convencer as populações nativas e os recém-chegados da inferioridade e do 

'bestialismo' dos hábitos americanos. A opção de europeus pela cultura material e social 

tupinambá causava tensões insustentáveis na férrea camisa-de-força vivencial em que as 

elites civis e religiosas ibéricas enquadravam as classes subalternas – metropolitanas e 

coloniais.”  

MAESTRI, Mário. Os senhores do litoral. Conquista portuguesa e agonia tupinambá no litoral brasileiro. (século 16). POA: Editora 

da Universidade/UFRGS, 1994. p. 61. 



                                                     

O texto acima e seus conhecimentos sobre as relações de dominação entre europeus 

e as populações indígenas na América Portuguesa permitem afirmar que: 

a) os missionários analisavam o sistema cultural indígena, seus costumes, seu cotidiano, 

etc., segundo a moralidade cristã. 

 b) a adaptação dos europeus aos Trópicos e a assimilação de certos costumes indígenas 

foi estimulada pela Coroa e pela Igreja Católica.  

c) os colonizadores, os missionários e os agentes portugueses compreendiam os costumes 

indígenas de forma idealizada, tolerante e idílica. 

 d) os primeiros anos de colonização do território brasileiro foram marcados pela 

miscigenação e tolerância acerca do sistema cultural tupinambá. 

e) embora na colônia os europeus tenham adotado práticas de intolerância, na metrópole 

possuíam postura com maior respeito à diversidade cultural e religiosa. 

 

[Os tupinambás] têm muita graça quando falam [...]; mas faltam-lhe três letras das do 

ABC, que são F, L, R grande ou dobrado, coisa muito para se notar; porque, se não têm 

F, é porque não têm fé em nenhuma coisa que adoram; nem os nascidos entre os cristãos 

e doutrinados pelos padres da Companhia têm fé em Deus Nosso Senhor, nem têm 

verdade, nem lealdade a nenhuma pessoa que lhes faça bem. E se não têm L na sua 

pronunciação, é porque não têm lei alguma que guardar, nem preceitos para se 

governarem; e cada um faz lei a seu modo, e ao som da sua vontade; sem haver entre eles 

leis com que se governem, nem têm leis uns com os outros. E se não têm esta letra R na 

sua pronunciação, é porque não têm rei que os reja, e a quem obedeçam, nem obedecem 

a ninguém, nem ao pai o filho, nem o filho ao pai, e cada um vive ao som da sua vontade 

[...]. (Gabriel Soares de Souza. Tratado descritivo do Brasil em 1587, 1987.) 

5. (Unesp 2013) O texto destaca três elementos que o autor considera inexistentes entre 

os tupinambás, no final do século XVI. Esses três elementos podem ser associados, 

respectivamente,  

a) à diversidade religiosa, ao poder judiciário e às relações familiares.  

b) à fé religiosa, à ordenação jurídica e à hierarquia política.  

c) ao catolicismo, ao sistema de governo e ao respeito pelos diferentes.  

d) à estrutura política, à anarquia social e ao desrespeito familiar.  

e) ao respeito por Deus, à obediência aos pais e à aceitação dos estrangeiros. 

 

 

 

 

GABARITO 

1) A;  2) D;  3) E;  4) A;  5) B 


