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APRESENTAÇÃO
As obras de adequação de capacidade da BR-101 AL/PE são aqui discutidas
em seus aspectos ambientais, na forma de Estudo de Impacto - EIA, coordenado e
elaborado por equipe da OIKOS Pesquisa Aplicada Ltda. O relatório segue a
indicação metodológica sugerida no Termo de Referência fornecido pelo DNIT, em
consonância ao atendimento à legislação pertinente.
O Estudo compreendeu a realização de um conjunto de atividades técnicas
que incluíram o levantamento dos recursos naturais e antrópicos, a elaboração do
diagnóstico ambiental, a identificação, previsão e avaliação dos impactos
significativos e a elaboração dos Programas Ambientais, definidores das medidas
mitigadoras, compensatórias e do monitoramento dos impactos ambientais. O
diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e antrópico foi elaborado a partir de
levantamentos de dados primários, de campo, apoiado em imagens de satélite, e
de pesquisa bibliográfica e de outras fontes de dados secundários. As observações
e análises reunidas orientaram a determinação e a avaliação do potencial de
interação dos impactos ambientais em relação às particularidades da área de
influência.
O EIA está subdividido em quatro VOLUMES e um ANEXO para facilitar a
leitura e o manuseio, a saber:
VOLUME I – Identificação do empreendedor e da Consultora
responsável
pelos
Estudos;
Regulamentação
Aplicável;
Procedimentos Metodológicos; Definição da Área de Estudo: Área
de Influência Indireta e Área Diretamente Afetada; Descrição do
Empreendimento
(justificativas,
alternativas
locacionais,
características físicas, técnicas e operacionais).
VOLUME II – Diagnóstico Ambiental contendo Meio Físico, Meio
Biótico e Meio Antrópico.
VOLUME III – Análise Integrada do Diagnóstico Ambiental,
Avaliação Ambiental Estratégica, Identificação e Avaliação dos
Impactos Ambientais, Medidas Mitigadoras e Compensatórias –
Programas Ambientais, Conclusões, Glossário, Bibliografia.
VOLUME IV – Plano Básico Ambiental contendo Programas
Ambientais, Levantamento do Passivo Ambiental, Descrição do
Empreendimento, Definição da Área de Influência, Diagnóstico
Ambiental.
ANEXO – que é o presente relatório e contém na íntegra o relatório
da antropóloga Celina Maria Braga Moreira sobre a Comunidade
Wassu – Terra Indígena Wassu Cocal.
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO
Na história dos índios do Nordeste, desde meados do século passado, nota-se
um silêncio sobre o que aconteceu com os povos que tradicionalmente habitavam
esta porção do território brasileiro. É durante este período que se deu a extinção da
maior parte dos remanescentes dos antigos aldeamentos missionários, implantados
entre os séculos XVI e XVIII, uma das formas que o governo utilizou para
“domesticar” os povos indígenas.
Nos livros gerais de história do Brasil, a questão indígena é apenas tratada no
primeiro capitulo, enquanto que, nos livros que trazem uma visão mais regional, eles
são mencionados até 1850. Mas, nas descrições das frentes de expansão
econômica, da consolidação da estrutura fundiária em grandes propriedades, da
organização do trabalho escravo e livre, os índios aparecem como personagens
secundários, selvagens infelizes e retraídos, mas ainda obstáculos ao pleno
estabelecimento da economia da sociedade dominante.
Pesquisas realizadas em arquivos de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe indicam que o papel das tribos
indígenas foi bem mais atuante, interagindo com os demais agentes sociais de
diversas formas, que iam da fuga ao ataque, do conflito à negociação, da
aceitação até a rebeldia. Tanto durante o período colonial, quanto no Império, a
história do contato interétnico foi complexa e instável. Tomando como exemplo o
aldeamento, local onde se dava o maior contato, encontra-se um espaço de
sucessivas transformações, com fundações, extinções e restaurações até se
configurarem nas terras indígenas atualmente demarcadas, em sua grande maioria
originárias dos antigos redutos dos índios aldeados.
Aliás, o aldeamento atingiu a grande maioria dos índios da região durante o
período colonial, sendo sob a tutela dos jesuítas, dos beneditinos, capuchinhos,
carmelitas ou franciscanos. Chegaram a somar cerca de uma centena de locais
em meados do século XIX, distribuídos pelas capitanias da Bahia, Ilhéus, Porto
Seguro, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Os
grupos indígenas aldeados incluíam, dentre outras, as etnias Tupi ou Tupinambá,
Kariri, Sapuyá, Kiriri, Kaimbé, Payayá, Proká, Tupiniquin, Boime, Caxago, Aramuru,
Karapotó, Xokó, Xucuru, Carnijó, Prakio, Pankararu, Ixu, Kanindé, Tabajara, Reriu,
Anacé, Payaku, Tremembé, Jenipapo, Quixelo, Jucá, Cariú, Calabaça, Icozinho,
Jaico, Akroá, Gueguê, além dos grupos denominados genericamente de caboclos
de língua geral e de tapuias.
A expansão da fronteira agropecuária foi devastadora para as populações
indígenas, mas preservaram, de certo modo, os índios aldeados, espalhados por
toda a região, formando núcleos populacionais estáveis que acabaram se
transformando nas principais vilas e cidades interioranas. Entre 1757 e 1798, quando
estiveram em vigor as leis do Diretório pombalino, que reformou o funcionamento
das aldeias após a expulsão dos jesuítas do Brasil, a vida dos índios do Nordeste
passou por grandes modificações, já que ficaram sujeitos diretamente ao controle
dos governantes e administradores coloniais, perdendo a tutela eclesiástica. Nos
aldeamentos, encontram-se agora não tão somente índios, mas também
moradores brancos, aumentando o grau de contato entre as populações.
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As práticas indigenistas do final do sistema colonial dedicaram-se
principalmente à desarticulação da vida tribal, procurando anular o que era
peculiar a cada etnia local. Impôs o uso da língua portuguesa, proibindo tanto as
línguas nativas, quanto a "língua geral", obrigou a adoção de sobrenomes
portugueses pelas famílias indígenas e derrubou as casas coletivas em que ainda
viviam, impondo o padrão de moradias individuais. Para evitar a resistência e as
rebeliões, adotou um procedimento de transferências constantes dos índios de uma
aldeia para outra e unificou algumas, misturando, de propósito, as etnias, de modo
a tentar diluir as diferenças tribais. Os agentes administrativos facilitavam a entrada
de moradores brancos, com direito à posse de terras, promoviam casamentos
mistos e faziam a chamada "reforma dos abusos, dos vícios e dos costumes".
Embora o sistema de aldeamentos tenha sido responsável por profundas
transformações na identidade étnica das tribos, não resultou no seu
desaparecimento físico, mas sim na substituição gradual da especificidade das
culturas tribais por algo que poderia se definir como uma "cultura de contato", com
adaptações recíprocas do branco e das diferentes etnias entre si. Formou-se uma
cultura heterogênea, que não pode ser atribuída exclusivamente a nenhum dos
grupos, mas que incorpora elementos herdados de muitos deles. No entanto, o
nomadismo dos grupos que habitavam o polígono das secas já os havia
familiarizado com diferenças culturais, trocas e adaptações entre as diversas
sociedades indígenas. Contato e mudança eram experiências que já faziam parte
da vida destes grupos, em sua história mais antiga.
Segundo Porto Alegre “dessa cultura de fronteira de alta mobilidade emerge
tardiamente o caboclo nordestino que, como o tapuia da Amazônia, forma o
substrato da população rural, onde a colonização foi feita com a presença
majoritária do índio e pequeno contingente de colonos brancos e onde a
mestiçagem ganhou terreno rapidamente. No que se refere ao sertão nordestino,
acrescentaríamos que a participação secundária do escravo negro na economia
reforçou a expansão de uma cultura cabocla de base predominantemente
indígena e portuguesa” (publicação digital, sem data).
Esta maleabilidade cultural tornou possível a sobrevivência de um
contingente considerável de índios, que viviam coletivamente, ainda que em
pequenos enclaves, em meio à população camponesa no final do século XVIII. Os
enclaves se formaram, em grande parte, graças à plasticidade adquirida na longa
interação dos grupos sociais, especialmente no interior dos aldeamentos, o que
favoreceu a sobrevivência daquelas etnias que possuíam uma organização social
menos rígida. Porque, embora a prática colonial forçasse os grupos a modificarem
seus costumes e tradições, não tinha força, por si só, de destruir os sistemas
anteriores de referência de cada grupo.
Os grupos no Nordeste acabaram por demonstrar uma grande capacidade
de preservação de sua identidade étnica, sobrevivendo por meio de negociações
e processos de acomodação, modificando e refazendo seus modos de vida,
recompondo valores e reinventando tradições, incorporando o que fosse “novo”,
vindo da população envolvente. Garantiram assim a sua permanência nos seus
locais de origem ou em áreas próximas aos antigos aldeamentos. Este é o caso dos
Fulni-ô, dos Kapinawá, dos Xocó, dos Pankararu, dos Kiriri, dos Tremembé, dos Tuxá,
dentre outros grupos indígenas hoje existentes.
3
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Mas, em contrapartida, o aprisionamento nos aldeamentos acabou
resultando em um rápido esvaziamento deste espaço. Já no final do século XVIII, há
a saída de homens jovens e adultos, que, fugindo do trabalho forçado, misturam-se
aos regionais. Muitos dos grupos migram para áreas ainda pouco habitadas, ali
vivendo, até serem de novo atingidos pelas frentes econômicas. No início do século
XIX, a situação de conflito com a população envolvente já estava minimizada, mas
ainda havia lutas violentas e extermínio de grupos mais hostis, como por exemplo, os
Botocudos não aldeados no sertão da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, que
foram totalmente dizimados.
A historiografia regional diz que a maioria dos índios aldeados aceitou
pacificamente a dissolução dos aldeamentos, não se opondo à integração. No
entanto, existem documentos que contam a outra versão da história. Mesmo
consolidado o processo de ocupação das terras indígenas, os grupos continuaram
com suas atitudes de rebelião, mas sem o uso de armas. Agora, opunham-se
recusando a deixar as suas terras, escapando ao trabalho compulsório nas
propriedades dos moradores e abandonando as aldeias. Vagavam pelas
capitanias, ignorando as normas impostas e procurando retornar aos costumes
originais.
Entre os anos de 1824 e 1860, o governo já não está mais tão empenhado no
recrutamento dos índios dispersos. Tal fato é devido às dificuldades por que passava
a política indigenista na fase de transição da colônia para o império. Mas, agora,
volta a se agravar a questão das terras indígenas, com as reformas propostas pela
legislação do segundo reinado. Na década de 1850, o Ministério da Agricultura
emite ordens continuas de medição e demarcação das terras das aldeias, inclusive
concedendo alguns lotes aos índios. Estes começam a intensificar os pedidos de
garantia de seus direitos às terras dos aldeamentos, concedidos antes pela Coroa
portuguesa.
É entre os anos de 1854 e 1860, que ocorre a expropriação definitiva da
maior parte das terras indígenas, já que os governos das províncias afirmam que
não mais existem tribos selvagens e que as aldeias estão vazias, com os índios
estando misturados à população. No entanto, alguns grupos ainda aldeados
continuam a reivindicar a posse de suas terras, enviando requerimento às
autoridades, solicitando medição e demarcação. Numerosos documentos relatam
fatos sobre a invasão das terras indígenas neste período.
A existência de invasões e conflitos entre índios e moradores indica que o
Estado continuou a intervir e que os índios continuaram a insistir, mesmo depois que
a tese do desaparecimento das tribos tornou-se vitoriosa. Mas, pouco a pouco, o
silêncio foi se impondo de maneira mais forte. Todos os dispositivos legais que
determinavam que os índios em contato com as populações regionais perdiam o
direito às terras reforçava categoricamente a negação da existência de índios na
região, silenciando suas reclamações.
Com a criação do Serviço de Proteção ao Índio - SPI, em 1910, algumas
terras indígenas foram reconhecidas oficialmente e demarcadas. Entre 1930 e 1970
– a partir de 1967, o SPI foi substituído pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI foram demarcadas 11 áreas indígenas no Nordeste: Fulni-ô (PE), Potiguara (PB),
Pankararu (PE), Tuxá (BA), Kiriri (BA), Xukuru (PE), Kariri-Xocó (AL), Xucuru-Kariri (AL),
Kambiwá (PE), Atikun (PE), Pataxó (BA). Dez anos mais tarde, cinco outros grupos
4
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obtiveram reconhecimento e demarcação de suas terras: Truká (PE), Xocó (SE),
Wassu (AL), Pankararé (BA) e Kapinawá (PE), Dados de 1975 estimam a população
indígena destas áreas em 13.000 pessoas.
Os índios agora passaram a se mobilizar, não mais de forma isolada, mas
integrando-se ao movimento nacional deflagrado com a promulgação do Estatuto
do Índio em 1973, reivindicando seus direitos junto aos órgãos governamentais e
recebendo o apoio de instituições como o Conselho Indigenista Missionário – CIMI –
e a Associação Brasileira de Antropologia – ABA. Um novo cenário nacional, de
cunho indigenista, foi se compondo com a articulação de parlamentares,
missionários, antropólogos, ambientalistas, juristas e representantes dos povos
indígenas, que culminou na, hoje extinta, União das Nações Indígenas – UNI - e
outras entidades de liderança.
Na região Nordeste, estão atualmente identificados 28 povos indígenas,
sendo que 8 vivem na Bahia, 7 em Pernambuco, 6 no Ceará, 6 em Alagoas, 1 em
Sergipe e 1 na Paraíba. Com exceção dos Fulni-ô, que conservam sua língua
original, os demais falam apenas o português. A maior parte mora em áreas
pequenas, localizadas em meio à população não-índia, da qual pouco se distingue
externamente. Seus costumes e tradições, base de suas identidades étnicas, são
muitas vezes ocultados, tornando-se práticas semi-secretas, de modo a evitar mais
discriminações.
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CAPÍTULO 2 – LEGISLAÇÃO SOBRE GRUPOS E TERRAS INDÍGENAS
A legislação sobre grupos e terras indígenas é extensa, mas algumas leis e
decretos podem ser destacados. Na Constituição Federal de 1988, referem-se aos
índios os seguintes artigos:
a) Art. 20. São bens da União: XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos
índios.
b) Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XIV - populações
indígenas;
c) Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: XVI autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de
recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais;
d) Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: XI - a disputa
sobre direitos indígenas.
e) Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: V - defender
judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
f) Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à
União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.
§ 1.º A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos
potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser
efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse
nacional, por brasileiros ou empresa brasileira de capital nacional, na
forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas
atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas.
g) Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de
maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais.
§ 2.º O ensino fundamental regular será ministrado em língua português,
assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
h) Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a
valorização e a difusão das manifestações culturais.
§ 1.º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do
processo civilizatório nacional.
i) Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos,
6
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documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico,
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico.
§ 1.º O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá
e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas
de acautelamento e preservação.
§ 2.º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da
documentação governamental e as providências para franquear sua
consulta a quantos dela necessitem.
Fora estes artigos de cunho mais geral, a Constituição Federal dispõe de
um capítulo exclusivo para garantir os direitos da população indígena, o
CAPÍTULO VIII – Dos Índios, com os artigos 231 e 232 (Título VIII – Da Ordem
Social)
j) 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 demarcá-las, proteger e
fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1.º 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.
§ 2.º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua
posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3.º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4.º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e
os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5.º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, ad
referendum do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia
que ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do
País, após deliberação do Congresso Nacional, garantido, em qualquer
hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco.
§ 6.º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que
tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se
refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios
e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante interesse público da
União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando a
nulidade e a extinção do direito a indenização ou a ações contra a
7
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União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da
ocupação de boa-fé.
§ 7.º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, §§ 3.º e 4.º.
k) Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas
para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo
o Ministério Público em todos os atos do processo.
O Artigo 67, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, declara
ainda que a “União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de
cinco anos a partir da promulgação da Constituição.”
O Estatuto do Índio – Lei Nº 6.0001, de 19/12/1973, publicado no Diário Oficial
de 21 de dezembro de 1973, conforme disposto no seu Artigo 1º, regula a situação
jurídica dos índios e das comunidades indígenas, de modo a preservar sua cultura e
integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional. São
considerados índios ou silvícolas todo indivíduo de origem e ascendência précolombiana que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico
cujas características culturais o tornam distinto da sociedade nacional. Da mesma
forma, são consideradas comunidades indígenas ou grupo tribal o conjunto de
famílias ou comunidades, quer vivam em total isolamento em relação aos demais
setores da sociedade nacional, quer em contatos intermitentes ou permanentes,
sem, contudo, estarem neles integrados.
O Artigo 4º do Estatuto do Índio faz a distinção entre os índios:
a) Isolados - quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se
possuem poucos e vagos informes através de contatos eventuais com
elementos da comunhão nacional;
b) Em vias de integração - quando, em contato intermitente ou
permanente com grupos estranhos, conservem menor ou maior parte das
condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos
de existência comuns aos demais setores da comunhão nacional, da
qual vão necessitando, cada vez mais, para o próprio sustento;
c) Integrados - quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos
no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem usos, costumes
e tradições característicos da sua cultura.
Serão respeitados os usos, tradições, costumes das comunidades indígenas e
seus efeitos nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de
propriedade, nos atos ou negócios realizados entre índios, exceção feita caso
optem pela aplicação do direito comum (Artigo 6º).
Os índios e as comunidades indígenas ainda não integrados à comunhão
nacional estão sujeitos ao regime tutelar estabelecido no Estatuto, sendo a tutela
responsabilidade da União, que a exercerá por meio do órgão federal competente
(Artigo 7º), neste caso a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, criada pela Lei Nº
5.371, de 5 de dezembro de 1967.
Qualquer índio poderá requerer a liberação do regime tutelar, desde que
tenha idade mínima de 21 anos, conhecimento da língua portuguesa, habilitação
para o exercício de atividade útil na comunhão nacional e razoável compreensão
8
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dos usos e costumes da sociedade nacional (Artigo 9º). O mesmo princípio se aplica
às comunidades indígenas, caso a maioria dos membros do grupo assim deseje
(Artigo 11º).
Não pode haver discriminação entre trabalhadores indígenas e os demais
trabalhadores, aplicando-lhes todos os direitos e garantias das leis trabalhistas e de
previdência social, sendo permitida a adaptação de condições de trabalho aos
usos e costumes da comunidade a que pertencer o índio (Artigo 14º).
Em relação às terras indígenas, são assim consideradas (Artigo 17°) aquelas
ocupadas ou habitadas pelos silvícolas, a que se refere o artigo 231 da Constituição
de 1988; as áreas reservadas de que trata o Capítulo III deste Título e as terras de
domínio das comunidades indígenas ou de silvícolas. As terras indígenas não podem
ser arrendadas ou objeto de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno
exercício da posse pela comunidade ou indivíduos (Artigo 18º)
A União, tanto em caráter experimental ou por quaisquer dos motivos a seguir
enumerados, pode intervir nas áreas indígenas, determinada a providência por
decreto do Presidente da República (Artigo 20º). A intervenção poderá acontecer
para por termo à luta entre grupos tribais; combater graves surtos epidêmicos, que
possam acarretar o extermino da comunidade indígena, ou qualquer mal que
ponha em risco a integridade do indígena ou do grupo tribal; por imposição da
segurança nacional; para a realização de obras públicas que interessem ao
desenvolvimento nacional; para reprimir a turbação ou esbulho em larga escala e
para exploração de riquezas do subsolo de relevante interesse para a segurança e
o desenvolvimento nacional. A intervenção será executada nas condições
estipuladas e, dela, poderá resultar, de acordo com a gravidade do fato algumas
das seguintes medidas: contenção de hostilidades, evitando-se o emprego de força
contra os índios; deslocamentos temporários e/ou remoção de grupos tribais de
uma para outra área. A remoção só se dará quando for impossível ou
desaconselhável a sua permanência, sendo destinada à comunidade indígena
removida uma área equivalente à anterior, inclusive quanto às condições
ecológicas, sendo a comunidade integralmente ressarcida dos prejuízos
decorrentes da remoção.
As terras efetivamente ocupadas pelos índios são bens inalienáveis da União
e cabe aos índios sua posse permanente e o direito ao usufruto exclusivo das
riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras existentes (Artigo 22º),
inclusive o produto da exploração econômica de riquezas naturais e utilidades
(Artigo 24º).
O reconhecimento do direito dos índios e grupos tribais à posse permanente
das terras por eles habitadas independerá de sua demarcação sendo assegurado
pelo órgão federal de assistência, atendendo à situação atual e ao consenso
histórico sobre a antiguidade da ocupação (Artigo 25º).
Vão constituir crimes contra os índios e a cultura indígena: escarnecer de
cerimônia, rito, uso, costumes ou tradição culturais indígenas ou perturbar sua
prática; utilizar o índio ou comunidade indígena como objeto de propaganda
turística ou de exibição para fins lucrativos; propiciar a aquisição, o uso e a
disseminação de bebidas alcoólicas, nos grupos tribais ou entre índios não
integrados. (Artigo 58º)
9
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No início de 1991, iniciou-se na Câmara Federal a tramitação do Projeto de
Lei nº 2057/91 que dispõe sobre o Estatuto dos Povos Indígenas. Após ser aprovado
por uma Comissão especial, em julho de 1994, o projeto teve a sua tramitação
paralisada.
Especialmente após a ECO-92, houve uma maior preocupação com o meio
ambiente e com a diversidade dos povos. Durante a Conferência das Nações
Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro no
período de 05 a 14 de janeiro, foi assinado o Decreto º 02/92, que aprova o texto da
Convenção Sobre a Diversidade Biológica.
Dois anos depois, foi promulgado o Decreto Nº 1.141 de 19 de maio de 1994,
que dispõe sobre as ações de proteção ambiental, saúde e apoio às atividades
produtivas para as comunidades indígenas, que se constituem em encargos da
União (Artigo 1º)
As ações previstas no Decreto se efetivarão mediante programas nacionais e
projetos específicos, elaborados e executados pelos Ministérios da Justiça, da
Saúde, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, do Meio Ambiente
e da Amazônia Legal e da Cultura, ou por seus órgãos vinculados e entidades
supervisionadas, em suas respectivas áreas de competência legal, com
observância das normas estabelecidas pela Lei n° 6.001, de 19 de dezembro de
1973 (Artigo 2º). A elaboração dos programas e projetos terá a participação de
representantes da Funai e da comunidade indígena envolvida. Além disso, serão
fundamentados no conhecimento da organização social e política, costumes,
línguas, crenças e tradições dos povos envolvidos (Artigo 3°).
Para o planejamento e execução, fica constituída a Comissão Intersetorial,
que tem como obrigações: definir, para cada exercício, os objetivos gerais que
nortearão os programas e projetos a serem executados; analisar e aprovar os
programas e projetos propostos por órgãos governamentais e não-governamentais;
estabelecer prioridade para otimizar o uso dos recursos financeiros, materiais e
humanos existentes (Artigo 5°). Esta comissão será constituída por representante do
Ministério da Justiça, que a presidirá (no caso, o representante será o Presidente da
FUNAI), do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária; do
Ministério da Saúde; do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal; do
Ministério da Cultura; da Fundação Nacional do Índio; dois representantes da
sociedade civil, vinculados a entidades de defesa dos interesses das comunidades
indígenas (Artigo 6°).
Em relação à proteção ambiental, o Decreto determina que as ações
destinam-se a garantir a manutenção do equilíbrio necessário à sobrevivência física
e cultural das comunidades, devendo contemplar: diagnóstico ambiental, para
conhecimento da situação, como base para as intervenções necessárias;
acompanhamento e controle da recuperação das áreas que tenham sofrido
processo de degradação de seus recursos naturais; controle ambiental das
atividades potencial ou efetivamente modificadoras do meio ambiente, mesmo
aquelas desenvolvidas fora dos limites das terras indígenas que afetam; educação
ambiental, dirigida às comunidades indígenas e à sociedade envolvente, visando à
participação na proteção do meio ambiente nas terras indígenas e seu entorno;
identificação e difusão de tecnologias indígenas e não-indígenas, consideradas
apropriadas do ponto de vista ambiental e antropológico (Artigo 9°)
10
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Quanto ao apoio às atividades produtivas, estas ocorrerão quando estiver
ameaçada a auto-sustentação ou houver interesse manifesto por parte dos índios,
de forma a se evitar tanto a dependência tecnológica, quanto econômica. Todas
as ações deverão estar fundamentadas em diagnóstico sócio-ambiental,
contemplando: utilização racional dos recursos naturais das terras indígenas;
incentivo ao uso de tecnologia indígena e de outras consideradas apropriadas do
ponto de vista ambiental e antropológico; viabilização, quando se fizer necessário,
dos meios para produção, beneficiamento, escoamento e comercialização; IV atividades de assistência técnica e extensão rural, necessárias ao adequado
desenvolvimento dos programas e projetos; apoio às iniciativas associativistas das
comunidades indígenas, objetivando o fortalecimento de suas instituições próprias
(Artigo 10º).
As ações de saúde voltadas para as comunidades indígenas têm como
objetivo o alcance do equilíbrio biopsicossocial e ocorrerão para valorizar e
complementar as práticas da medicina indígena, tendo como finalidades: redução
da mortalidade geral, em especial a materno-infantil; interrupção do ciclo de
doenças transmissíveis e combate à desnutrição (Artigo 11º). Estará garantido aos
índios e comunidades indígenas o acesso às ações, em todos os níveis, do Sistema
Único de Saúde (Artigo 12º), bem como são assegurados os serviços de atenção
primária à saúde no interior das terras indígenas (Artigo 13º).
Outras leis e decretos também se aplicam às sociedades indígenas, mas
foram acima destacados os que estão mais diretamente relacionados com o
empreendimento em estudo. No entanto, como complementação, a Tabela 1 a
seguir relaciona alguns outros instrumentos legais que dizem respeito aos índios e
comunidades indígenas.
TABELA 1 – LEGISLAÇÃO INDIGENISTA – COMPLEMENTO
EDUCAÇÃO INDÍGENA
Lei 9.394/1996

Fixa as diretrizes e bases para a educação nacional, e estabelece
regras especiais para a educação escolar indígena.

Lei 10.558/2002

Cria o Programa Diversidade na Universidade.

Decreto 26/1991

Dispõe sobre a educação indígena no Brasil.

Resolução do Conselho Nacional
de Educação 03/1999

Fixa diretrizes especiais para a educação escolar indígena, de
acordo com o estipulado na Lei 9.394/96.

MILITARES E FRONTEIRA
Decreto 4.412/2002

Dispõe sobre a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em
Terras Indígenas.

Portaria 020/2003 do Estado-Maior
do Exército

Aprova a diretriz para o relacionamento do Exército com as
comunidades indígenas.

Portaria 983/2003 do Ministério da
Defesa

Aprova a diretriz para o relacionamento das Forças Armadas com as
comunidades indígenas

PATRIMÔNIO CULTURAL
Portaria 693/2000 da Fundação
Nacional do Índio

Cria o Cadastro Nacional Cultural Indígena.

POLÍTICA INDIGENISTA
Lei 10.406/2002, institui o Código

Que determina que a capacidade dos índios será regulada por
11
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Civil

legislação específica.

Decreto 65.810/1969

Promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas
as formas de Discriminação Racional.

Decreto 1.775/1996

Dispõe sobre procedimento administrativo de demarcação de Terras
Indígenas e dá outras providências

Decreto 143/2002

Aprova o texto da Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT) sobre os Povos Indígenas e Tribais em Países
Independentes

SAÚDE INDÍGENA
Lei 9.836/1999

Institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), o subsistema de
atenção à saúde indígena, que cria regras de atendimento
diferenciado e adaptado às peculiaridades sociais e geográficas de
cada região.

Decreto 3.156/1999

Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde
dos povos indígenas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, pelo
Ministério da Saúde, altera dispositivos dos Decretos nºs 564, de 8 de
junho de 1992, e 1.141, de 19 de maio de 1994, e dá outras
providências.

Decreto 3.799/2001

Altera dispositivos do Decreto 1.141/1994, que dispõe sobre proteção
ambiental, saúde e apoio a comunidades indígenas.

Portaria 852/1999 do Ministério da
Saúde

Cria os Distritos Sanitários Especiais Indígenas

Portaria 1.163/1999 do Ministério
da Saúde

Dispõe sobre as responsabilidades na prestação de assistência à
saúde dos povos indígenas, no Ministério da Saúde e dá outras
providências.

Portaria 479/2001 da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa)

Estabelece as diretrizes para a elaboração de projetos de
estabelecimento de saúde, de abastecimento de água, melhorias
sanitárias e esgotamento sanitário, em área indígenas

Portaria 254/2002 do Ministério da
Saúde

Aprova a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos
Indígenas.

Portaria 2.405/2002 do Ministério
da Saúde

Cria o Programa de Promoção da Alimentação Saudável em
Comunidades Indígenas (PPACI).

Portaria 69/2004 da Fundação
Nacional da Saúde (Funasa)

Dispõe sobre a criação do Comitê Consultivo da Política de Atenção
à Saúde dos Povos Indígenas, vinculado a Funasa e dá outras
providências.

Portaria 70/2004 da Fundação
Nacional da Saúde (Funasa)

Aprova as Diretrizes da Gestão da Política Nacional de Atenção à
Saúde Indígena

TERRAS INDÍGENAS
Decreto 1.775/1996

Dispõe sobre procedimentos administrativos para demarcação de
Terras Indígenas, e dá outras providências.

Portaria Nº 14/MJ –GM/96

Estabelece regras para a elaboração do relatório circunstanciado
de identificação e delimitação de terras indígenas a que se refere o
$ 6º do Art. 2º do Decreto Nº 1.775/96

Fonte: Instituto Socioambiental – ISA , site www.socioambiental.org – consulta agosto de 2004
Fundação Nacional do Índio – FUNAI, site www.funai. gov.br – consulta agosto de 2004
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CAPÍTULO 3 – GRUPO INDÍGENA WASSU – IDENTIFICAÇÃO E DADOS
HISTÓRICOS
O grupo que habita a Terra Indígena Wassu-Cocal, no município de Joaquim
Gomes, Alagoas, se auto-intitula Wassu (Wasu ou Waçu), sendo possivelmente de
origem Xukuru-Kariri.
Sua história registrada é relativamente recente. Os primeiro dados sobre os
Wassu datam de 13 de outubro de 1978, quando a FUNAI recebeu uma carta,
remetida pelo professor Clóvis Antunes Carneiro de Albuquerque, assistente de
Antropologia da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. Nela, o professor
comunica a existência de um “grupo remanescente aculturado indígena do
Nordeste Brasileiro, no Município de Joaquim Gomes, Estado de Alagoas”
(Albuquerque, 1978), fornecendo também as seguintes informações:
9 Os habitantes do local denominado Cocal afirmam que descendem dos
índios da antiga aldeia de mesmo nome.
9 As terras que habitavam outrora – em um total de 4 léguas - teriam sido
doadas no tempo do Império, como recompensa pela participação dos
índios na Guerra do Paraguai mas, aos poucos, foram sendo usurpadas
pela população não-índia, restando apenas meia légua de terra, onde
viviam 80 famílias, totalizando de 300 a 400 pessoas.
9 Para o autor, “o grupo humano remanescente do Cocal possui ainda
traços característicos raciais indígenas, levando em consideração o seu
biótipo, podendo ser catalogado demográfica e culturalmente de
“caboclos”, devido à intensa miscigenação e também porque se autodenominam. Têm consciência de sua solidariedade tribal.” ( idem, 1978).
9 Informa ainda que constam em documentos antigos do Arquivo Público
de Alagoas referências ao Aldeamento ou Missão do Cocal.
O autor relatava ainda as péssimas condições de vida da população e
propunha a demarcação das terras e assistência social, escolar e médica
especialmente para as crianças.
A carta do professor Albuquerque deu início a diversas ações da FUNAI. Além
de determinar a ida de um antropólogo ao local, começou a investigar, junto à
biblioteca do próprio órgão, ao Conselho Indigenista Missionário – CIMI -, ao Arquivo
Nacional, a existência de documentos que comprovassem a doação de terras ao
grupo Wassu, bem como outros dados sobre a sua história. No entanto, não foram
encontrados, nesta pesquisa, documentos que se referissem ao grupo.
Os primeiros dados mais concretos dos Wassu estão no “Relatório de
Levantamento Sócio-Econômico dos Wassu”, elaborado, após visita de campo,
realizada pela antropóloga Delvair Montagner Melatti, datado de 04 de dezembro
de 1979, em cumprimento da Instrução Técnica Executiva nº 02/79 – Departamento
Geral de Planejamento Comunitário, da FUNAI.
Segundo o relatório, em 1951, foi alterado, nos cartórios da região, o nome
da Aldeia do Cocal para Sítio do Cocal, porque os fazendeiros já haviam tomado
as terras dos índios. Existia também um outro núcleo dos Wassu em Pedrinhas,
13
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distante 2 km de Cocal. O local denominado Cocal situava-se no rio Camaragibe, a
8 km da cidade de Joaquim Gomes.
Os caboclos (termo utilizado no relatório) se denominam Wasú (atualmente a
grafia utilizada é Wassu). Uaçu é uma palavra Tupi-Guarani que remete ao verbete
Açu, que vem do Tupi Wa’su, elemento composto que entra na formação de várias
palavras indígenas, com o significado de grande, vasto. Mesmo com a ausência de
documentação, foi possível afirmar que os Wassu pertenciam à família lingüística
Kariri, afirmação esta baseada em depoimento de um dos informantes
entrevistados.
De acordo com a história do município de Joaquim Gomes, ensinada nas
escolas locais, existia, perto da sede, a “tribo do Cocau”, sendo que o povoamento
do município deveu-se a estes índios. Segundo a história contada pelos índios, D.
Pedro II doou quatro léguas de terras em quadro (uma sesmaria) ao capitão Salazar
de Lira pela participação na Guerra do Paraguai. Como havia dificuldades no
recrutamento de brasileiros para a guerra, o capitão Salazar ofereceu alguns índios
como soldados. De 1808 a 1813, doze índios (homens e mulheres) foram para o
Paraguai. Estava ainda vivo, à época do relatório, um ex-participante deste
contingente e guardava como recordação a espada e a estrela que usou durante
a guerra.
O título das terras foi então dado ao capitão Salazar. O avô de um caboclo
chamado Paulo enviou dois índios à cidade de Passo de Camaragibe, com a
finalidade de entregar o documento ao Dr. Uchoa de Mendonça, então dono do
cartório local e também do Engenho Mirim. Não há certeza sobre o que aconteceu
a seguir: não se sabe se os índios foram ao cartório ou ao engenho. No entanto,
parece que o título nunca deu entrada no cartório.
Em 1964, seguindo depoimentos, o título de posse teria sido entregue a
Afonso de Mendonça, filho do Dr Uchoa, porque a esposa deste disse possuir um
documento igual. Afonso de Mendonça pediu, então, aos índios que trabalhassem
em sua fazenda, dizendo que iriam receber suas terras. Nunca mais conseguiram
porque os filhos da família Mendonça casaram com descendentes da família
Gomes. Alguns índios acreditam que a escritura original pode estar em Brasília, Rio
de Janeiro ou Recife, mas não sabem dizer em que cartório e a única cópia que
possuíam foi perdida.
Por ocasião do relatório, praticamente toda a terra doada estava ocupada
por fazendas de cana-de-açúcar, restando aos índios uma minúscula parcela de
terra. Os índios contavam 36 fazendas e 1 usina que estariam dentro dos limites de
seu território.
Há 150 anos, os Wassu compraram suas próprias terras para não serem
expulsos delas. Muitos já tinham vendido partes delas por necessidade de
sobrevivência e, até mesmo, por coação dos fazendeiros locais.
Os índios do Cocal estavam, em 1979, localizados no topo de um morro,
encurralados pelos fazendeiros. Em situação semelhante, encontravam-se os
moradores de Pedrinhas. Aqui, seus habitantes compraram a terra de um
madeireiro chamado Quincas Alfredo. Posteriormente foram vendendo pedaços da
gleba mas, como a escritura é única para todo o local, o comprador de uma das
parcelas ficou com a posse da escritura de toda a gleba. Vários indivíduos
14
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venderam seus lotes e, neles, foi plantada cana-de-açúcar. Assim, acabaram
perdendo as terras onde faziam suas roças e onde existiam as árvores frutíferas.
A terra restante foi dividida pelos índios em vários lotes, transferidos aos
herdeiros através das gerações. Como muitos venderam os lotes livremente ou sob
pressão, as fazendas foram ganhando espaço e, por ocasião do levantamento
efetuado pela FUNAI, os índios plantavam apenas nos quintais de suas casas, sendo
este o único chão que praticamente possuíam.
Esta situação veio se agravando durante muitos anos, devido à expansão do
cultivo de cana-de-açúcar, então a maior fonte de divisas do município de
Joaquim Gomes. Vários incidentes marcam o conflito entre os índios e os
fazendeiros. Há 30 anos atrás, um fazendeiro local ordenou um ataque à Aldeia do
Cocal, levando 12 pessoas presas porque tinham comido suas canas-de-açúcar. Há
cerca de 20 anos, os índios fizeram um cerco na margem da estrada para impedir
que os fazendeiros entrassem em suas terras. O delegado de Joaquim Gomes, na
época, tranqüilizou-os, argumentando que estavam com a razão e que ninguém os
molestaria.
Em 1962, um jornalista de São Paulo esteve na área e publicou algumas fotos
do local, o que irritou muito a família Gomes. Alguns anos depois, quando um dos
índios foi procurar, junto à Secretaria de Agricultura, o direito sobre as suas terras,
nada conseguiu. Ao retornar, foi ameaçado pelos fazendeiros que queriam tomar o
restante de suas terras “no pulso”. Mas uma vez, o delegado de Joaquim Gomes
conseguiu acalmar o conflito.
Após 1971, com a morte do patriarca dos Gomes, a situação acalmou um
pouco. O então Prefeito da cidade, que se intitulava protetor dos índios, pediu-lhes
que fossem morar na beira da estrada para evitar maiores dificuldades com os
fazendeiros, além de ser mais fácil o transporte dos doentes para a cidade. Os
fazendeiros estariam “dispostos” a cederem um lugar para morarem, mas os índios
recusaram.
Das terras recebidas inicialmente – quatro léguas – os índios possuíam, em
1979, apenas meia légua. As terras jamais tinham sido medidas e o processo de
perda de território acelerou-se com a reforma agrária. Os seus lotes eram
considerados de má qualidade, sendo que as terras eram insuficientes para a
população.
Alguns índios pagavam direito pelo uso da terra ao INCRA valor este que, no
ano de 1959, era de Cr$ 600,00. As multas iam se acumulando. Outros se recusavam
a pagar porque não tinham recursos e argumentavam que a terra fora recebida
por doação. O INCRA não os aceitava como índios (ou caboclos) porque havia
civilizados entre eles e porque alguns tinham vendido parte da área. Segundo este
instituto, na época, existiam 30 propriedades na área que os índios reivindicavam,
dentre elas, um engenho.
Neste mesmo ano, não estavam existindo choques mais violentos entre índios
e não-índios, mas os primeiros viviam preocupados com possíveis agressões,
usurpações ou mesmo problemas no trabalho que exerciam nos canaviais da
região. Segundo eles, não sofriam maiores represálias porque trabalham para os
proprietários por um salário muito baixo.
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A FUNAI continuou investigando a história, a situação das terras e a
qualidade de vida do grupo. A Portaria 670/E de 05 de fevereiro de 1980 designou
um grupo de trabalho para eleger a área que “se constituirá em Reserva Indígena
dos índios Waçu, em Cocal, Município de Joaquim Gomes”. O grupo de trabalho foi
constituído por uma antropóloga e um engenheiro.
Em 17 de abril de 1980, o jornal A Tribuna de Alagoas publica reportagem
sobre a “descoberta” de uma nova aldeia em Alagoas, notícia esta que aparece,
um dia depois, no Jornal do Brasil.
No relatório “Os Wassú, ou a Resistência Secular dos Caboclos do Cocal”, de
21 de maio de 1980, a antropóloga Jane Felipe Beltrão, da FUNAI, apresenta dados
históricos sobre o grupo, de modo a subsidiar a eleição da reserva indígena.
Segundo este novo relatório, os índios da Província de Pernambuco (que hoje
se constitui no estado de Alagoas) foram sucessivamente transferidos de suas terras
originais para aldeamentos missionários por volta do final do século XVII, época esta
em que foi criada a Junta das Missões (Carta Régia de 07 de março de 1681). A
partir do século seguinte, não há mais menções a grupos indígenas e sim a
aldeamentos que se localizavam ao sul da Província de Pernambuco, na área
chamada de Alagoas. Assim, são citadas 20 aldeias, dentre elas a de Cocal,
situada a cinco léguas do povoado de Leopoldina, município e Freguesia do Passo
de Camaragibe. Esta aldeia, segundo a tradição, estaria ligada a dos índios de
Barreiros (Pernambuco) e do Jacuípe, por ocasião da “guerra dos cabanos” ou
“rebelião” de Panelas de Miranda. Em alguns documentos, por erro de grafia, é
utilizado o nome Corcal.
Quando houve o desmembramento de Alagoas de Pernambuco, já no
século XIX, foi criada a Diretoria Geral dos Índios, pelo Decreto Imperial de 1846.
Com isto, em Alagoas, ficaram oito aldeias, a saber: Jacuípe, Cocal, Urucu,
Limoeiro, Santo Amaro, Atalaia, Palmeira dos Índios e Porto Real Colégio. Em 1854, o
presidente da Província de Alagoas diz que não há mais índios a catequizar e que
as aldeias existentes possuem uma população de 3.657 “almas” e que já muito
pouco se parece com a população indígena, já que existiu um “cruzamento dessa
raça com as outras que habitarão o nosso território” (FUNAI, 1980)
As aldeias acabaram por se transformar em local de refúgio para aquelas
pessoas que não queriam prestar serviços na Guarda Nacional. Os índios passaram
a ser vistos como não-índios, devido à miscigenação ocorrida, sendo denominados
de caboclos, procedentes de índios.
De 1862 até 1905, há notícias sobre o aldeamento de Cocal e seus
habitantes. Em 1854, contavam com uma população de 273 indivíduos, vivendo de
agricultura de subsistência. Em 1857, outro mapa de população da região indica
que havia 295 pessoas em Cocal, em uma área de quatro léguas. Nesta época,
das aldeias existentes em Alagoas, uma já se encontrava demarcada, a de Atalaia.
Em 1865, segundo informações do Diretor de Índios da Província, José Rodrigues
Leite Pitangueiras, as terras do aldeamento de Cocal já estavam demarcadas,
faltando apenas a linha do lado esquerdo do rio Camaragibe. Cinco anos depois, o
aldeamento de Cocal já era citado em documentos oficiais. Em 1905, o jornal “O
Correio de Alagoas”, na edição de 29 de novembro, refere-se textualmente aos
índios do Cocal, por causa de dois índios que foram até a capital pedir
providências ao governo contra as invasões das suas terras.
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Mesmo que as terras dos aldeamentos tenham sido parcialmente
demarcadas, esta situação nunca foi regularizada de fato. Deste modo, desde a
época da colonização, os índios de Alagoas, de modo geral, assistiram à
ocupação rápida de seus territórios tradicionais, que foram passados aos
latifundiários.
O próprio termo adotado – caboclo – vem do Tupi Kari’boka, significando
mestiço de índio e branco ou proveniente de índio. Ao se tentar tirar a identidade
indígena dos grupos, justifica-se assim a seu não direito a terras e à proteção oficial.
Não se pode esquecer que a mestiçagem pode ser considerada uma forma de
dominação, iniciada pelos missionários em seus aldeamentos, induzindo os índios ao
“branqueamento”.
No caso específico dos Wassu, as terras da aldeia do Cocal foram tomadas e
continuavam a ser até a década de 1980 pela população não indígena, dada a
excelência do solo de massapé, propício ao plantio de cana-de-açúcar. Para tal,
diversos meios foram utilizados, como ações violentas contra povoados e ameaças
àqueles que queriam defender seus direitos. Assim, na década de 80, podia-se dizer
que os Wassu eram posseiros em seu próprio território.
No período entre 1983/1984, a situação volta a ficar tensa, inclusive com a
morte de um índio e ameaças ao cacique Hibes Menino, motivando a FUNAI a
enviar novo grupo de trabalho à área para identificação (Portaria 1941/E/85). Este
novo grupo conta com a presença da CORAL (Coordenadoria de Regularização e
Titulação de Terras de Alagoas, depois transformada em INTERAL – Instituto de Terras
de Alagoas). O relatório do grupo de trabalho, datado de dezembro de 1985
propunha uma área de 2788 ha, dos quais, efetivamente, os índios utilizavam cerca
de 300 ha de terras pouco férteis e de encostas de serras.
Em 1986, um acordo assinado entre a FUNAI, lideranças Wassu, o governo de
Alagoas e a ASPLANA – Associação dos Fornecedores de Cana legitimava a
proposta da área e foi decisivo para o andamento do processo. Neste acordo, a
FUNAI comprometia-se a pagar as indenizações necessárias e esperar a colheita da
safra de cana já plantada. Menos de um ano depois, a área é declarada de
ocupação indígena.
Mas a situação de conflito não foi totalmente dissipada. E nem tampouco
resolvido o problema da ocupação não indígena na área. A maioria dos posseiros e
fazendeiros foi indenizada, mas alguns se recusaram a sair e entraram na justiça. Em
22 de agosto de 1991, o cacique Hibes Menino de Freitas, um dos que mais lutava
pelas terras, foi seqüestrado e assassinado por capangas de fazendeiros da região
de Joaquim Gomes.
Em maio de 1993, os Wassu interditaram a BR 101 para exigir a demarcação
de suas terras. Neste mesmo ano, a seca que atingiu o nordeste brasileiro provocou
a morte, segundo dados do CIMI – Conselho Indigenista Missionário - de vários
índios, devido à perda das roças e colheitas. Em algumas áreas indígenas, não
chovia há dois anos, o que facilitou a transmissão de doenças. Nesta época,
estimava-se que a estiagem estava prejudicando cerca de 20 povos indígenas, em
um total de 36.000 pessoas.
Uma das medidas tomadas pelo governo foi a criação de frentes de
trabalho, o que garantia alguma fonte de renda para a população atingida pela
17
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seca. No entanto, os índios acusavam o governo de excluí-los destas frentes. Em
maio de 1993, vários grupos indígenas invadiram a sede da FUNAI em Maceió,
dentre eles, os Wassu, exigindo alimentos para seus povos.
Em 14 de agosto de 2002, os índios Wassu bloquearam, com árvores, a
estrada BR-101 como forma de protesto contra a situação em que se encontravam.
Segundo o jornal “O Correio do Povo”, do Rio Grande do Sul e o “Jornal do
Commercio”, de Pernambuco, mais de 400 famílias da tribo estavam passando
fome e sem recursos para o plantio. A estrada só foi liberada depois que cerca de
40 homens do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) da Polícia Militar de
Alagoas chegaram ao local. Durante a ação da polícia, o clima ficou tenso, mas
não houve conflito. Os índios reclamavam de falta de assistência da FUNAI e
queriam sementes para plantar. A Superintendência do órgão tutelar em Alagoas
prometeu enviar uma comissão à tribo para ouvir as reivindicações.
Em novembro de 2003, a Funai distribuiu cestas de alimentos para 408 famílias
indígenas do Estado de Alagoas. Elas receberam 2.600 cestas básicas, sendo 2.535
destinadas aos índios aldeados e 65 para os índios residentes em Maceió. As cestas
totalizaram 67.600 quilos de alimentos. A emergência ocorreu por causa da seca
que destruiu a plantação de subsistência e ocasionou a desnutrição de crianças e
idosos. Foram beneficiados os grupos indígenas Xukuru-Kariri, Wassu, Tingüi-Botó,
Pankararu, Kariri-Xocó e Karapotó
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CAPÍTULO 4 – A TERRA INDÍGENA WASSU-COCAL
Para que uma área seja considerada Terra Indígena - TI, diversos
procedimentos devem ser adotados, segundo o Decreto 1775/96. A sistemática
segue os seguintes passos:
1. Estudos de Identificação: A FUNAI nomeia um antropólogo com
qualificação reconhecida para elaborar estudo da Terra Indígena em questão em
um prazo determinado. Este estudo subsidia o trabalho do grupo técnico
especializado, que fará pesquisas complementares de natureza etnohistórica,
sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, além do levantamento fundiário,
com vistas à delimitação da TI. O grupo será coordenado por um antropólogo e
contará preferencialmente com técnicos do quadro funcional do órgão tutelar. Este
grupo encaminhará relatório circunstanciado à FUNAI, no qual constarão elementos
e dados específicos listados na Portaria nº 14, de 09/01/96, assim como
caracterização da TI a ser demarcada.
2. Aprovação da FUNAI: O relatório precisa obter aprovação do Presidente
da FUNAI que, em 15 dias, fará com que seja publicado no Diário Oficial da União
(DOU) e no Diário Oficial da unidade federada correspondente um resumo das
informações nele contidas. A publicação deverá ser afixada na sede da Prefeitura
local.
3. Contestações: Do início do procedimento até 90 dias depois da
publicação do relatório no DOU, qualquer interessado, inclusive estados e
municípios, terá o direito de se manifestar, apresentando à FUNAI suas razões e
provas pertinentes, com objetivo de pleitear indenização ou demonstrar vícios
existentes no relatório. O órgão tutelar tem, então, 60 dias, após os 90 dias
mencionados anteriormente, para elaborar pareceres sobre as razões dos
interessados e encaminhar ao Ministro da Justiça.
4. Declarações dos limites da TI: O Ministro da Justiça terá 30 dias para: (a)
expedir portaria, declarando os limites da área e determinando a sua demarcação
física; ou (b) prescrever diligências a serem cumpridas em mais 90 dias; ou ainda, (c)
desaprovar a identificação, publicando decisão fundamentada no parágrafo 1º.
do artigo 231 da Constituição.
5. Demarcação física: Sendo declarados os limites da área, o órgão tutelar
promove a sua demarcação física, enquanto o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária - INCRA, em caráter prioritário, procederá ao reassentamento de
eventuais ocupantes não-índios.
6. Homologação: O procedimento de demarcação deve, por fim, ser
submetido ao Presidente da República para homologação por decreto.
7. Registro: A terra demarcada e homologada será registrada, em até 30 dias
após a homologação, no cartório de imóveis da comarca correspondente e no
Serviço de Patrimônio da União - SPU
A Terra Indígena Wassu-Cocal, situada no município de Joaquim Gomes, a
cerca de 8 km da sede municipal e a 73 km de Alagoas, foi considerada de
ocupação indígena pelo Decreto nº 93.331 de 02 de outubro de 1986 e, segundo
seu texto, está excluída da área em questão a faixa de domínio correspondente à
BR-101, que a atravessa longitudinalmente, segundo a legislação em vigor (Art.2º).
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De acordo com dados do Instituto Socioambiental (ISA, 2000), a área foi
demarcada fisicamente em 1988 e possui registro no CRI (Cartório de Registro de
Imóveis) – Matrícula 855, Livro 2-G, folha 65, de 22 de maio de 1989 e no SPU –
Certidão 042 de 08 de junho de 1988. Assim, poderia ser considerada como
registrada.
Já o Decreto 392 de 24 de dezembro de 1991, publicado no Diário Oficial da
União de 26 de dezembro de 1991, homologa a demarcação administrativa da
terra indígena em questão. Recentemente, foi elaborado um novo memorial
descritivo de Retificação de Georreferenciamento para a Terra Indígena WassuCocal, tendo como aldeias integrantes Cocal, Pedrinhas, Serrinha e Freitas, datado
de 04 de março de 2004. Os decretos referentes à Terra Indígena Wassu – Cocal são
reproduzidos ao final desse Anexo 1, na íntegra.
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CAPÍTULO 5 – DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA
O grupo indígena Wassu não foi ainda estudado em profundidade para que
se tenha um melhor conhecimento de sua organização socioeconômica e cultural.
O que existe na literatura especializada são pequenos fragmentos de dados que
permitem traçar um perfil deste grupo de forma ainda incipiente. As informações
aqui apresentadas foram levantadas a partir da pouca bibliografia existente e de
trabalho de campo, sendo os principais informantes o cacique, os homens mais
velhos do grupo e o chefe do Posto Indígena da FUNAI. Algumas vezes, serão
utilizados dados dos relatórios do órgão indigenista, apesar de antigos, de forma a
mostrar alguma mudança que seja relevante.
Aliás, recolher dados sobre os Wassu já era um problema em 1979. Segundo o
relatório da FUNAI deste ano, foi bastante difícil obter dados sócio-econômicos
sobre o grupo devido à desconfiança existente. Embora todas as casas dos dois
núcleos – Cocal e Wassu - tivessem sido visitadas muitos declararam nomes errados,
não deram informações ou se esconderam da pesquisadora. Temiam fornecer seus
nomes corretos por motivos diversos, principalmente com medo de seus nomes
saírem nos jornais e serem mortos pelos guarda –costas dos fazendeiros.

5.1 – POPULAÇÃO
Atualmente, apesar do Memorial Descritivo da Terra Indígena Wassu-Cocal,
apontar para a existência de quatro aldeias (Cocal, Pedrinhas, Serrinha e Freitas), os
índios reconhecem outros locais ou outros nomes para as aldeias acima
mencionadas, geralmente ligadas às fazendas que ali existiam. Assim, chamam de
Fazenda Gereba grande parte da área localizada às margens da BR, na sua
porção mais próxima a Maceió; Cocal Velho, a área onde se situa a escola nova,
no lado direito da estrada – sentido Recife-Maceió - e que parece ser o primeiro
local de ocupação, já que fica na mesma margem dos locais antigos onde
moravam (perto da Pedra) e consideram ainda os locais chamados Três Manos,
Serrinha, Torre, Pedrinhas e Freitas.
A maior concentração da população está ao longo da BR 101. Os demais
locais, por dificuldades de acesso, devido às precárias condições das estradas, não
puderam ser visitados.
Saber o número exato dos Wassu hoje também se revela um problema.
Historicamente, a população vem crescendo. Em 1854, contavam com 273
pessoas; em 1857, os dados falam em 395 pessoas; em 1870, este número cai para
151; em 1905, há relatos de cerca de 300 pessoas da etnia Wassu; em 1979, o
relatório da FUNAI indica a existência de 429 pessoas; em 1981, ainda se registram
429 pessoas residentes nas aldeias mas, acrescendo os que moravam fora, este
número passa para 517 pessoas. Em 1984, dados da FUNAI falam em 419 pessoas,
com cerca de 80 famílias. Em 1985, a publicação “ Terras Indígenas do Brasil”
menciona 804 índios vivendo nas aldeias e calculava o seu número total em cerca
de 3000 pessoas.
O último levantamento feito pela FUNAI data de 1989. Nesta ocasião, o
grupo contava com 1.145 pessoas, sendo 563 homens e 582 mulheres. No entanto,
destas, 158 não eram indígenas mas foram contabilizadas na contagem feita. Desta
forma, o número de pessoas da etnia Wassu efetivamente era de 987 pessoas, que
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pertenciam a 229 famílias. A Tabela 2, a seguir, ilustra a situação populacional por
faixa etária e o pertencimento à etnia.
TABELA 2 – NÚMERO DE PESSOAS POR FAIXA ETÁRIA E ETNIA – 1989
FAIXA ETÁRIA
Anos
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
+ de 60
Total
Total Geral

SEXO
Masculino Feminino
5
89
56
58
131
96
59
33
36
563

7
74
76
85
129
97
45
35
34
582

TOTAL
12
163
132
143
260
193
104
68
70

1145

É ÍNDIO
Sim
Não
12
161
128
135
223
148
66
60
54
987

0
2
4
8
37
45
38
8
16
158

TOTAL
12
163
132
143
260
193
104
68
70

1145

Fonte: FUNAI – Cadastro Geral de Famílias – Ano Base 1989

Uma análise do quadro acima mostra que, em 1989, 38,2% da população
encontrava-se na faixa dos 6 aos 20 anos, 39,5% na faixa entre 21 e 40 anos e um
pequeno número de pessoas na faixa dos 1 até os 5 anos, representando cerca de
1% do total. As pessoas não índias contabilizadas ligavam-se aos Wassu por laços de
casamento, sendo comum o casamento de homens brancos com mulheres
indígenas. Este mesmo cadastro registrou ainda a situação de domicílio da
população, indicando quem residia ou não na Terra Indígena. Estes dados são
mostrados na Tabela 3, a seguir.
Apesar das dificuldades que o grupo encontrava neste momento de sua
história, a maioria permanecia aldeado. Nota-se uma maior saída da área na faixa
etária entre os 16 e 40 anos, 52%, provavelmente em busca de emprego em locais
próximos. É preciso ressaltar que este número engloba também os habitantes que
não são índios.
TABELA 3 – SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO – 1989
FAIXA ETÁRIA
ANOS
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
+ de 60
Total
Total Geral

RESIDE NA ALDEIA
SIM
NÃO
10
2
133
30
102
30
115
28
213
47
139
54
71
33
54
14
60
10
897
248
1145

TOTAL
12
163
132
143
260
193
104
68
70

Fonte: FUNAI – Cadastro Geral de Famílias – Ano Base 1989
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Atualmente, os Wassu dizem que somam cerca de 3.000 pessoas. A FUNAI
contabilizou 450 famílias que recebem cesta básica do Programa Fome Zero mas,
segundo os dados informados pelo cacique, existem na área 240 famílias de índios,
220 famílias formadas por casamento interétnico e 30 famílias de não índios. Com
base nos dados de 1989, que dava uma média de 4,3 pessoas por famílias e
considerando os números oficiais (450 famílias), a população total seria de 1940
pessoas. Se considerarmos a mesma média de pessoas e o número de famílias
informado pelo cacique (490 famílias), esta população sobe para 2112 pessoas.

5.2 – CONDIÇÕES DE HABITAÇÃO
Em 1979, o relatório da FUNAI informava que, tanto em Cocal, quanto em
Pedrinhas, as casas encontravam-se espalhadas pelo local, mas formavam, de
certa forma, um núcleo. Eram construídos em taipa (tápato), cobertas de palhas de
coqueiro ou sapé, com chão batido. Havia apenas uma casa de tijolo. A madeira
para a construção, bem como as palhas, eram compradas nas fazendas vizinhas.
Atualmente, a grande maioria das casas ao longo da estrada é construída
em alvenaria, com telhas, variando muito em termos de tamanho e padrão
construtivo. Ainda encontram-se casas no estilo mais tradicional, de taipa e
cobertas de palha ou mesmo telha. As fotos, a seguir, ilustram algumas construções
da área, notando-se, inclusive, que algumas das casas existentes eram antigas
construções pertencentes às fazendas que foram desapropriadas.
Segundo as informações dadas, as casas dos demais locais ainda são no
padrão mais tradicional.
As construções ao longo da estrada têm acesso a energia e água encanada
em parte da aldeia. A FUNASA – Fundação Nacional de Saúde – já equipou 240
casas com kits sanitários, compostos de banheiro e fossa séptica. Mas os demais
locais ainda não receberam estes benefícios.

Construções à margem da BR 101

Moradia às margens da BR 101
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Moradia às margens da BR 101

Residência de bom padrão construtivo

Residência próxima à BR 101

Habitações às margens da BR-101

Residência de bom padrão construtivo, contando com jardim e pontes

Outros padrões de construção
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Residências no padrão tradicional de
construção

Casas em alvenaria às margens da BR

Casas em alvenaria em ambas as margens da estrada

5.3 – ATIVIDADES ECONÔMICAS
Quando os Wassu tiveram o seu território delimitado, cada família recebeu
um lote de terra para plantio. Com o passar do tempo e o conseqüente aumento
das famílias, as áreas foram se subdividindo, diminuindo, cada vez mais, a
quantidade de terra livre. Segundo Menezes de Lima, em 1997, existiam conflitos
internos referentes à questão da terra, devido à disparidade da distribuição inicial.
Havia famílias que dispunham de quantidade de terra mais do que suficiente para
a sobrevivência, em locais privilegiados, com piscinas naturais, árvores frutíferas e
infra-estrutura, enquanto que, para outras, a terra era insuficiente para a
sobrevivência. Mas esta parece ser uma questão não discutida no grupo. Assim,
algumas pessoas precisam trabalhar como bóias-frias nas fazendas locais, no
município vizinho de Joaquim Gomes ou até mesmo em Maceió, neste caso, como
empregadas domésticas ou vendedores ambulantes. O trabalho de bóia-fria,
segundo informações, tem sido mais escasso atualmente, devido à exigência de
contratos de trabalho.
De qualquer modo, a sobrevivência da maior parte do grupo vem da
agricultura. Como a área original era de plantio de cana de açúcar, já existiam
vários espaços ocupados com esta cultura, hoje mantidas pelos Wassu. A cana é
vendida para usinas do estado, embora, no passado, também se destinavam a
usinas em Pernambuco. O valor da tonelada de cana no mercado é de cerca de
R$ 28,00.
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É difícil dizer quanto uma família pode arrecadar com a venda da cana
porque depende da área que possua. Mas alguns conseguem vender até 150
toneladas/ano e vão administrando o dinheiro recebido e buscando outras fontes
de renda. Ainda segundo Menezes de Lima, em 1997, existia na área o plantio de
meia, ou seja, aqueles índios que não possuíam grandes quantidades de terra
trabalhavam para os que detinham maiores porções, recebendo como
pagamento uma parte da colheita e, às vezes, uma pequena parcela de dinheiro.
Hoje é comum o proprietário de uma área maior contratar cortadores de cana
entre os próprios índios.
Além da cana, plantam milho, feijão, mandioca, batata-doce e frutas como
banana, manga, goiaba, jaca, araçá-boi, dentre outras. Com objetivo primeiro de
servirem para a subsistência, alguns destes produtos são vendidos na beira da
estrada (principalmente frutas) ou na feira em Joaquim Gomes. Comercializam a
mandioca, por exemplo, a R$ 20,00 a saca de 60 kg e a R$ 30,00 a saca de 50kg da
farinha. Segundo os moradores, faltam projetos de desenvolvimento da agricultura
na área, embora recebam ajuda do PRONAF – Programa Nacional de Agricultura
Familiar, de cerca de R$ 500,00 por família. A FUNAI costuma fornecer sementes
com recursos repassados pelo Governo do Estado e do próprio órgão indigenista.
Ano passado, foram distribuídos 7.200 kg de sementes dadas pelo governo estadual
e 2.800 kg da FUNAI. As sementes são principalmente de milho, feijão de arranca e
imbira.
Outra fonte de renda, ainda que bastante incipiente, é a venda de
artesanato, tanto na beira da estrada, possuindo um local próprio para isto, quanto
em Maceió. O artesanato compõe-se de bordunas, flechas e colares, sendo uma
atividade tanto masculina, quanto feminina.
As atividades de criação são poucas, com alguns possuindo gado bovino,
ovelhas e cabras, que podem ser vendidos. Também criam cavalos, mas,
especialmente, para transporte próprio.
Para saírem da área e comercializarem seus produtos, utilizam os cavalos e
burros ou caminhonetes tipo van, com a passagem custando R$ 2,00 até a sede
municipal de Joaquim Gomes. Poucos possuem carro próprio, geralmente aqueles
que têm comércios à beira da estrada.
Se, no passado, tinham também como recursos disponíveis a caça e a pesca
para consumo, atualmente estas atividades são inexpressivas na área.
Alguns índios mantêm pequenos comércios de venda de gêneros
alimentícios e outras coisas de uso cotidiano e existem os quiosques, assim
chamados pelos índios, que são os pontos de venda de bebidas alcoólicas. Há
também borracharias (2) ao longo da BR.

5.4 – EDUCAÇÃO
Na Terra Indígena Wassu-Cocal existem quatro escolas que oferecem
educação infantil (maternal e alfabetização atendendo a crianças até 6 anos) e
ensino fundamental (de 1ª à 4ª série), que passaram à esfera estadual em 2003. As
escolas atendem a 454 alunos tanto Wassu, quanto não índios. Contam com 13
professores, uma coordenadora e uma diretora (que são responsáveis por todas as
escolas), merendeiras e serviçais, de origem indígena. Todas as escolas situam-se
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nas proximidades da estrada. A Tabela 4, a seguir, informa o número de alunos nas
escolas em 2003 por série.
TABELA 4 – ESCOLAS E NÚMERO DE ALUNOS POR SÉRIE – 2003
1ª

2ª

3ª

4ª

ENSINO
INFANTIL

Escola José Manuel de Souza (*)

43

12

23

-

-

Escola José Máximo de Oliveira (**)

58

64

56

64

-

-

-

-

-

73

Escola Manuel Honório de Souza

24

25

12

-

-

Total

125

101

91

64

73

NOME

Pré - Escolar Marlene Marques dos Santos

(*) Antiga Teresa Helena
(**) É a única escola que tem duas turmas
Fonte: FUNAI – Administração Regional de Alagoas, 2004.

O ensino é dado em português mas os Wassu estão tentando recuperar seu
idioma original, contando com o que os mais velhos sabem e com a ajuda dos
Kariri. Já estiveram na área pesquisadores do Museu do Índio, da FUNAI, que estão
auxiliando neste processo, tentando resgatar a língua original com base no idioma
Tupi-Guarani.
Segundo as informações dadas pela FUNAI, só não estuda na área quem
não quer. As famílias dos alunos recebem vale-gás e bolsa escola. Atualmente, o
maior problema é a não regularidade da merenda escolar, fato este que não
ocorria quando as escolas eram municipalizadas. Para resolver o problema dos
recursos insuficientes para a merenda escolar dos alunos do município de Joaquim
Gomes, foi implantada uma horta comunitária. As discussões sobre o assunto
partiram da Secretaria de Educação, cujo representante, durante o primeiro
encontro do Farol do Desenvolvimento Banco do Nordeste local, levantou a
possibilidade de melhor utilizar os recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
do Ensino (FNDE). Após as articulações com todos os atores envolvidos no assunto,
foi assinado um protocolo para implantação da horta comunitária, que teve como
beneficiários 450 alunos das escolas da aldeia, envolvendo compromissos do Banco
do Nordeste, FUNAI (representando os Wassu), Secretaria de Educação e a EMATER
de Alagoas -AL
As fotos a seguir mostram a “escola nova” como os índios chamam a Escola
Indígena José Máximo de Oliveira. Esta escola conta com quatro salas de aula,
secretaria, sala de professor e cozinha.

Escola Indígena José Máximo de Oliveira
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Como as escolas da área só oferecem ensino até a 4ª série, a partir daí os
alunos são encaminhados para escolas nos municípios vizinhos de Joaquim Gomes
e mesmo Novo Lino. Há condução escolar para o transporte dos alunos a cargo das
prefeituras.
Existe um projeto desenvolvido pelo Governo do Estado de Mato Grosso,
denominado Projeto de Cursos de Licenciatura Específico para a Formação de
Professores Indígenas, que vinha sendo discutido desde 1997, por ocasião da
Conferência Ameríndia. Os cursos oferecidos têm por objetivo a formação e a
habilitação de professores indígenas para o exercício docente no Ensino
Fundamental e em disciplinas específicas do Ensino Médio em suas aldeias. Deste
modo, visa capacitar tecnicamente, cientificamente, etnicamente e culturalmente
seus egressos, de forma a que estejam aptos a inferir reflexões, pesquisas, produção
e reprodução cultural na esfera escolar, tanto sobre os povos indígenas, quanto
sobre a sociedade envolvente. Estão presentes no projeto 22 etnias do Estado do
Mato Grosso e mais 13 etnias de outros estados, dentre elas um representante dos
Wassu.
Em 2002, o Itamaraty ofereceu, no Instituto Rio Branco, do Ministério das
Relações Exteriores (MRE) curso de inglês criado especialmente para atender a oito
índios das etnias Kaingang, Wassu, Guarani, Pataxó, Pankararu e Xavante. Todos
eram formados ou estavam cursando universidades. O objetivo do curso foi o de
preparar os índios para participarem de reuniões internacionais com o domínio do
inglês. O curso resultou de entendimentos da Coordenação Geral de Defesa dos
Direitos Indígenas da Funai (CGDDI) e de organizações voltadas para o interesse
das comunidades com o Itamaraty.

5.5 – SAÚDE
A Constituição Federal, a Lei º 8.080 (Lei Orgânica da Saúde) e a Lei Sérgio
Arouca, de 1999, que instituiu o Subsistema de Saúde Indígena delegaram à
Fundação Nacional de Saúde a responsabilidade pelas ações de saúde voltadas
para os povos indígenas. Desde que assumiu a gestão da Política de Saúde
Indígena em 1999, a FUNASA transferia aos parceiros, por meio de convênios, a
responsabilidade pela prestação dos serviços, ficando com as tarefas de repassar
os recursos e fazer a supervisão e fiscalização dos convênios.
A partir de abril de 2004, a FUNASA passou a adotar novas diretrizes para a
política de atenção à saúde indígena, respaldada na Portaria 70, baixada em 20
de janeiro de 2004, pelo Ministério da Saúde. Esta portaria transfere de direito e de
fato para esta fundação a responsabilidade pela ações de saúde indígena.
O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena está organizado na forma de 34
Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI) e como um subsistema em perfeita
articulação com o Sistema Único de Saúde, atendendo as seguintes condições:
considerar os próprios conceitos de saúde e doença da população e os aspectos
intersetoriais de seus determinantes; ser construído coletivamente a partir de um
processo de planejamento participativo e possuir instâncias de controle social
formalizados em todos os níveis de gestão. Os estados de Alagoas e Sergipe
compõem o DSEI 1.
Os Wassu já foram beneficiadas pelas ações da FUNASA. Em 2003, começou
a operar o Pólo de Saúde da Terra Indígena Wassu-Cocal. O Pólo conta com sala
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de Odontologia, com um dentista que atende de segunda a sexta –feira, no horário
de 8h00 às 17h00; atendimento médico dado por um clínico geral de segunda a
quinta-feira, no mesmo horário e com uma sala de enfermaria. A enfermaria fica
sob a responsabilidade de uma enfermeira e de uma auxiliar, sendo que a primeira
trabalha no mesmo horário do médico e a auxiliar no mesmo horário do
odontólogo.
Existe ainda uma farmácia, com remédios doados pelo Governo Federal
(farmácia popular) e pela FUNASA. Há também uma sala de citologia, mas ainda
não está em funcionamento. O Pólo conta com dois veículos para transporte de
doentes, sendo uma ambulância e uma Toyota. Durante os fins de semana, os
motoristas ficam de plantão para remover qualquer doente.
Quase todo o pessoal empregado é indígena, com exceção do odontólogo,
médico, enfermeira e administrador. Além desses, são empregados no posto dois
auxiliares de enfermagem, 2 atendentes, 2 serviçais, 1 agente administrativo, 1
encarregado da manutenção, 5 agentes de saúde e 4 motoristas (2 por semana).
Além dos serviços médicos e odontológicos, o pólo faz vacinação,
acompanhamento pré-natal, controle de pacientes com hipertensão e pacientes
diabéticos, acompanhamento de pessoas de 3ª idade. Existe ainda uma ajuda de
custo para gestantes e todas as mães recebem auxílio natalidade.
Os trabalhos feitos pelos agentes de saúde incluem: acompanhamento de
crescimento e desenvolvimento; acompanhamento de gestantes; atendimento aos
casos de doenças mais freqüentes (infecção respiratória, diarréia, malária),
acompanhamento de pacientes crônicos; primeiros socorros; promoção à saúde e
prevenção de doenças de maior prevalência; acompanhamento da vacinação e
acompanhar e supervisionar tratamentos de longa duração. São eles que
percorrem as casas das aldeias para verificar a situação de saúde das pessoas e
fornecer as orientações necessárias.
As principais doenças da área são a hipertensão, as viroses , as diarréias e
vômitos em crianças. São consideradas endêmicas a dengue e a esquistossomose.
Estão em estudos outras endemias que também podem estar presentes como a
leishmaniose e cólera.
Os casos que não podem ser ali atendidos são encaminhados para Maceió,
inclusive partos. Cirurgias mais complexas, como as corretivas, são encaminhadas
para outros locais, como por exemplo, para Brasília.
De acordo com o pessoal do Pólo, 80% dos Wassu encontram-se em boas
condições de saúde. A FUNASA costuma distribuir hipoclorito para aquelas famílias
que ainda não possuem abastecimento de água e utilizam a água do rio para
beber. A caixa d’água existente na aldeia, já mencionada antes, recebe
tratamento e tem capacidade de armazenamento de para 50.000l.
Não há uma incidência expressiva de doenças sexualmente transmissíveis
(DST) na área. O pólo distribui regularmente preservativos para as pessoas. A
gravidez adolescente é comum e preocupante mas faz parte da cultura Wassu,
onde as pessoas se casam muito novas. A seguir, são mostradas fotos do Pólo e da
caixa d’água que abastece a aldeia.
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Pólo Base de Saúde da Aldeia Wassu Cocal

Caixa D’água que abastece parte da aldeia

5.6 – ORGANIZAÇÃO SOCIAL, POLÍTICA E CULTURAL
Conforme foi apontado no início, não existem dados para que se possa falar
com segurança sobre a organização social, política e cultural dos Wassu. As
informações aqui dadas vão ter como base relatórios da FUNAI e um projeto de
pesquisa de aluna da Universidade Federal de Alagoas.
Em 1979, à época do primeiro relatório da FUNAI foi mencionada a existência
de dois capitães que possuíam antigamente. Naquele momento, não havia um
chefe determinado, apenas um indivíduo que parecia manter uma grande
influência sobre os demais, devido ao seu espírito de liderança e de sua
personalidade (Melatti, 1979).
Já o relatório da FUNAI de 1985 (Nobre,1985) diz que, na medida em que
aumentava a pressão externa sobre o território Wassu, mais se intensificava a
desestruturação social do grupo, fragmentando-o em pequenas famílias isoladas,
com pouco vínculo entre si a não ser alguma relação de parentesco. O fim da
aldeia de Serrinha, que se deu no ano de 1950, representou um grande golpe na
coesão interna do grupo. Neste instante, o grupo abandona sua união em torno
das lideranças existentes e passa a assumir um comportamento individualista com
cada chefe de família decidindo o destino de seus dependentes. Muitos fugiram
para as cidades próximas, alguns se refugiaram em Cocal, outros se tornaram
empregados dos invasores e outros compraram suas próprias terras.
Os índios que permaneceram concentraram-se em Cocal e em Pedrinhas
mantendo ainda alguma coesão social que, ao longo dos anos, veio crescendo na
medida em que também crescia a organização do grupo na luta pelo seu território.
Nestes dois núcleos, os índios se agrupavam em torno de suas famílias nucleares..
Aqui também se podia observar a força da convergência política do grupo,
tendo no topo da hierarquia social o cacique, o capitão e o pajé, todos com
atribuições específicas e complementares. Ao cacique, nesta época, competia
promover a união do grupo, administrar as questões coletivas, convocando
reuniões e representando a comunidade na sociedade envolvente. O cacique não
detinha poder absoluto pois, como é comum acontecer em sociedades tribais, seu
poder vem da sua capacidade de persuasão. Sua palavra não é absoluta porque,
em algumas situações, pode ser contestada pela comunidade que tem o direito
até de substituí-lo.
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Na realidade, era o que aconteceu neste período. O cacique dos Wassu, na
época, era um homem mais velho que acabou sendo substituído por um novo líder,
com maior iniciativa e mais instrução. Portanto, mais capaz de lidar com as
questões da posse das terras. Este novo cacique foi Hibes Menino de Freitas, que
também era o chefe do posto da FUNAI, o que lhe dava mais poder e prestígio
junto aos índios. O cacique Hibes, como já foi dito, acabou assassinado por
fazendeiros locais.
Ao capitão cabia a tarefa de organizar o grupo contra ameaças externas,
especialmente contra a invasão de terras. Era ele quem decidia sobre a
permanência de brancos na área, caso estivessem integrados por casamento. Mas,
se um desses elementos não se adaptasse às regras do grupo, especialmente no
que dizia respeito à hierarquia tribal ou se recusasse a participar de festas e
reuniões, era ele que decidia pela permanência ou não do indivíduo.
O pajé é tradicionalmente o curandeiro do grupo. Mas, como a realidade
Wassu já era bastante distante dos métodos e conhecimentos tradicionais de cura,
o pajé funcionava mais como um conselheiro ou mediador de brigas domésticas.
Mas isto não significa que se encontrava ausente o caráter mágico que confere ao
pajé o poder de cura.
Estes três papéis agrupavam quase todo o poder de decisão na comunidade
mas a relação que se estabelece entre eles e a sociedade Wassu como um todo
não é unilateral. Na realidade, as pessoas no topo da hierarquia social estavam
mais a serviço da comunidade do que o contrário. Não há uma relação de mando
e obediência irrestrita. Esta relação torna-se mais clara quando se leva em conta o
papel que o Conselho Comunitário exercia no grupo.
A sociedade Wassu, segundo o relatório de 1985, organizava-se em torno das
famílias extensas, que eram identificadas a partir do nome do homem mais velho de
cada uma. Esses homens nunca deixam de ser consultados sobre as decisões do
grupo ou de cada família, especialmente naquelas questões que requerem um
grau de experiência e vivencia. Dessa esfera familiar, é que podem emergir os
líderes capazes de ocupar uma das três posições descritas acima. Em 1985, existiam
8 famílias extensas que se destacavam: Freitas, Honório, Máximo, Rufino, Joaquim,
Camilo, Avelino e Laurentino. Os principais líderes de cada família mais alguns
anciãos compunham o conselho, que contava com 22 membros e tinha como
funções avaliar a situação da comunidade, rever ocasionalmente as decisões do
cacique, pajé e capitão e, até mesmo, substituir algum deles. Foi assim que se deu
a troca do antigo cacique por um mais novo.
Ainda naquele momento, o cacique pretendia formar um outro conselho,
paralelo ao conselho tribal, que teria a denominação de Conselho de
Administração Tribal. Teria como finalidade representar a comunidade junto ao
órgão tutelar e administrar, junto ao chefe do porto indígena, os recursos
governamentais ou de órgãos assistenciais aplicados na área. Este novo conselho
seria formado por cinco membros, escolhidos dentre os que tivessem melhor
escolaridade e maior comprometimento com o grupo.
Assim, pode-se dizer que, nesta época, os Wassu organizavam-se de modo a
recuperar a sua condição de povo autônomo e que o primeiro passo para isto seria
a reconquista de seu território.
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Em 1997, foi iniciado por Menezes de Lima um estudo junto aos Wassu, como
parte de um projeto maior sobre os índios da região que se intitulava “ Índios de
Alagoas – Grupos Étnicos em Diferentes Contextos Situacionais”, da prof. Sílvia
Aguiar Carneiro Martins.
Os dados levantados pela pesquisadora junto aos Wassu foram bastante
preliminares mas apontavam para algumas mudanças na forma de organização
política do grupo. Aqui não é mais mencionada a figura do capitão. Parece que,
após a morte do cacique Hibes, um outro índio assumiu a liderança do grupo, eleito
por eleições em que todos votam, exceto as crianças. O voto é aberto e
concorrem pelo menos 4 candidatos que são escolhidos pelas qualidade que
possuem tais como: liderança, responsabilidade, confiança e sabedoria.
Atualmente, o grupo é liderado por um cacique eleito, que conta com um
conselho de 12 homens para ajudá-lo e também com o pajé. Embora as
informações dadas digam que os homens são escolhidos pelas suas qualidades, é
bem possível que ainda representem as famílias mais tradicionais. Os problemas do
grupo são discutidos dentro desta esfera, onde a palavra do cacique não é
necessariamente soberana.
Ainda em termos de organização, existem três Associações na área mas,
segundo o cacique, apenas uma funciona, que é a Associação de pais e Mestres.
A Associação Indígena que, teoricamente, teria como objetivo efetuar projetos
para a agricultura e a dos Pequenos Agricultores não funcionam adequadamente.
Em 1979, o já citado relatório da FUNAI dizia que os Wassu se consideravam
católicos, existindo cerca de 10 famílias de evangélicos. Os padres locais não
visitavam a área e apenas a capela existente em Pedrinhas havia sido benzida. Os
índios rezavam as novenas de Santa Luzia (em novembro), São João (em junho),
Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora do Bom Parto. Nas novenas, tocavase zabumba, que é um tambor feito de couro de bode ou carneiro. Costumavam
freqüentar festas religiosas nas cidades vizinhas.
Dançavam o Samba de Coco, uma dança muito antiga. Com pífaro,
tocavam velhas músicas. Antigamente, dançavam a Ciranda Ganzá, tocada com
cabaça, mas já não a praticavam mais. Dançavam também o Reisado (Guerreiro)
mas, por falta de moças, já que os homens casados não gostavam que suas
mulheres participassem, acabaram por desistir.
Das festas tradicionais praticamente não se lembravam de nenhuma.
Segundo eles, os antigos praticavam o ritual do Ouricuri e a dança do Toré,
ingerindo jurema (bebida alucinógena).
Contaram também que seus antepassados praticavam o endocanibalismo,
em período anterior á passagem de D. Pedro II na área. O corpo do morto era
cuidado para não deteriorar, antes de ser cozido em panelas de cerâmica. Era,
então, misturado ao fubá de milho e todos comiam o mingau. Dançava-se o Toré e
o tutano dos ossos era chupado. Os caboclos comentaram esta atitude de maneira
racional: “ comiam a carne do defunto porque era melhor que a outra” ( Melatti,
1979).
Narraram também que os antigos tinham medo do trovão e, em sinal de
respeito, quando trovejava, as pessoas se ajoelhavam e erguiam os braços ao alto,
invocando proteção.
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Havia na área, nesta ocasião, um benzedor que ganha pequenos agrados
das pessoas que procuravam os seus serviços, como por exemplo, um pouco de
farinha.
A situação religiosa parece ter mudado bastante desde 1979. Os índios, em
sua grande maioria, se definem como católicos, tem seus santos de adoração, em
suas residências encontram-se quadros com figuras de Maria, Jesus Cristo, São José,
Santo Antônio e Nossa Senhora da Conceição (considerada, segundo Menezes de
Lima, a padroeira do grupo). Alguns participam de romarias principalmente a do
Padre Cícero em Juazeiro. O número de índios que se consideram evangélicos
também aumentou, existindo hoje duas Assembléias de Deus na área.

Igreja Padre Cícero

Assembléia de Deus

No entanto, vêm retomando os ritos antigos, voltando a praticar a dança do
Toré e o ritual do Ouricuri. Este é realizado na região onde se encontra a Pedra (vista
na foto a seguir), formação rochosa que é o ponto mais alto da área e território
tradicional dos Wassu, onde existe um cemitério antigo. O Ouricuri é um ritual que
faz parte da tradição indígena de várias tribos do Nordeste e é praticado pelos
Wassu desde o tempo dos “caboclos velhos” ou “antigos”, termos estes que os
índios utilizam para descrever o passado mais remoto. Além de fazerem o seu
próprio ritual, ainda participam do ritual das outras tribos.
No Ouricuri, os índios entram em contato com os “encantados”, “guerreiros”
ou “caboclos velhos”, que são seres sobrenaturais que habitam as serras, grutas e
grandes
formações
rochosas
e
possuem grande influência na vida da
tribo. . Ali são discutidos os problemas,
recebendo
orientação
dos
encantados, dançam, bebem, rezam
e praticam seus segredos e fazem
suas obrigações. Antes de subirem a
serra para chegarem ao local do
ritual, existem uma série de práticas
como, por exemplo, a proibição de
sexo tanto para casados, como para
solteiros; separação entre homens e
mulheres na maioria do tempo, cada
sexo indo para um lugar diferente e as
A Pedra – local tradicional dos Wassu
mulheres não sabem o que os homens
estão fazendo. Outra tarefa em que
33

CONSÓRCIO

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – ANEXO

ATP
BR-101 AL/ PE

as mulheres não participam é na fabricação da bebida e na confecção da roupa
do Toré, quando as mulheres apenas apanham a fibra (croá) de que são feitas as
vestes.
Segundo Menezes de Lima, é em janeiro que é praticada a grande festa do
Ouricuri, quando os Wassu passam 10 dias no ritual. Em junho, durante a época de
São João, fazem meio Ouricuri, passando apenas 5 dias. O cacique, no entanto,
informou que atualmente fazem o ritual 12 vezes ao ano, passando 2 dias a cada
mês; a cada 6 meses, ficam 4 dias e no final do ano permanecem 8 dias no ritual.
É durante o Ouricuri que se pratica o verdadeiro Toré com apenas índios
participando. Nas apresentações para o público, o Toré é simplificado e não é igual
ao do ritual. Neste Toré “aberto”, as vestes são diferentes e brancos podem
participar. É uma das formas que os índios utilizam para reforçar, junto à sociedade
envolvente, a sua identidade étnica.
No ritual do Ouricuri, todos na aldeia podem participar, mas não são
obrigados. No entanto, os brancos (ou cabeça-seca) só podem participar se
casados com índios e depois de passarem por um teste de comportamento para
ver se podem ir ao ritual. Caso aprovado mas não cumpra suas obrigações no ritual,
não participará mais. Esta regra de cumprir as obrigações vale também para os
próprios índios.
Os encantados são consultados nos momentos em que o grupo passa por
situações ou problemas difíceis de forma a ajudá-los a encontrar a melhor solução.
São eles também que avisam os Wassu de algum perigo eminente e influenciam na
escolha dos membros do Conselho.
È muito provável que tanto o ritual do Ouricuri, quanto o Toré praticados
pelos Wassu, seja semelhante ao dos XuKuru – Kariri, com quem os índios
mantiveram (e mantêm) contato para relembrar antigas tradições.
Em termos ainda de tradições, em 1997, os mais velhos também praticavam
curas com ervas, consideradas medicinais como a erva-cidreira, hortelã miúda,
hortelã grossa, capim santo, dentre outras, para curar dores de barriga, de fígado,
diarréias, dores de cabeça, problemas nos ossos, hemorragias. Utilizavam também
rezas para curar problemas mais sérios como os de coração, pulmão e abortos, tais
como as rezes para o Nosso Senhor de Chagas e a de Nossa Senhora. Perguntados
hoje se ainda usavam estes métodos, obteve-se como resposta que preferem
buscar auxílio no posto de saúde, mas “não custa nada ajudar”.
Em relação aos rituais ligados à morte, pouco foi possível apurar. Antes,
enterravam seus mortos no cemitério perto da Pedra mas era difícil de chegar lá, já
que agora moravam mais distantes. Assim, contam com três cemitérios, sendo um
em Cocal, um em Pedrinhas e 1 em Serrinha.

5.7 – INFRA-ESTRUTURA DA FUNAI
A FUNAI possui um posto indígena na área cuja criação foi solicitada em julho
de 1982. Sua criação se deu pela Portaria 797/N de 29 de novembro de 1982. Em
alguns documentos, o posto é citado na sede do município de Joaquim Gomes
mas ele efetivamente está localizado na Terra Indígena Wassu-Cocal. A casa onde
funciona é uma das construções remanescentes das antigas fazendas existentes.
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São 4 as pessoas que trabalham no PI: o chefe do posto, da etnia Xukuru, um
técnico agrícola, uma auxiliar de serviços e um motorista, todos também indígenas.
O PI conta com um computador, um caminhão Mercedes para carregar
cana de açúcar, um caminhão F 4000, 1 automóvel Corsa e 2 bombas de irrigação.
O caminho para o posto é calçado com paralelepípedos. Tanto o caminhão F
4000, quanto as bombas de irrigação e o calçamento foram um acordo entre os
índios e a operadora celular TIM, que colocou uma torre em suas terras e forneceu
os equipamentos e o calçamento como forma de compensação financeira.
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CAPÍTULO 6 – AVALIAÇÃO DE IMPACTOS DA DUPLICAÇÃO DA BR
101 NA TERRA INDÍGENA WASSU–COCAL E MEDIDAS MITIGADORAS
Para se fazer um prognóstico dos possíveis impactos da duplicação da BR 101
na TI Wassu-Cocal, é necessário começar analisando os impactos que já existem,
uma vez que a estrada já corta a área longitudinalmente.
A estrada é anterior à delimitação da área, já existia quando os Wassu ainda
estavam vivendo em seus sítios originais. Acabaram vindo morar perto da estrada
incentivados por um antigo prefeito do município de Joaquim Gomes que achava
que assim teria melhores condições de atender aos índios.
A relação dos índios com a estrada é no mínimo ambígua. Reconhecem sua
importância como via de acesso e como local onde podem vender seus produtos.
Mas, ao mesmo tempo, queixam-se dos acidentes, da venda de bebidas alcoólicas
e de drogas e de prostituição.
Todos estes problemas são reais. Existem na área, embora seja proibido pelo
Estatuto do Índio, pontos de venda de bebidas. E também de drogas,
especialmente a maconha que, tradicionalmente, é uma planta utilizada pelos
grupos indígenas em rituais. Mas esta não é a única droga comercializada.
Relataram inclusive o caso de um índio que está preso por venda de drogas.
A prostituição também é um fato comum entre populações que vivem na
beira de estradas onde haja um grande tráfego de caminhões. Segundo o
cacique, mesmo tendo conhecimento de todos estes problemas, não há como
exercer um controle mais efetivo.
Quanto à questão de acidentes, os índios mencionaram que, nos últimos 20
anos, ocorreram cerca de 40 atropelamentos, um bastante recente em que uma
criança foi atropelada por um caminhão.
Mas, por outro lado, é na beira da estrada que os índios vendem seus
produtos, especialmente as frutas, seu artesanato e existem os pequenos comércios
que garantem a sobrevivência de algumas famílias.
Considerando todos estes aspectos, só se pode esperar que a duplicação,
ao oferecer melhores condições de trafegabilidade, retirando um número de
veículos da estrada litorânea, aumentará todos estes problemas, mas também
oferecerá um maior mercado aos índios.
Em momento algum, as lideranças ouvidas se manifestaram contra a
duplicação da estrada. Entendem que ela é necessária e que, para isto, algumas
casas e comércios deverão ser remanejados. No entanto, querem discutir a
possibilidade de outras compensações, além, é claro, do remanejamento das
unidades que se fizerem necessárias.
Correndo a estrada no sentido Recife-Maceió, e considerando uma faixa de
cerca de 40m a partir das bordas da estrada, foram contadas, ainda que
preliminarmente, apenas para se ter uma ordem de grandeza, o número de
construções existentes em ambos os lados da estrada.
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LADO DIREITO

LADO ESQUERDO

2 quiosques (venda de bebidas)

12 casas

1 borracharia

1 borracharia

Venda e viveiro de plantas

Antiga sede do posto de saúde que será
transformada em alojamento para os motoristas
do atual posto

24 casas

4 quiosques

1 Igreja

3 vendas

1 venda
1 garagem
1 casa em construção
Casa para venda de artesanato
1 casa que também funciona como venda
Fonte; Oikos – Pesquisa de Campo – agosto de 2004.

É claro que, para se ter certeza de que estas construções serão afetadas,
deverá ser feito um trabalho mais aprofundado na área. É preciso ressaltar que uma
boa parte das margens da estrada ainda se encontra em ocupação, com mata. As
casas estão mais concentradas em determinados locais.
Assim, estes são os principais impactos que se pode esperar da duplicação
da estrada: o remanejamento de construções existentes e o aumento dos
problemas de vendas de bebidas alcoólicas, drogas e prostituição.
O remanejamento da população é o impacto de maior importância. Isto
porque esta ação necessariamente alterará a distribuição de terras já existentes.
Como foi mencionado anteriormente, a área é dividida em lotes, cada um tendo o
seu pedaço. Para relocar as casas em outros locais, necessariamente haverá
mudanças na estrutura hoje existente. Este remanejamento deverá seguir certos
procedimentos básicos, ou seja, quem vive ou possui comércios à beira da estrada,
deverá ser remanejado para um local semelhante, continuando à beira da estrada
para não haver perda de sua atividade econômica principalmente.
Deverá se tentar preservar o máximo possível as matas existentes ao longo da
estrada, que se localizam na porção mais próxima ao Recife. A área ainda não está
sofrendo grandes processos de degradação mas, com o passar dos anos e o
aumento da população, isto poderá ocorrer. Assim, um programa de educação
ambiental deverá ser previsto para a comunidade, conforme determina o Decreto
Nº 1.141 de 19 de maio de 1994.
Quanto ao aumento da venda de bebidas alcoólicas, prostituição e drogas,
deverá haver uma articulação entre a FUNAI e os órgãos responsáveis por questões
de segurança de modo a minimizar este problema. Lembramos, no entanto, que
esta é uma questão polêmica já que a venda de bebidas é fonte de renda para
algumas famílias. A menos que haja condições delas desenvolverem outras
atividades, o problema continuará existindo.
Também como medida mitigadora, deverão ser construídas pelo menos duas
passarelas para pedestres, perto das escolas existentes, especialmente da escola
nova, porque é nesta mesma direção que se encontra o Pólo de Saúde.
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Estas proposições foram discutidas com as lideranças. No entanto, apesar de
não colocarem empecilhos à duplicação da estrada, dizendo que assinam
qualquer documento necessário para facilitar o empreendimento, entendem
também que deverão ter alguma outra compensação que melhore as condições
de vida da área como um todo e não somente dos diretamente atingidos. Assim,
são sugestões dos índios que haja a melhoria das estradas de acesso dentro da
área indígena, especialmente da estrada para o Pólo de Saúde que não possui
boas condições de trafegabilidade no período chuvoso; que seja ampliada a rede
de energia elétrica para os outros locais, já que ela só existe ao longo da BR e isto
impede o desenvolvimento das outras aldeias e que sejam feitas gestões junto a
FUNASA para também ampliar a doação de kits sanitários para estes outros locais.
Todas essas medidas deverão ser discutidas com o empreendedor, a
Fundação Nacional do índio e os Wassu. Assim, a primeira medida a ser tomada é
iniciar um contato formal com a FUNAI para começar as discussões.
Os impactos acima mencionados e as medidas mitigadoras referem-se
principalmente ao empreendimento como um todo. No entanto, existem medidas
que deverão ser tomadas durante a fase de construção. Neste período, haverá
certamente um aumento maior de pessoas e veículos na área. O número de
acidentes poderá vir a aumentar. Assim, placas sinalizadoras, montagem de um
sistema de paralisação do trânsito para travessia das crianças no horário escolar e
um número mínimo de pessoas estranhas à área deverá ser respeitado. Sugere-se
assim, e também devido à escassez de trabalho para os índios, que esses sejam
contratados para os trabalhos de construção da estrada. Deverá ainda ser
implantado um programa tanto para os trabalhador es, quanto para chefes de
equipe e técnicos de nível superior, informando-os das especificidades da cultura
indígena, de modo a evitar conflitos. Não deverão ser montados acampamentos
de trabalhadores dentro da área indígena.
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme vimos nos tópicos anteriores, os Wassu não diferem em sua história
de nenhum dos grupos do Nordeste. Ao se passar pela terra indígena, um
observador mais descuidado não os diferenciaria de qualquer população regional.
Viu-se como foi construído o processo de “branqueamento” dos índios ao
longo da história, como funcionaram os aldeamentos e, depois, a miscigenação
até ser dada a palavra final de que não mais existiam índios no Nordeste, estando
já assimilados na população.
Na década de 70, os Wassu foram “redescobertos” e foi feita uma
investigação minuciosa pelo órgão indigenista até ganharem seu reconhecimento
como povo. Ganha a sua identidade, começou a luta pela posse do território.
Contrariando a previsão do desaparecimento, o que se vê hoje, entre os
povos indígenas do Nordeste, e particularmente no grupo aqui estudado, é uma
retomada do crescimento das tribos, não somente um crescimento demográfico
mas um resgate de sua especificidade cultural. O contato modificou as culturas
indígenas, não há dúvidas. Muitos dos povos hoje existentes não se enquadram na
representação genérica que deles se faz. Mas, rompendo estereótipos e
denunciando preconceitos, resistem.
Reavivando a memória dos mais velhos, reaprendendo com outros grupos da
mesma origem, os Wassu fazem hoje o caminho inverso: não mais caboclos e sim
índios. Várias tradições estão sendo recuperadas, os indivíduos possuem nomes
“civilizados” mas também nomes indígenas, reaprendem a língua nativa, praticam
rituais para fortalecer a coesão do grupo. E também sabem se inserir na sociedade
maior. Para tal, contam com uma história de mais de 30 anos de lutas que, segundo
palavras deles, “ainda não acabou”.
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CAPÍTULO 9 – DECRETO E MEMORIAL DESCRITIVO

DECRETO Nº 93.331, DE 2 DE OUTUBRO DE 1986 - DECLARA DE OCUPAÇÃO DOS
INDÍGENAS, ÁREA DE TERRAS QUE MENCIONA, NO ESTADO DE ALAGOAS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o artigo
81, item III da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 2º, incisos V e IX e
22 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art 1º Ficam declaradas de ocupação dos indígenas, para efeito dos artigos
4º, IV e 198 da Constituição, as terras situadas no Município de Joaquim Gomes rio
Estado de Alagoas, com a seguinte delimitação: Norte - A presente descrição iniciase no ponto 01, localizado no topo da "Serra da Janela" e identificado no mapa de
Delimitação da AI Wassu-Cocal. Partindo do ponto 01, de coordenadas
geográficas aproximadas 09º03’33" S e 35º44’08" WGr., com azimute e distância de
35º08’29,9" e 1.323,77m, alcançamos o ponto 02, de coordenadas geográficas
aproximadas 09º02’58" S e 35º43’43" WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 37º25’28,7" e 530,86m até o ponto 03, de coordenadas
geográficas aproximadas 09º02’45" S e 35º43’32" WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 53º17’07,9" e 717,10m até o ponto 04, de coordenadas
geográficas aproximadas 9º02’31" S e 35º43’13" WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 82º51’58" e 1.629,95m até o ponto 05, de coordenadas
geográficas aproximadas 9º02’25" S e 35º42’20" WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 73º50’31" e 1.839,37m até o ponto 06 de coordenadas
geográficas aproximadas 9º02’09" S e 35º41’23" WGr., confrontando nesses trechos
com o Sítio Canto e Fazenda S. Sebastião. Leste - Do ponto antes descrito, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 145º43’11,3" e 3.648,17m, até o
ponto 07, de coordenadas geográficas aproximadas 9º03’47" S e 35º40’16" WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 198º35’59" e 774,75m até
o ponto 08, de coordenadas geográficas aproximadas 9º04’11" S e 35º40’24" WGr.,
confrontando nesses trechos com a Fazenda São Sebastião, Fazenda Flor da Serra,
Fazenda Três Barras, Fazenda Cocalzinho e Fazenda Santa Terezinha. Sul - Do ponto
antes descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de 235º23’01" e
4.853,45m até o ponto 09, de coordenadas geográficas aproximadas 9º05’40" S e
35º42’36" WGr., confrontando nesse trecho com Fazenda Santa Terezinha, Fazenda
Serra Azul, Fazenda Pau de Óleo, Fazenda Pindorama, Fazenda São Geraldo e
Fazenda Itamarati. Oeste - Do ponto antes descrito, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 320º34’29" e 2.103,26m até o ponto 10, de coordenadas
geográficas aproximadas 9º04’46" S e 35º43’19" WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 319º11’05" e 1.157,47m até o ponto 11, de coordenadas
geográficas aproximadas 09º04’18" S e 35º43’44" WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 312º26’13,4" e 672,46m até o ponto 12, de coordenadas
geográficas aproximadas 9º04’03" S e 35º43’59" WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 348º38’55,1 e 299,93m até o ponto 13, de coordenadas
geográficas aproximadas 9º03’53" S e 35º44’02" WGr.; daí, segue por uma linha reta
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com azimute e distância de 333º02’57" e 486,86m até o ponto 14, de coordenadas
geográficas aproximadas 91º3’39" S e 35º44’09" WGr.; daí, segue por uma linha reta
com azimute e distância de 03º41’22,9" e 176,70m até o ponto 01, inicial da presente
descrição, confrontando nesses trechos com Fazenda Sta. Quitéria, Fazenda Nossa
Senhora das Graças, Fazenda Terezópolis e Terras de Amaro Batista.
Parágrafo único. A área descrita neste artigo, denominada Área Indígena
WASSU/COCAL, será demarcada administrativamente pela Fundação Nacional do
índio – FUNAI.
Art 2º Fica excluída da Área Indígena WASSU/COCAL, a faixa de domínio
correspondente à BR-101, segundo a legislação em vigor.
Art 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

Brasília, 2 de outubro de 1986; 165º da Independência e 98º da República.

JOSÉ SARNEY ,
Ronaldo Costa Couto,
Dante de Oliveira
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DECRETO Nº 392, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1991 - HOMOLOGA A DEMARCAÇÃO
ADMINISTRATIVA DA ÁREA INDÍGENA WASSU-COCAL NO ESTADO DE ALAGOAS.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 19, § 1º, da Lei nº 6.001,
de 19 de dezembro de 1973,
DECRETA:
Art. 1º Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da Constituição Federal,
a demarcação administrativa promovida pela Fundação Nacional do Índio (Funai),
da área indígena Wassu-Cocal, localizada no Município de Joaquim Gomes, Estado
de Alagoas, caracterizada como de ocupação tradicional e permanente indígena,
com superfície de 2.758,0938ha (dois mil, setecentos e cinqüenta e oito hectares,
nove ares e trinta e oito centiares) e perímetros de 24.404,16m (vinte e quatro mil
quatrocentos e quatro metros e dezesseis centímetros).
Art. 2º A área indígena de que trata este decreto tem a seguinte delimitação:
Norte: Partindo do Marco 1 de coordenadas geográficas 09°04'39,568"S e
35°45'54,673"WGr., segue por uma linha reta com azimute e distância de 37°08'04,1"
e 1.053,43 metros, até o Marco 2 de coordenadas geográficas 09°04'12,407"S e
35°45'33,654"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
41°18'37,2" e 754,91 metros, até o Marco 3 de coordenadas geográficas
09°03'54,090"S e 35°45'17,212"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 54°03'42,8" e 718,38 metros, até o Marco 4 de coordenadas
geográficas 09°03'40,519"S e 35°44'58,084"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 330°51'57,5" e 427,05 metros, até o Marco 5 de coordenadas
geográficas 09°03'28,331"S e 35°45'04,815"WGr.; situado na margem direita do Rio
Camaragibe; daí, segue pelo referido rio, a jusante, com uma extensão de 216,14
metros, até o Marco 6 de coordenadas geográficas 09°03'26,319"S e
35°44'58,008"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
167°06'42,4" e 564,72 metros, até o Marco 7 de coordenadas geográficas
09°03'44,258"S e 35°44'54,002"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 86°53'21,7" e 573,23 metros, até o Marco 8 de coordenadas
geográficas 09°03'43,380"S e 35°44'35,273"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 16°08'09,9" e 368,53 metros, até o Marco 9 de coordenadas
geográficas 09°03'31,898"S e 35°44'31,838"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 91°37'11,2" e 444,66 metros, até o Marco 10 de coordenadas
geográficas 09°03'32,413"S e 35°44'17,305"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 211°51'59,6" e 237,96 metros, até o Marco 11 de
coordenadas geográficas 09°03'38,955"S e 35°44'21,463"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 71°46'21,4" e 422,36 metros, até o Marco 12 de
coordenadas geográficas 09°03'34,759"S e 35°44'08,303"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 90°48'40,0" e 816,11 metros, até o Marco 13 de
coordenadas geográficas 09°03'35,311"S e 35°43'41,622"WGr.; situado na margem
direita do Rio Camaragibe; daí, segue por este, a montante, até a confluência com
um córrego sem denominação e por este, a montante, com distância total de
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882,41 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas 09°03'07,780"S e
35°43'33,535"WGr.; situado próximo a uma ponte. Leste: Do ponto antes descrito,
segue por uma linha reta com azimute e distância de 146°47'06,9" e 626,72 metros,
até o Marco 15 de coordenadas geográficas 09°03'24,917"S e 35°43'22,434"WGr.;
daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 69°38'26,6" e 497,35
metros, até o Marco 16 de coordenadas geográficas 09°03'19,396"S e
35°43'07,136"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
80°38'44,8" e 7.59 metros, até o Marco s/nº de coordenadas geográficas
09°03'19,557"S e 35°43'06,908"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 151°34'58,4" e 2.289,31 metros, até o Marco 17 de coordenadas
geográficas 09°04'25,120"S e 35°42'31,720"WGr., situado no bordo direito da Rodovia
BR-101, no sentido de Maceió a Recife; daí, segue pela referida rodovia no sentido
Recife, com azimute e distância de 63°57'55,7" e 232,66 metros, até o Marco 18 de
coordenadas geográficas 09°04'21,849"S e 35°42'24,854"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 170°46'42,3" e 914,37 metros, até o Marco 19
de coordenadas geográficas 09°04'51,241"S e 35°42'20,276"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 68°54'53,3" e 107,75 metros, até o Marco 20 de
coordenadas geográficas 09°04'50,001"S e 35°42'16,996"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 118°36'21,0" e 539,83 metros, até o Marco 21
de coordenadas geográficas 09°04'58,527"S e 35°42'01,546"WGr. Sul: Do marco antes
descrito, segue por uma linha reta com azimute e distância de 229°48'41,5" e
2.601,22 metros, até o Marco 22 de coordenadas geográficas 09°05'52,636"S e
35°43'06,984"WGr., situado próximo de um córrego sem denominação; daí, segue
por uma linha reta com azimute e distância de 195°08'55,3" e 428,05 metros, até o
Marco 23 de coordenadas geográficas 09°06'06,051"S e 35°43'10,761"WGr., situado
na margem direita do referido córrego; daí, segue por uma linha reta com azimute
e distância de 252°02'41,9" e 431,27 metros, até o Marco 24 de coordenadas
geográficas 09°06'10,304"S e 35°43'24,303"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 158°41'06" e 175,17 metros, até o Marco 25 de coordenadas
geográficas 09°06'15,626"S e 35°43'22,281"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 251°34'14,6" e 542,35 metros, até o Marco 26 de
coordenadas geográficas 09°06'21,081"S e 35°43'39,142"WGr., situado na margem
direita do Rio Camaragibe; daí, segue por este, a montante, com uma extensão de
339,81 metros, até o Marco 27 de coordenadas geográficas 09°06'31,781"S e
35°43'36,205"WGr., situado próximo a Aldeia Serrinha e na margem direita do
referido rio; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de 248°16'33,6" e
1.522,53 metros, até o Marco 28 de coordenadas geográficas 09°06'49,758"S e
35°44'22,608"WGr. Oeste: Do marco antes descrito, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 322°43'25,0" e 2.144,22 metros, até o Marco 29 de
coordenadas geográficas 09°05'53,942"S e 35°45'04,700"WGr., situado na borda
direita da Rodovia BR-101, no sentido de Maceió a Recife; daí, segue pela referida
estrada no sentido de Maceió, com azimute e distância de 222°54'58,4" e 314,14
metros, até o Marco 33 de coordenadas geográficas 09°06'01,378"S e
35°45'11,757"WGr; daí, segue por uma linha reta com azimute e distância de
306°41'22,6" e 963,97 metros, até o Marco 34 de coordenadas geográficas
09°05'42,450"S e 35°45'36,934"WGr.; daí, segue por uma linha reta com azimute e
distância de 24°21'45,4" e 528,56 metros, até o Marco 30 de coordenadas
geográficas 09°05'26,848"S e 35°45'29,685"WGr.; daí, segue por uma linha reta com
azimute e distância de 308°02'58,5" e 385,23 metros, até o Marco 31 de
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coordenadas geográficas 09°05'19,047"S e 35°45'39,528"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 334°04'13,2" e 1.021,20 metros, até o Marco 32
de coordenadas geográficas 09°04'49,067"S e 35°45'53,910"WGr.; daí, segue por uma
linha reta com azimute e distância de 354°59'11,3" e 292,98 metros, até o Marco 1,
início da descrição deste perímetro.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991; 170º da Independência e 103º da
República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho
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