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RESUMO 

 

Este trabalho preocupa-se em analisar histórias em quadrinhos (HQs) produzidas por 

estudantes do 9º ano do Colégio Estadual Indígena Caramuru Paraguaçu. As HQs abordam 

um tema comum: a retomada do território pelos PataxóHãhãhãi. Tem por objetivo perceber, 

nessas representações, como esse episódio da história deste povo tem sido construído na 

memória coletiva da comunidade. A partir de uma oficina realizada ao longo de três dias os 

estudantes confeccionaram suas próprias HQs partindo do tema sugerido. Noutro momento, 

um questionário foi aplicado, a fim de sanar algumas dúvidas que surgiram após a leitura das 

narrativas. Partindo de uma produção escolar foi possível observar elementos fortes na 

composição da memória coletiva do povo Pataxó Hãhãhãi. Nas histórias são retratados, 

principalmente, episódios que remetem à expulsão dos indígenas das terras que habitavam 

tradicionalmente, bem como a violência sofrida pela população indígena durante os 

momentos de confronto e o julgamento da ação que garantiu o direito de posse das terras aos 

índios. Também recebe destaque o Tohé, como elemento unificador das diversas etnias quem 

compõem o povo Pataxó Hãhãhãi. 

 

Palavras-chave: Memória coletiva, Pataxó Hãhãhãi, Narrativas. 
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ABSTRACT 

 

Thisworkscaresaboutanalyzecomic books (HQs) madebystudentes for the 9th grade 

fromtheCaramuru Paraguaçu IndigenousStateCollege. The HQs talkaboutordinarythemes: 

theterritoryresumptionbythe Pataxó Hãhãhãi. It hasthegoalofnotice in theserepresentation, 

howthisepisode in thehistoryofthesepeoplehasbeenbulding in 

thecommunitycollectivememory. From a workshop held over threedays, 

thestudentsmadetheirown HQs startingfromthesuggestedtheme. In othermoment, a 

questionnairewasapplied in ordertoremedy some doubtsthatariseafter Reading ofthenarratives. 

Startingfrom a schoolproductionwaspossibletoseestrongselements in thecollective memories’ 

compositionfromthe Pataxó Hãhãhãipeople. In thestoriesare 

mostlyportrayedepisodesthatrefertotheindigenousexpulsionfromthelandtheyusedtolive, as well 

as theviolencesufferedbytheindigenouspopulationduringthe times 

ofconfrontationandtheactionjudgmentthatassuredtotheindianstherightofthelandpossession. 

Also, receiveshightlightstheTohé, as a unifying elemento 

oftheseveralethnicitiesthatcomposesthe Pataxó Hãhãhãipeople. 

 

Key-words:Collective memories; Pataxó Hãhãhãi, Narratives. 
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1  INTRODUÇÃO 

Apresentamos aqui o resultado do trabalho realizado em parceria com o Colégio 

Estadual Indígena Caramuru Paraguaçu, localizado no município de Pau Brasil – BA 

(há 470 km de Feira de Santana), dentro da área da Reserva Indígena Caramuru-

Paraguassu dentre os meses de agosto e outubro de 2013. O colégio caracteriza-se como 

de grande porte e rural. Foi inaugurado no dia 07 de agosto de 2002. À época da 

realização desta pesquisa, possuía dez grandes salas de aula, além de um anexo próximo 

à escola com outras duas salas. Contava, ainda, com biblioteca, sala de informática, 

cozinha, área recreativa e quadra poliesportiva. Os professores são da etnia Pataxó 

Hãhãhãi ou pessoas ligadas à comunidade. A opção de trabalhar com o referido colégio 

se justifica, sobretudo, pelo mesmo já ter demonstrado interesse por uma ação 

participativa com a UEFS. Com efeito, outras atividades já foram desenvolvidas em 

parceria com o referido colégio anteriormente, a saber, o projeto “Diálogo entre 

Universidade e Colégio Indígena” e o PIBID Pedagogia. 

O objeto dessa pesquisa são narrativas, do gênero História em Quadrinhos 

(HQs), produzidas pelos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio 

Estadual Indígena Caramuru Paraguassu. A ideia era, a partir de um tema considerado 

importante para a comunidade, solicitar aos estudantes que criassem narrativas 

desenvolvendo o tema proposto, tendo em vista que, embora se tratasse de uma história 

ficcional, eles teriam um “compromisso com a verdade” no que se refere aos fatos que 

deveriam ser elencados em suas produções. Nessa etapa de nossa pesquisa a construção 

de narrativas foi utilizada enquanto um instrumento que possui potencial para auxiliar 

no processo de aprendizagem histórica e deste modo contribuir com o desenvolvimento 

do pensamento e do conhecimento históricos (RIBEIRO, 2011). Para tema norteador 

das histórias, optou-se pelo evento popularmente chamado dentro da comunidade de 

“Retomada”. Como buscamos tratar sobre memória coletiva, julgou-se que seria no 

mínimo interessante trabalhar com a história local. Do ponto de vista do ensino 

concordamos que no desenvolvimento crítico da consciência histórica o estudo da 

História Local aparece como indispensável, uma vez que esta oferece aos estudantes 

marcos de referência relacionais e identitários (SCHIMIDT, 2008). Não obstante existe 

o fato dos estudantes participantes da pesquisa pertencer a um grupo étnico bastante 

específico e com uma trajetória histórica marcada por lutas. A escolha do tema se deu 
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porque o processo de retomada das terras do território Pataxó Hãhãhãi aparece como um 

importante evento da comunidade. O povo Pataxó Hãhãhãi tem em sua relação com o 

território um forte caráter identitário. Além disso, não obstante o processo de retomada 

ter iniciado na década de 1980, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) 

favorecendo os índios saiu recentemente, em 02 de maio de 2012. Ou seja, é um tema 

histórico e contemporâneo, de modo que não se excluiu a hipótese que alguns dos 

jovens tivessem até mesmo vivenciado algo referente ao evento. Mais ainda, devido a 

importância atribuída pelos PataxóHãhãhãi à Retomada, este seria um tema que eles 

poderiam desenvolver um roteiro sem a necessidade de uma pesquisa de campo para 

tanto. 

Com efeito, este estudo objetiva analisar as produções narrativas dos estudantes 

acerca do tema “Retomada do Território”, buscando identificar em suas histórias, 

elementos comuns que possam apontar para a produção coletiva da memória do povo 

Pataxó Hãhãhãi. O nosso problema norteador é notar, para além do que nos é 

apresentado pela historiografia produzida acerca deste evento, quais são as imagens 

elegidas pela comunidade local, observando os processos de lembrança e esquecimento, 

ao contar a sua própria história.  

A produção de narrativas de estudantes referentes à sua “versão do passado” no 

contexto das aulas de História tem se tornado objeto de estudo de diversas pesquisas. 

Barca e Gago (2004) partiram de um trabalho com produções narrativas referentes à 

História de Portugal de modo que os estudantes pudessem a partir das leituras realizadas 

construir graus de comparação entre as narrativas. Lee (2001) reflete sobre o uso da 

história e sua ligação com a vida prática.  Gervaerd (2009) procura verificar os tipos de 

narrativa histórica da história do Paraná presentes no processo de escolarização. Ribeiro 

(2011) a partir de investigações de narrativas elaboradas por estudantes dos últimos 

anos do Ensino Fundamental, procura identificar as diversas formas de apreensão e 

construção de conceitos históricos. Em nossa pesquisa trabalhamos a partir do gênero 

narrativo História em Quadrinhos, com um grupo étnico específico e interessamo-nos 

pelo processo seletivo da memória coletiva deste grupo. De qualquer modo, seria 

ingenuidade crer que qualquer narrativa (inclusive histórica ou memorialística) seja 

portadora da verdade absoluta ou imparcial. Em nosso caso, consideramos que “as 

narrativas dos sujeitos são a sua representação da realidade e, como tal estão prenhes de 

significados e reinterpretações” (CUNHA, 1997). A proposta de realizar a atividade de 
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produção narrativa em grupos se baseia na compreensão que “o trabalho em pares [ou 

em grupos] pode favorecer a tomada de consciência acerca das decisões a tomar” 

(LEAL & LUZ, 2001). Ora, a partir dos conflitos que possam surgir pela diversidade 

autoral, surge também a possibilidade de entendimento através da negociação. As 

memórias, também são negociáveis e disputadas (HALBWACHS, 1990). 

No universo dos gêneros narrativos, optou-se pelo gênero História em 

Quadrinhos (HQ). O gênero textual HQ, ou, como sugere Ramos (2009), hipergênero, 

embora muito influente, é ainda pouco pesquisado. Os trabalhos que abordam um 

estudo sobre HQs, de modo geral, preocupam-se com os materiais produzidos para o 

mercado comercial (BARKER, 1989; CALAZANS, 1997; CIRNE, 1990). Outros 

tratam acerca da linguagem e da estrutura dessas narrativas (EISNER, 1985; 

McCLOUD, 1993). A HQs como uma ferramenta didática, embora não pareça nenhuma 

novidade, continua à margem das pesquisas científicas. O uso das tiras e dos cartuns em 

provas de concursos, vestibulares e atividades escolares propostas em livros didáticos já 

é lugar comum. Nosso intuito, entretanto, não é lidar com HQs midiáticas, tampouco 

existe uma preocupação de nossa parte, referente ao rigor estrutural empregado pelos 

estudantes nas histórias produzidas. Aqui as HQs surgem como um tipo de narrativa 

possível dentre outras. Sua escolha, contudo, não foi leviana. Optou-se pela confecção 

de HQs, pelo fato desta ser “uma forma de arte que combina imagem e texto que, 

através do encadeamento de quadros, narra uma história” (SILVA, 2001), visando, deste 

modo, criar espaços de liberdade artística para que os estudantes se expressassem da 

maneira que melhor lhes aprouvessem, tornando a atividade mais prazerosa. Não se 

pretende, ao dizer isso, retirar o mérito das possibilidades que o gênero HQ favorece a 

uma pesquisa como essa. De nossa parte, contudo, interessa-nos centrar nossa atenção 

muito mais no enredo desenvolvido que nas representações imagéticas. 

A atividade realizada junto aos estudantes se deu em caráter de oficinade 

confecção de HQs. Durante três tardes os professores cederam suas aulas com a turma 

do 9º ano para que a oficina pudesse ser realizada. De maneira geral a atividade foi bem 

aceita pelos professores que compreenderam o trabalho como um modo de 

contribuircom o processo de aprendizagemda cultura e história da própria comunidade. 

Iniciativas como essa geralmente são bem aceitas pela direção da escola, professores e 

estudantes. 
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Para a realização das atividades, pensou-se numa metodologia que 

primeiramente colocasse os estudantes em contato com algum material que relacionasse 

a matéria escolar História com o gênero narrativo em questão, para só então solicitar a 

produção das narrativas a partir de um tema comum a todos. Num primeiro momento os 

jovens tiveram acesso a uma HQ de minha autoria confeccionada apenas para o fim da 

realização da atividade. Intitulada “Em busca do passado” a HQ se trata de um material 

paradidático que aborda a temática “Introdução ao Estudo de História”. Em seu 

conteúdo aborda questões como “O que é História?”, “Para que serve a História?” e “O 

que são fontes históricas?”. O roteiro foi desenvolvido a partir de livros didáticos 

utilizados pelo 6º ano do Ensino Fundamental. As imagens utilizadas na história foram 

todas encontradas na Internet com o auxílio de uma ferramenta de busca de imagens a 

partir de palavras-chave. A intenção foi demonstrar aos estudantes que é possível se 

utilizar da linguagem dos quadrinhos para transmitir informações úteis e tornar um 

conteúdo aparentemente maçante, em algo mais leve. Queria demonstrar ainda que uma 

história ficcional pode trazer informações reais. 

Após a leitura, foi levantada uma discussão sobre a história lida. Todos 

afirmaram ter gostado da leitura e ter compreendido o conteúdo. Pareciam empolgados 

em começar a construir suas próprias HQs. Foi, então, apresentada a proposta de 

trabalho. Os jovens seriam distribuídos em grupos.Para as divisão dos grupos foi 

atribuído a cada aluno um número de um a quatro numa ordem mais ou menos linear. O 

que se pretendia é que na distribuição dos grupos as “panelinhas” ficassem o mais 

fragmentadas possível. Todos tiveram um tema comum “A Retomada das 

Terras”.Importava que construíssem a história a partir daquilo que ouviram, viram e 

aprenderam. Ou seja, o tema favorecia que nas histórias confeccionadas aparecessem 

elementos do acervo da memória coletiva da comunidade. 

Os estudantes foram distribuídos em três trios e um quarteto. Nesse primeiro 

momento foi solicitado que trabalhassem no desenvolvimento do roteiro da história. 

Eles tinham um tema e precisavam ter uma ideia de como desenvolvê-lo. Não foi dado 

nenhum tipo de indicação sobre o ponto de partida da história. Esse momento foi 

bastante exaustivo e trabalhoso. As equipes mostraram muita dificuldade para iniciar. 

Até mesmo a discussão no grupo parecia difícil. Toda a empolgação do primeiro 

momento esmaeceu quando se deram conta do desafio que tinham aceito. Aos poucos, 

os grupos foram se encontrando, os membros começaram a se comunicar e as primeiras 
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linhas começaram a ser escritas. Ao término da tarde, os grupos não tinham exatamente 

um roteiro da história, mas possuíam alguns elementos que gostariam de introduzir nas 

histórias, tinham um esboço do enredo e personagens. 

Na segunda tarde de oficina a turma inteira compareceu. Era o momento de 

iniciarmos a desenhar as histórias. De início, foram apresentados alguns elementos 

narrativos (Enredo, Personagens, Tempo...) afim de que a turma pudesse voltar a seus 

roteiros originais e notar se em suas histórias estavam presentes os principais elementos 

narrativos. Não nos detemos muito a isso, pois o foco da atividade não era a excelência 

narrativa dos jovens, mas sim os elementos eleitos por estes para representar em suas 

respectivas narrativas. 

No segundo momento foram apresentados os elementos de uma HQ. Para a 

realização dessa atividade recorreu-se ao uso de cartazes. Alguns continham a 

diversidade dos balões de comunicação das HQ (balão de fala, de pensamento, de 

grito...), outros apresentavam a construção dos personagens, outros ainda mostravam a 

estrutura de uma HQ e seus elementos: personagens, cenários e balões de falas. 

Também nesta etapa a preocupação com a excelência do domínio dos elementos do 

gênero narrativo HQ foi ínfima. O gênero narrativo entrou como uma ferramenta 

possível, entre outras. Como já dito sua escolha se deve ao fato de em sua estrutura 

combinar desenho e texto escrito favorecendo aos jovens uma maior liberdade artística. 

Após essas orientações prévias os grupos deram início ao trabalho de confecção 

das HQs. Optou-se pelo uso de folhas em formato A3, para que os estudantes pudessem 

fazer desenhos maiores e com a riqueza de detalhes que achassem conveniente. O 

começo foi um pouco penoso. Os grupos iniciaram o trabalho a partir da delimitação 

das margens. Em seguida fizeram os requadros, para só então inserirem os personagens. 

Ao término da atividade todas as histórias estavam em níveis próximos de construção. 

Histórias incompletas, esboçadas a lápis, ainda sem muitos detalhes. 

No terceiro dia de oficina as HQs deveriam ser concluídas. Para otimizar o 

tempo, optou-se por não realizar nenhuma interferência dessa vez e deixar que os 

grupos trabalhassem nas finalizações. À medida que as histórias ficavam completas os 

grupos, por iniciativa própria, começaram um processo de coloração das HQs. 
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As HQs foram finalizadas no tempo previsto. Os desenhos em algumas histórias 

estão riscados a lápis em outras à caneta. Duas equipes apresentaram a história 

totalmente colorida, as outras duas coloriram apenas as margens. As HQs apresentam 

entre três e cinco páginas. Todas possuem capa. Curiosamente uma das quatro histórias 

possuienquanto título “Gibi da Retomada”. Interessante que em nenhum momento da 

orientação utilizou-se o termo “gibi” embora esse seja um formato possível dentro do 

gênero HQ (RAMOS, 2009). 

Após as primeiras análises das narrativas confeccionadas algumas dúvidas 

surgiram a partir de nossa leitura e interpretação. Algumas menções e omissões de fatos 

nos geraram grande inquietação. Eram dúvidas que não poderiam ser aplacadas apenas 

com a leitura das HQs. Para tentar preencher tais lacunas optou-se por realizar outra 

visita ao colégio e em uma tarde aplicar um questionário produzido a partir das dúvidas 

que surgiram após a leitura das histórias. Esses questionários também serão objeto de 

nossa análise aqui uma vez que cremos que este instrumento pode nos auxiliar numa 

melhor leitura sobre os percursos da memória coletiva dos PataxóHãhãhãi. 

O presente trabalho encontra-se dividido nas seguintes seções: No primeiro 

capítulo são feitas algumas reflexões sobre o uso de narrativas nas aulas de História. E 

ainda qual a sua contribuição no processo de aprendizagem histórica. No segundo 

capítulo apresentamos o conceito de Memória Coletiva inaugurado por Halbwachs e 

ampliado a partir do diálogo com a História. No terceiro capítulo trazemos o estudo 

feito a partir das histórias em quadrinhos produzidas pelos estudantes PataxóHãhãhãi 

lidas à luz das pesquisas realizadas sobre este povo. 
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2  HISTÓRIA E NARRATIVA 

2.1  A relação entre História e Narrativa 

A base investigativa dessa pesquisa são narrativas elaboradas por estudantes de 

um colégio estadual indígena. Nessas elaborações os alunos buscaram representar, a 

partir de seus conhecimentos prévios, aquilo que eles compreendem da história local da 

sua comunidade.Nossa pesquisa volta seu olhar para o resultado dessas produções 

buscando o diálogo entre si e entre a pesquisa historiográfica. Contudo, por se tratar de 

uma pesquisa realizada para a conclusão de um curso de licenciatura em História, e 

ainda, pelo fato da confecção das fontes ter ocorrido em ambiente escolar, mas 

especificamente, em sala de aula, julgou-se importante tecer algumas reflexões sobre o 

uso de produção de narrativas em aulas de História como instrumento no processo de 

ensino e aprendizagem. 

 Em seu texto, “A produção de narrativas em aulas de História”, Ribeiro 

(2011)afirma quea análise de narrativas sobre o passado, construídas por estudantes é 

uma ferramenta de investigação já comum no âmbito da Didática da História sob a linha 

da Educação Histórica.Gevaerd (2009) afirma que a narrativa é uma maneira de ensinar 

e aprender História. 

É importante salientar que crianças e adolescentes são expostas a narrativas 

históricas anteriormente ao seu ingresso em alguma instituição de ensino formal. O que 

ocorre em ambiente escolar é o acesso dessas crianças e adolescentes a uma narrativa 

histórica sistematizada. Que narrativas sistematizadas seriam essas? Aquelas fruto da 

elaboração do professor e também as encontradas em livros didáticos. Com efeito, ao 

entrar em contato com tais narrativas, ainda que não redijam algo sobre, os estudantes, 

no processo de aprendizagem, acabam por elaborar versões autorais dos fatos históricos 

em questão. 

O exercício de elaboração de narrativas históricas com estudantes é, para 

Ribeiro, uma atividade primordial no ensino de História. Para a autora “constituir as 

narrativas elaboradas por crianças e adolescentes como objeto de investigação denota a 

compreensão da sua importância na aprendizagem histórica e no desenvolvimento do 

pensamento histórico” (RIBEIRO, 2011, p. 3).Rüsen (1992, p. 85) afirma que a 

aprendizagem histórica é "a consciência humana se relacionando com o tempo, 
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experimentando o tempo para ele ter algum significado, adquirindo a competência de 

dar sentido (significado) ao tempo e desenvolvendo esta competência". 

Com efeito, a natureza do conhecimento histórico, a aprendizagem histórica e a 

construção do pensamento histórico coexistem em estreita relação com a narrativa. Em 

seu texto “O ressurgimento da narrativa” Stone (1991) observa que o conhecimento 

histórico é, de fato, expressado em forma de narrativa histórica. Não é exagero quando 

Ribeiro afirma que “a narrativa histórica é a forma do conhecimento histórico”. Ora, 

seja por parte dos professores em exercício em sala de aula, seja em comunicações 

acadêmicas, em obras didáticas, ou mesmo o resultado do trabalho de um historiador, o 

conteúdo histórico sempre será apresentado em forma narrativa. Deste modo, narrativa 

relaciona-se com a natureza do conhecimento histórico. 

Ribeiro salienta o acalorado debate entre historiadores e filósofos da história 

acerca da natureza do conhecimento histórico e a narrativa. Segundo a autora, nunca 

esteve em questão a concordância sobre a narrativa enquanto escrita da história, mas, o 

que de fato aborda-se é:  

“a narratividade na História como um elemento constituinte dessa 
forma de conhecimento e não apenas ‘a forma’ como esse é 
revelado ao mundo pelos historiadores. Superado o paradigma da 
‘história narração’, o que está em pauta é a especificidade da 
narrativa histórica” (RIBEIRO, 2011, p. 3). 

 

Essa especificidade teria se tornado mais nítida a partir das contribuições de Paul 

Ricoeur. Ribeiro aponta para o entendimento do filósofo sobre o discurso histórico 

como uma forma de configuração narrativa que apresente a especificidade da dinâmica 

entre a construção de sentido e a busca pela verdade. Caberia à História, portanto, ser 

“narrativa como o guardião do tempo, na medida em que só haveria tempo pensado 

quando narrado” (RICOEUR apud RIBEIRO, 2011, p. 4). 

Não obstante o comprometimento do historiador com a verdade e o fato de todo 

o seu trabalho estar apoiado sobre evidências e fontes históricas, Ribeiro ratifica que no 

exercício de seleção e organização dos fatos, ainda que tenha por base a dimensão 

temporal, existem, naturalmente, brechas para a ação interpretativa e expositiva do 

historiador. Deste modo,  

“A História mantém uma relação específica com a verdade, 
remetendo a um passado ‘real’. No entanto, na narrativa histórica 
esse ‘passado real’ é interpretado, constituindo-se num modo 
específico de sentido sobre a experiência do tempo, uma 
representação da evolução temporal que é significada pelos 
sujeitos narradores e suas necessidades no presente” (RIBEIRO, 
2011, p. 4). 
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2.2  Narrativas: instrumento para a formação da consciência histórica 

No âmbito do ensino, Mário Carreteroreflete sobre a relação entre História e 

narrativa. Segundo Carretero, a crítica que incide sobre a História advém do fato desta 

vir sendo apresentada como uma narrativa repleta de “personagens caricaturados que 

desempenham o papel de protagonistas”, por vezes de maneira acrítica, de modo que 

com ela (a História) se pretende explicar os acontecimentos sem se considerar os 

diversos fatores que constituem os “fatos históricos”. Para Carretero, o ensino de 

História só contribui para o desenvolvimento intelectual dos estudantes quando 

considera que a História como relato não está necessariamente vinculada ao 

doutrinamento, tão pouco é uma forma de simplificação histórica. Mesmo porque a 

narrativa parece, com efeito, ser uma característica essencial do conhecimento histórico. 

A narrativa histórica, contudo, apresenta, como tratamos, nuances próprias. Seu objetivo 

não é ser tão somente uma descrição dos acontecimentos pura e simplesmente. Importa 

que a narrativa histórica alcance algum nível de explicação. Deste modo, Carretero 

arremata o pensamento apresentando a narrativa histórica como estruturada pelo 

princípio da explicação. 

Para Mattozzi (1998) o exercício de escrita de versões autorais, ou seja, a 

produção de narrativas próprias sobre o passado escritas por estudantes, acionam um 

processo de construção de sentido histórico. Por isso propõe alternativas para uma 

melhor qualificação do processo de construção da aprendizagem histórica, um percurso 

de aprendizagem onde a construção de narrativas autorais acerca do passado seja 

central. SegundoMattozzi, 

“o caminho que os estudantes devem percorrer é o que conduz do 
leitor de textos históricos incompetente ao leitor versado, do 
reconstrutor espontâneo do passado ao reconstrutor metódico, do 
observador inconsciente dos signos da história ao reconstrutor 
consciente, do receptor acrítico das representações do passado ao 
receptor crítico” (MATTOZZI, 1998, p. 38). 
 

A “competência histórica” seria, pois, desenvolvida dentro desse percurso de 

aprendizagem histórica e, portanto da lapidação do pensamento histórico. Neste 

processo os alunos terão a possibilidade de desenvolver diversas operações cognitivas 

como organização temporal, espacial, delimitação temática, identificação de 

permanências e mudanças e explicações casuais. Mattozzi ainda pontua a construção de 
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narrativas históricas, entendida como versões autorais para acontecimentos e fatos do 

passado expressas por meio de um texto, como uma competência básica que deve ser 

desenvolvida na aprendizagem histórica. Aliás, para esse autor, a “competência 

histórica” é expressa em forma de narrativa. 

Esse foi o exercício que se pretendeu realizar junto aos estudantes que 

contribuíram com essa pesquisa. Partiu-se da crença em que a natureza do 

conhecimento histórico, a aprendizagem histórica e a construção do pensamento 

histórico coexistem em estreita relação com a narrativa. Embora a produção de 

narrativas tenha sido solicitada para a realização de uma análise posterior –uma vez que 

importa, de fato, perceber de que modo a história do povo Pataxó Hãhãhãi, relacionada 

à disputa do território, vem sendo transmitida e assimilada e quais são os eventos 

elegidos pela comunidade como marcos – não se perde de vista o caráter pedagógico 

desse exercício. Com efeito, a atividade de construção de narrativas foi realizada num 

colégio e a partir de uma parceria estabelecida com os professores que cederam suas 

aulas, mas, sobretudo com o professor de História que embora não tenha participado de 

forma ativa da realização da oficina, fez a mediação entre a turma e o pesquisador. 

Deste modo, ainda que o resultado dessas produções tenha sido destinado para 

uma apreciação posterior, a metodologia pensada para a realização da atividade 

encontra aqui sua justificativa. O que se pretendeu, neste primeiro momento, foi colocar 

os estudantes do 9º ano do Colégio Estadual Indígena Caramuru Paraguassu frente ao 

desafio de elaborar versões autorais acerca da história de sua própria comunidade. Quer-

se assim frisar a importância creditada a esse exercício tanto para a aprendizagem 

histórica, quanto para o desenvolvimento do pensamento histórico. Com efeito, embora 

a ênfase desse trabalho esteja posta na pesquisa, queria-se desde o início também 

salvaguardar a dimensão do ensino de História na medida em que se acredita que ensino 

e pesquisa são duas faces de uma mesma moeda. 

O pensamento histórico é compreendido como a capacidade intelectual de 

relacionar-se com o tempo. Para Ribeiro (2011) é uma reflexão crítica que abrange a 

habilidade de isolar um problema, analisar suas partes e construir uma interpretação em 

forma narrativa. Essa capacidade intelectual tem sido analisada a partir do conceito de 

consciência histórica forjado pelo historiador JörnRüsen.Esse conceito é bem 

desenvolvido por Luis Fernando Cerri em seu texto “Os conceitos de consciência 

histórica e os desafios da didática da história”. 



 

 

20 

Cerri (2001) apresenta os argumentos daqueles que constroem a discussão 

acerca da natureza da consciência histórica. Procura responder se seria esta um 

fenômeno inseparável à existência humana, ou uma característica de tão somente uma 

parcela da humanidade, ou ainda um estado a ser alcançado. Indaga ainda se haveria 

uma contraposição à consciência histórica, uma inconsciência ou uma alienação 

histórica. 

Cerri apresenta os argumentos do filósofo Hans-Georg Gadamer, para quem uma 

consciência histórica somente veio a ser tomada a partir do início da época moderna. 

Segundo ele essa capacidade intelectual não foi imposta a nenhuma geração anterior. 

Cerriobserva que Gadamer semprerefere ao “homem moderno” ou “homem 

contemporâneo”, mas de qualquer forma um “homem adjetivado”. Ou seja, nesta 

perspectiva, todos aqueles que não passaram por um processo de modernização estariam 

submersos numa alienação histórica. Gadamer ainda chama a atenção para o “senso 

crítico” do historiador, uma habilidade desenvolvida numa preparação profissional 

específica que possibilita ao historiador olhar para o passado sem prender-se aos 

preconceitos do presente. Neste caso, o conhecimento histórico fluiria de instituições 

destinadas à produção do conhecimento histórico para instituições de divulgação e 

ensino atingindo a população não especializada de modo razoável. 

Também as contribuições de PhillipeAriès no que diz respeito à natureza da 

consciência histórica são abordadas por Cerri. Para Ariès, o processo de modernização 

possibilitou o ser humano aperceber-se enquanto sujeito determinado pela História, 

além de seu influenciador. Também relativizou a ideia de liberdade individual e uma 

percepção da História como um prolongamento de si mesmo. Esse seria um novo 

estágio de consciência atingido por aqueles que entram no processo de modernização a 

partir do deslocamento de suas comunidades de origem, que ofereciam proteção. Esses 

deslocamentos não são somente físico-espaciais, mas também sociais e culturais de 

modo que os indivíduos moventes passam a encontrar-se em lugares escassos de 

referenciais. 

Como Cerripontua,Ariès e Gadamer, por caminhos diferentes, chegam à mesma 

conclusão, a de que a consciência histórica não é inata ao homem, mas um estágio 

alcançado dentro do processo de modernização da humanidade. 

Do outro lado do debate acerca da consciência histórica encontram-se Agnes 

Heller e JörnRüsen. Para esses pensadores, segundo Cerri, a consciência histórica é 
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inerente ao ser humano, aliás, é uma das condições de existência do pensamento 

(CERRI, 2001, p. 99). 

Heller apresenta a consciência histórica como condição do “estar humano”. A 

percepção de historicidade de si detém raízes na percepção do outro que vivia e morreu 

e o reconhecer-se semelhante, portanto, alguém que vive e que por isso mesmo também 

morrerá um dia. Existe uma necessidade de atribuir sentido ao fluxo da vida com suas 

mudanças a partir do presente em relação ao passado e também ao futuro. Mobilizar a 

própria consciência histórica, portanto, não é uma opção, mas uma condição. A ação do 

homem é precedida pela atribuição de sentido. A inação também, de modo que em 

termos práticos é impossível não se atribuir significado ao tempo. Para Rüsen o agir só 

se faz possível com a existência de intenções e objetivos e, para tanto, é necessária a 

interpretação. Deste modo, agir sempre é um processo de interpretação do passado a 

partir do presente e numa perspectiva de futuro, distante ou imediato. 

Rüsen e Heller chegam a um ponto comum. O pensar histórico é inerente ao 

homem. A base do conhecimento histórico é natural e não uma meta a ser atingida. 

Deste modo, o conhecimento acadêmico lança um enfoque mais complexo e 

particularizado sobre a relação dos seres humanos com o tempo, porém, parte de uma 

ação cotidiana. É o próprio ciclo da vida (nascimento, infância, juventude, 

envelhecimento, morte) que coloca o indivíduo ante a dimensão temporal. Para Rüsen: 

 

“A consciência histórica não é algo que os homens podem ter ou 
não, ela é algo universalmente humano, dada necessariamente 
junto com a intencionalidade da vida prática dos homens. A 
consciência histórica enraiza-se, pois, na historicidade intrínseca à 
própria vida humana prática. Essa historicidade consiste no fato de 
que os homens, no diálogo com a natureza, com os demais homens 
e consigo mesmos, acerca do que sejam eles próprios e seu mundo, 
têm metas que vão além do que é o caso”. (RÜSEN, apud. CERRI, 
2001, p. 100). 
 

A consciência histórica é, portanto, para Rüsen, constituída pelo estabelecimento 

de sentido da experiência da humanidade no tempo (CERRI, 2001, p. 101). Outro 

aspecto importante sobre a consciência histórica é sua dimensão coletiva. O grupo de 

referência do indivíduo é pressuposto para a consciência histórica uma vez que este 

toma ao demais como referência de si mesmo. Nas palavras de Heller: “a historicidade 

de um único homem implica a historicidade de todo o gênero humano. O plural é 

anterior ao singular” (HELLER, apud, CERRI, 2001, p. 101). 
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Maria Auxiliadora Schimidt sintetiza o conceito de consciência histórica em 

Rüsen nos seguintes termos: 

 

“Assim, segundo Rüsen, a consciência histórica relaciona 
‘ser’(identidade) e ‘dever’ (ação) em uma narrativa significativa 
que toma os acontecimentos do passado com o objetivo de dar 
identidade aos sujeitos a partir de suas experiências individuais e 
coletivas e de tornar inteligível o seu presente, conferindo uma 
expectativa futura a essa atividade atual. Portanto, a consciência 
histórica tem uma ‘função prática’ de dar identidade aos sujeitos e 
fornecer à realidade em que eles vivem uma dimensão temporal, 
uma orientação que pode guiar a ação, intencionalmente, por meio 
da mediação da memória histórica” (SCHIMIDT, 2005, p. 301). 
 

Com efeito, Maria Auxiliadora Schimidt, do ponto de vista do ensino de história, 

reflete acerca da formação da consciência histórica de alunos e professores nas aulas de 

história. Primeiramente defende a ideia de aula como “o momento em que, ciente do 

conhecimento que possui, o professor pode oferecer ao seu aluno a apropriação do 

conhecimento histórico existente, através de um esforço e de uma atividade que edificou 

este conhecimento” (SCHIMIDT, 1998, p. 57). E vai ainda além ao apresentar a aula 

como um espaço apropriado para o compartilhamento de experiências individuais e 

coletivas, de relação dos sujeitos com os diferentes saberes envolvidos na produção 

escolar (SCHIMIDT, 2005, p. 298). 

Partindo da experiência do projeto “Recriando Histórias”, desenvolvido por 

professores e alunos da UFPR, que colocou professores e estudantes de escolas de 

municípios da região metropolitana de Curitiba em contato com fontes históricas e com 

documentação de arquivo familiar, Schimidt (2005) tece algumas reflexões acerca das 

contribuições dessas atividades para a lapidação da consciência histórica de todos os 

envolvidos no processo. Para a autora, o contato com fontes que apontam para um 

passado familiar fez com que os estudantes pudessem estabelecer relações entre a 

história vivenciada por eles e outras narrativas históricas, aquelas presentes nos indícios 

do passado. Tais indícios foram identificados em diversas formas, na tradição, no 

cotidiano, na memória, de modo que a percepção acerca da História foi ampliada pelos 

estudantes e professores que notaram ser possível a articulação desse conteúdo em sala 

de aula. Notou-se ainda que a história familiar articula-se a outras histórias, de outros 

locais, de outras épocas, de modo que a História tornou-se para esses alunos algo mais 

significativo e próximo. De acordo com a autora, essas percepções são importantes no 

âmbito da aprendizagem histórica, uma vez que: 
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“Só se pode falar de consciência histórica quando, para interpretar 
experiências atuais do tempo, é necessário mobilizar a lembrança 
de determinada maneira: ela é transportada para o processo de 
tornar presente o passado mediante o movimento da narrativa” 
(SCHIMIDT, 2005, p. 302). 
 

Nesse sentido, o que queremos salientar aqui é a importância do exercício de 

construção de narrativas autorais por alunos nas aulas de História como uma ferramenta 

válida e eficiente no processo de maturação da consciência histórica. Para Schimidt 

(2005), a construção de uma consciência histórica vem a exigir conteúdos que 

possibilitem o desenvolvimento de uma argumentação histórica crítica, ou seja, de uma 

contranarrativa. Deste modo, possibilitar que os estudantes expressem em forma de 

narrativas sua compreensão sobre a história, se mostra ser tão importante quanto 

apresentar conteúdos em narrativas sistematizadas. 

Concordando com as reflexões que apontam a consciência histórica como uma 

habilidade humana apriorística, o que se pretendeu, ao submeter os estudantes ao 

exercício de produção de versões autorais acerca do passado de sua comunidade natal, é 

colaborar com o desenvolvimento dessa habilidade. Ou seja, trata-se de tentar 

contribuir, através de uma intervenção pedagógica, com o processo de aprendizagem em 

História. Obviamente, para o desenvolvimento dessa pesquisa seria necessário de 

alguma forma selecionar fontes que nos ajudasse a compreender o que de fato é nosso 

objetivo, ou seja, quais as memórias do povo Pataxó Hãhãhãi acerca da disputa pelo seu 

território. Nesse sentido para além das justificativas pedagógicas que nos levam a eleger 

o recurso da elaboração de narrativas como metodologia para captação de fontes, está a 

própria necessidade de “ouvir” de algum modo essa odisséia. 

 

2.3  A História Local como objeto da narrativa 

Embora já se tenha mencionado de modo não especificado acima, importa 

salientar, ainda, a importância do ensino de História Local para o processo de 

desenvolvimento da consciência histórica. Schmidt (2007) apresenta dois princípios que 

na concepção de Rüsen são constitutivos da Didática da História. O primeiro, de 

concepção mais teórica, se refere às condições, finalidades e objetivos do ensino de 

História. Um dos principais critérios para a seleção do conteúdo de História Local é 

cumprir o objetivo de contribuir para a formação de consciências individuais e 

coletivas. No processo de globalização em que se vive, o ensino da História Local 
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aparece como indispensável para a maturação da consciência histórica de modo que o 

aluno estabeleça “marcos de referência relacionais e identitários” (SCHMIDT, 2007, p. 

190). Enquanto estratégia de ensino, possibilita contribuir para a inserção do estudante 

em sua comunidade de modo que este venha a criar sua própria historicidade 

construindo uma identificação consigo mesmo e em relação aos demais, percebendo que 

há História em sua vida e que esta se relaciona com elementos externos a ele 

(SCHMIDT, 2007, p. 190). Possibilita, ainda, o trabalho investigativo a partir da 

realidade cotidiana e, portanto, mais próxima do aluno. Por fim o ensino de História 

Local favorece a compreensão de uma História mais plural e menos homogênea, mais 

problematizada e que evite o silenciamento de especificidades (SCHMIDT, 2007, p. 

191). 

Como nosso objetivo nesta pesquisa é trabalhar com a memória da comunidade 

não poderíamos optar por outra abordagem que não a História Local. No entanto, 

importa salientar que, na esteira dessas reflexões, partilhamos da crença que o estudo da 

História Local pode ser a via propedêutica no processo de amadurecimento da 

consciência da própria historicidade do estudante. Ou seja, o estudo da História Local 

oferece ao aluno a oportunidade de pensar a si próprio e os seus como agentes 

históricos. Esse exercício também acaba por tornar o ensino de História menos 

engessado em seus conteúdos garantindo a esta um caráter mais heterogêneo.O segundo 

princípio de Rüsen, segundo Schimidt, este de ordem mais prático, se refere ao método 

do ensino de História. O ensino de História Local possibilita a exploração de arquivos 

locais, imprensa local, documentos familiares, tradição local e patrimônio, por exemplo. 

Ao lado dessas possibilidades encontramos também o trabalho realizado com memórias 

individuais e coletivas que abordaremos no capítulo seguinte. 
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3  NARRATIVAS MNEMÔNICAS 

3.1  A origem do conceito “Memória Coletiva” 

Um dos aspectos importantes para este trabalho é a compreensão sobre o 

conceito de memória coletiva e o processo de seleção de memórias. Com efeito, 

procuramos aqui lidar com a memória coletiva dos PataxóHãhãhãi, no que se refere à 

disputa pela posse do seu território, expressa nas narrativas dos estudantes do Colégio 

Estadual Indígena Caramuru Paraguassu. Pretende-se perceber nessas histórias os fatos 

considerados marcos pela comunidade, a partir da análise daqueles eventos que foram 

selecionados como dignos de nota, e daqueles que não foram sequer mencionados. Isso 

se deu na leitura das narrativas estudantis à luz das pesquisas já realizadas sobre a 

história desse povo. É nessa perspectiva que se fez necessário neste momento nos ater 

ao conceito de memória coletiva e seu desenvolvimento dentro da historiografia. De 

igual modo, se pretendeu compreender as vias para a seleção de memórias de um grupo 

social, bem como, em que modos essa seleção se dá e qual a importância desse processo 

para a identidade da comunidade. 

Para tanto, tomamos como referência os estudos de Maurice Halbwachs, 

sociólogo francês de origem judaico-alemã, que, segundo Schmidt e Mahfoud (1993, p. 

286), “traduziu o trabalho de Durkheim em termos propriamente históricos, tomando a 

direção de uma historização da sociologia”. De acordo com os autores supracitados, o 

apego aos aspectos dinâmicos dos fenômenos caracteriza o trabalho realizado por 

Halbwachs, que valoriza a concepção durkheimiana no que se refere ao dinamismo das 

relações entre classificações mentais e sociais. Ou seja, para Halbwachs as 

classificações sociais e mentais se complementam. É nesse sentido que a memória é 

entendida enquanto construção coletiva. 

Segundo Leal, para Halbwachs, “mesmo que aparentemente particular, a 

memória remete a um grupo; o indivíduo carrega em si a lembrança, mas está sempre 

interagindo na sociedade” (LEAL, 2012). E reitera com as palavras de Halbwachs: 

“nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se 

trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós 

vimos” (HALBWACHS apud. LEAL, 2012). A memória, portanto, é sempre 

constituída em grupo, o indivíduo que lembra é sempre um indivíduo inserido num 

grupo de referência. Este é o grupo do qual o indivíduo já faz parte, com o qual 
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estabelece uma comunidade de pensamentos. ParaHalbwachs, uma semente de 

rememoração pode receber três destinos: permanecer enquanto dado abstrato, tornar-se 

uma imagem e assim permanecer, ou fazer-se uma lembrança viva. Será a relação entre 

o indivíduo e o grupo de referência, a comunidade afetiva, que determinará para qual 

fim tal semente de rememoração caminhará. A vitalidade de uma lembrança dependerá 

da vitalidade e dinamismo do grupo. Uma lembrança forte é aquela assim determinada 

pela comunidade. 

Michael Pollak em seu texto Memória, esquecimento e silêncio (1989), parte do 

trabalho de Halbwachs acerca da memória e reitera a importância da memória coletiva 

para a formação da identidade de um grupo social. Pollak salienta que em sua análise 

Halbwachsacentua, não a imposição, mas o aspecto positivo, a adesão afetiva do 

indivíduo a um grupo referencial. Ou seja, Halbwachs não vê a memória coletiva como 

uma espécie de violência simbólica ou uma forma de dominação. Para ele a memória 

coletiva reforça a coesão social “não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo” 

(POLLAK, 1989, p. 3). A memória coletiva, portanto, define e reforça os sentimentos 

de pertencimento. De modo que a referência ao passado de uma coletividade, serve, 

antes de tudo, para manter a coesão entre seus membros. 

Um aspecto importante para a construção de uma memória coletiva é o 

“processo de negociação” (POLLAK, 1989, p. 3) entre as memórias individuais. Nas 

palavras de Halbwachs: 

 
“Para que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que 
eles nos tragam seus testemunhos: é preciso também que ela não 
tenha deixado de concordar com suas memórias e que haja 
suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a 
lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre 
uma base comum” (HALBWACHS, apud. POLLAK, 1989, p. 4). 
 

Schimidt e Mahfoud tratam dos níveis da construção da memória coletiva em 

Halbwachs de maneira sucinta e esquematizada. O primeiro nível se refere ao 

testemunho do indivíduo em relação a si mesmo, “confrontando uma visão atual com as 

experiências vividas no passado” (SCHIMIDT e MAHFOUD, 1993, p. 290). O segundo 

nível do testemunho se dá no “diálogo entre o indivíduo e o outro presente fisicamente 

ou internalizado” (SCHIMIDT e MAHFOUD, 1993, p. 290). Leal resalta que esta 

relação entre a memória do indivíduo e o testemunho do “outro” precisa caracterizar-se 

como harmoniosa “no sentido de que ambos devem se entender como fazendo parte de 

um mesmo grupo e o evento vivido e recordado deve ser comum aos membros desse 
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grupo” (LEAL, 2012, p. 3). Uma vez que esses testemunhos chegam a um nível 

satisfatório de consenso o fato de partilhar com uma comunidade elementos históricos, 

afetivos e axiológicos, cria no indivíduo o sentimento de pertencimento de grupo e 

noções de identidade. 

Ao tecer alguns aspectos da pesquisa realizada junto a comunidades tradicionais 

da Estação Ecológica Jureia-Itatins no litoral Sul de São Paulo, Schimidt e Mahfoud 

salientam que “a observação do caráter plural da narrativa abre a possibilidade de 

escutar um depoimento pessoal como a orquestração de vozes coletivas postas em cena 

pelo narrador” (SCHIMIDT E MAHFOUD, 1993, p. 295). Tais narrativas buscam 

relatar as experiências pessoais, mas também acabam por considerar a dimensão social 

dos sujeitos. “A elaboração e a transmissão da experiência, então, remetem ao trabalho 

da memória” (RIES, apud, SCHIMIDT E MAHFOUD, 1993, p. 295) e ao acervo da 

memória coletiva do grupo de referência. 

Janaína Amado fazendo a distinção entre vivência e memória, afirma que 

 

“Embora relacionadas entre si, vivência e memória possuem 
naturezas diferentes, dotadas de especificidades. O vivido remete à 
ação, à concretude, às experiências de um indivíduo ou grupo 
social. A prática constitui o substrato da memória; esta, por meio 
de mecanismos variados seleciona e reelabora componentes da 
experiência” (AMADO, 1995, p. 131). 
 

A memória é, por conseguinte, uma representação seletiva do passado. Tais 

memórias podem estar também sobrecarregadas de subjetividade, emoções e 

sentimentos. Amemória se fundamenta na experiência e em emoções profundamente 

vividas. Deste modo, compreende-se que a rememoração feita pelo indivíduo de fato é 

fruto da tessitura das memórias daqueles que compõem o grupo. 

No bojo dessas reflexões é que tratamos os elementos descritos nas narrativas 

dos estudantes indígenas como herança da memória coletiva da comunidade de 

referência. Ao instiga-los a escrever sobre a história do processo de “retomada das 

terras” sem que para tanto realizassem uma pesquisa a partir de documentos escritos ou 

entrevistas, é porque o que se queria é que escrevessem a partir de seus conhecimentos 

prévios, ou seja, que trouxessem à tona aquilo que já conheciam sobre a história. Com 

certeza tratava-se de um assunto atual que em âmbito jurídico havia sido resolvido a 

poucos meses, mas as origens desse conflito são de longa data. Quais seriam as 

informações mais pertinentes, aquelas que foram retidas na memória e que deveriam, 

segundo seu julgamento, constar nas narrativas? 
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3.2  Conflitos e entendimentos entre História e Memória 

Essas reflexões nos levaram, contudo, a outro problema conceitual digno de 

nota,Halbwachs, entende memória coletiva e História enquanto elementos que rivalizam 

e por isso mesmo, mantém-se separados. Em sua concepção a História está no limite da 

tradição, ou seja, quando a memória social se apaga surge a real necessidade de se 

escrever a História. Deste modo, a História só poderia ser escrita muito tempo depois do 

acontecimento (HALBWACHS, 1990, 80). Para Halbwachs a escrita de uma narrativa 

histórica surge como última alternativa para a preservação da memória. Uma vez que já 

não existe um grupo de referência que sirva como base para a testemunha, então se 

constata a importância da escrita dos acontecimentos passados. Contudo, uma vez que 

existe uma interrupção temporal entre a sociedade que vivenciou o acontecimento e 

outra que leu a narrativa dos fatos, para Halbwachs, não se pode dizer que existe uma 

memória preservada. A História, neste caso, cumpre o papel de “ponte entre o presente 

e o passado”. 

Halbwachs apresenta dois aspectos que distinguem a memória coletiva da 

História. Primeiramente a memória coletiva é fruto de uma corrente contínua de 

pensamento que retém tão somente o que ainda aparece com vivacidade na consciência 

do grupo. Quando uma geração deixa de se interessar pelo período anterior não significa 

que aquele grupo esqueceu parte de seu passado mas, de fato, seriam dois grupos que se 

sucedem no tempo. Para explicar essa dinâmica Halbwachs se utiliza da imagem de uma 

peça teatral como metáfora. Os períodos dividem os séculos tal como os atos de uma 

tragédia. Contudo, enquanto na peça de um ato para o outro se observa os mesmos 

atores e o movimento de continuidade e progresso das ações, na História, de um período 

para o outro o que se vê é uma inteira renovação, ainda que no momento mesmo dessa 

sucessão de gerações esse fenômeno não apareça com clareza. Halbwachs escreve como 

se de algum modo cada período tivesse uma tarefa a cumprir. Uma vez concluída a 

obra, novas demandas surgem e com elas uma nova geração com interesses políticos, 

religiosos, ideológicos, culturais e sociais distintos da anterior. 

O segundo aspecto apresentado por Halbwachs para distinguir História e 

memória coletiva se refere ao impasse entre unidade e pluralidade. Para ele haveriam 

muitas memórias coletivas enquanto a História seria única e universal. Fiel à crença que 
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o historiador se pauta pela objetividade e imparcialidade dos acontecimentos, 

Halbwachs defende que “qualquer fato é tão interessante quanto o outro e merece ser 

enfatizado e transcrito na mesma medida” (HALBWACHS, 1990, 85). Ou seja, o 

trabalho do historiador consiste na copilação e análise das fontes do passado sem 

permitir interferências pessoais ou sociais de qualquer ordem, de modo que o resultado 

final de seu trabalho possa ser agrupado junto a outras investigações para compor uma 

História universal. Para ele, que segue a Sociologia durkeimiana, no trabalho 

historiográfico não há espaço para se considerar o ponto de vista de qualquer grupo real 

que exista ou tenha existido. A memória coletiva, ao contrário, seria justamente uma 

produção localizada de um determinado grupo restrito por condições temporais e 

espaciais. Para os membros desses grupos “todos os acontecimentos, todos os lugares e 

todos os períodos estão longe de apresentar a mesma importância” (HALBWACHS, 

1990, 85). Devido ao fato da natureza mesma da memória coletiva que se forma na 

medida em que os acontecimentos afetam os membros da comunidade. 

Tal compreensão sobre a relação entre História e Memória ganhará novos 

contornos a partir dos estudos de Ricoeur e Le Goff.Helenice Rodrigues da Silva, na 

esteira dos estudos acerca da memória que se desenvolvem ao longo da década de 1990, 

sobretudo na França devido ao bicentenário da Revolução Francesa, aponta a memória 

(individual e coletiva) como instrumento fundamental do laço social e objeto central da 

análise dos historiadores do tempo presente (SILVA, 2002, 426). Em seu texto 

“Rememoração/comemoração: as utilizações sociais da memória”, a autora parte das 

análises de Paul Ricoeur para abordar os mecanismos das apropriações dos tempos 

históricos, bem como os processos de construção e de transmissão de uma memória 

social. Ela pontua que para Paul Ricoeur a memória é, no limite, “a única guardiã de 

algo que efetivamente ocorreu no tempo”. Aponta ainda que, diferentemente da antiga 

tradição, os recentes estudos franceses atestam a impossibilidade de dissociação entre 

memória e história. 

Num trabalho de contextualização acerca dos estudos sobre a memória, Helenice 

apresenta que na tradição filosófica a memória é relacionada à imaginação, pois se 

trataria de um passado construído e transmitido por imagens e representações (SILVA, 

2002, 427). O conceito de memória coletiva, portanto, revoluciona essa concepção. 

Com efeito, de acordo com esse conceito, a memória não é apenas um fenômeno de 

interiorização individual, mas se trataria também de uma construção social e, portanto, 

um fenômeno coletivo modelado por grupos sociais. 
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Para Halbwachs, como tratado anteriormente, a memória está atrelada com a 

experiência vivida e a memória individual se insere na memória coletiva. Deste modo a 

memória teria ligação íntima com uma comunidade concreta. A História, ao contrário, 

estaria situada em termos de crítica, ou seja, seria o lugar da objetividade absoluta. “A 

História começaria, onde terminaria a tradição” (SILVA,2002, 428). 

Paul Ricoeur salienta que a memória coletiva tem dificuldades epistemológicas 

uma vez que o conceito de memória apresenta alguns aspectos que apontam esta como 

de ordem exclusivamente privada. Primeiramente seria o sentimento de que a memória 

pertenceria a um indivíduo e apenas. Seria esta, portanto, intransferível e, com efeito, 

parte integrante do sujeito. Também o fato da memória atestar a continuidade temporal 

do indivíduo demonstraria que esta se refere tão somente à dimensão individual. E por 

fim, de acordo com a tradição agostiniana de “triplo presente” (presente do passado na 

memória, presente do futuro na espera, presente do presente na atenção) a memória 

oferece condições do sujeito perceber a passagem do próprio tempo. 

Com efeito, apesar de apontar tais dificuldades, de acordo com Helenice, 

Ricoeur conclui que “de fato, como demonstra Halbwachs, nossas lembranças se 

fortificam graças às narrativas coletivas que, por sua vez, se reforçam por meio das 

comemorações públicas de acontecimentos que marcaram a história coletiva” (SILVA, 

2002, 428). 

Paul Ricoeur não apenas considera a possibilidade da dimensão coletiva da 

memória, como dá um passo adiante e relaciona essa construção de uma memória 

coletiva com a formatação de uma história oficial. No limite não é muito diferente do 

que Le Goff faz, portanto, “a memória, onde nasce a História, que por sua vez a 

alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar 

de forma que a memória coletiva sirva para a libertação e não para a servidão dos 

homens.” (Le GOFF, 1990). 

3.3  Abusos da Memória Coletiva 

Ricoeur, ainda, aponta as comemorações públicas como um instrumento de 

construção de uma memória coletiva oficial. É nesse sentido que irá tratar dos abusos da 

memória.Com efeito, assim como a História, também a memória visa à verdade, e nesse 

sentido, esta não pode ser equiparada à imaginação como apontava a tradição filosófica. 
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O anseio pela verdade seria a intersecção entre História e memória.Nas palavras de 

Helenice Silva: 

 

“A tramitação da memória à história processa-se, segundo 
Ricoeur, pelo ‘mesmo médium linguístico da narrativa, o qual se 
organiza, met em intrigue, tanto as lembranças pessoais como as 
lembranças coletivas’. No entanto, em razão mesmo de sua função 
crítica, cabe à história remediar e corrigir, ao mesmo tempo, as 
fragilidades e os abusos da memória” (SILVA, 2002, 430-431). 
 

Ao falar de fragilidades e abusos da memória Ricoeur refere-se à manipulação 

da memória coletiva em razão de forças políticas e ideológicas. Essa constatação 

dialoga com o processo de disputa da memória, do qual se referia Michael Pollak. 

Ricoeur aponta para a possibilidade de uma determinada sociedade sofrer com o 

excesso de memória que pode decorrer de numerosas comemorações, ao passo que em 

outras, países totalitários, por exemplo, ocorre o fenômeno oposto, uma insuficiência de 

memória. Neste sentido, Michael Pollak tratava sobre o termo de “memórias 

clandestinas”, aquelas que permaneciam cativas pelas memórias oficiais / nacionais. São 

as memórias dos grupos minoritários, os “perdedores” da História. 

Pollak entende que o silêncio não é equivalente ao esquecimento. A resistência 

de uma sociedade civil impotente frente a discursos oficiais pode ser expressa pelo 

silêncio. É a resistência de memórias traumatizantes que aguardam o momento para 

virem à tona e entrar em disputa com a memória oficial. Tais lembranças resistem, 

segundo Pollak, sendo transmitidas oralmente e não através de publicações. São 

guardadas em estruturas informais de comunicação como o núcleo familiar, as 

associações e as redes de sociabilidade afetiva (POLLAK, 1989, 8). 

Para Ricoeur, o processo de esquecimento é tão importante para a construção da 

memória quanto o processo de conservação. Como já tratado, é próprio da memória 

operar através deste caráter de seleção. Numa dimensão mais ampla, social / nacional, a 

memória se torna objeto do jogo político-ideológico. Grupos sociais podem ser (e são) 

silenciados em prol de uma história social unificadora e unificante. É nesse sentido que 

Pollak aponta para o silenciamento daqueles que sobreviveram ao holocausto 

(POLLAK, 1989, 5). Após regressarem para a Alemanha ou Áustria, razões políticas e 

sociais fazem com que os sobreviventes optem pelo silêncio, procurando assim evitar 

a“lembrança traumatizante” da experiência vivida. De modo semelhante, o silêncio se 

impôs aos alsacianos recrutados à força para se juntarem ao exército alemão durante a 

Segunda Guerra Mundial (POLLAK, 1989, 7). Em ambos os casos grupos sociais foram 
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silenciados de modo a omitir cicatrizes de vergonha para a história nacional alemã. Com 

efeito, Pollak aponta para o rompimento desses grupos com o silêncio e para a tensão 

que suas memórias (individuais e coletivas) exercem no processo de disputa com a 

história oficial. Nas palavras de Pollak: “No momento do retorno do reprimido, não é o 

autor do ‘crime’(a Alemanha) que ocupa o primeiro lugar entre os acusados, mas 

aqueles que, ao forjar uma memória oficial, conduziram as vítimas da história ao 

silêncio e à renegação de si mesmas” (POLLAK, 1989, 7). 

Ao estudarmos História do Brasil salta aos olhos o silenciamento imposto aos 

povos indígenas. Zeneide Rios de Jesus em seu texto “Povos indígenas e história do 

Brasil: invisibilidade, silenciamento, violência e preconceito” (2011) trás à tona esse 

debate e à pergunta “onde estão os índios na História do Brasil?”, responde 

taxativamente: “a História Oficial não só silencia como nega a história desses povos” 

(JESUS, 2011, p. 3). Este silenciamento por parte da “memória oficial” relega aos 

povos indígenas representações estereotipadas e a nulidade de sua existência histórica, 

sejam os 4 ou milhões de anos anteriores à chegada dos europeus nessas terras, sejam os 

últimos 500 anos de história. Com efeito, a participação indígena na História do Brasil, 

por muito tempo tem se restringido à recepção dos portugueses no ano de 1500. Apesar 

desse silenciamento criminoso esses grupos permanecem resistentes e combativos e 

suas histórias permanecem vivas no seio de suas comunidades. 

Helenice Rodrigues da Silva salienta, na esteira das análises feitas por Paul 

Ricoeur, “o uso perverso da seleção da memória coletiva”, no contexto das 

comemorações nacionais. Ao tratar sobre as comemorações que ocorreram no Brasil no 

ano 2000, por ocasião dos 500 anos da chegada dos portugueses em terras a oeste do 

Atlântico, a autora enfatiza, 

 

“apagaram-se da lembrança as situações constrangedoras (por 
exemplo, nos ‘500 anos do Brasil’, os massacres indígenas, a 
escravidão negra, as violências na história) e privilegiaram-se os 
mitos fundadores e as utopias nacionais (o ‘paraíso tropical’ e o 
‘país do futuro’)” (SILVA, 2002, 432). 
 

A opção por essas duas datas, 1500 e 2000, é bastante significativa. É uma 

tentativa de estabelecer os parâmetros de uma mitologia da nação (SILVA, 2002, 432). 

O ano de 1500 torna-se o marco zero da história nacional e dessa forma apaga-se toda a 

história daqueles que já viviam nessas terras a 4 ou 5 milhões de anos. O ano 2000 faz 

referência à entrada do país no terceiro milênio e, portanto, no futuro. Desta forma está 
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criada uma mitologia de um paraíso tropical, selvagem e primitivo que a partir da 

chegada dos portugueses está destinado a torna-se o país do futuro. Esses elementos 

para Helenice Rodrigues da Silva reforçam o imaginário coletivo e o orgulho nacional. 

Segundo a autora essa seleção da memória coletiva tornou-se habitual em 

comemorações de datas nacionais em todas as partes do mundo. Com efeito, trata-se de 

uma tentativa de consagração de uma espécie de universalismo axiológico para um 

grupo heterogêneo. Neste contexto, comemorar, segundo a autora, significa celebrar 

coletivamente a memória de um ato fundador, onde, pela ocasião propícia, valores e 

ideologias são sacralizados, tornando-se esse o objetivo principal do ato.  

Posta essa elaboração teórica acerca dos desafios da memória coletiva e sua 

importância para a configuração da chamada história oficial, além das considerações 

sobre a relação entre história e narrativa, bem como a importância desta para o 

desenvolvimento da consciência histórica dos estudantes, no capítulo a seguir iremos 

tratar das atividades realizadas junto ao Colégio Estadual Indígena Caramuru 

Paraguassu. Nesta ocasião os estudantes do 9º ano construíram narrativas, 

desenvolvidas dentro do gênero História em Quadrinhos (HQs), onde abordaram 

eventos históricos pertinentes a sua própria comunidade, portanto, conteúdo referente à 

história local (que por isso mesmo, deve ser entendida como integrante da história 

nacional). Com efeito, como será abordado a seguir de maneira mais detalhada, nosso 

objetivo na realização dessa atividade foi tentar aguçar a memória afetiva desses 

estudantes a fim de que registrassem ao seu modo aquilo que conhecem sobre a história 

do seu território. Não se trata, portanto, de um trabalho que provocou os estudantes de 

modo a realizarem uma pesquisa a partir de fontes históricas familiares ou mesmo de 

documentação oficial. Nosso interesse centra-se em seus conhecimentos prévios acerca 

da luta pela preservação do território. Deste modo, nosso intuito foi trazer à tona a 

memória coletiva da comunidade, a fim de ouvir o povo Pataxó Hãhãhãi observando 

seu próprio modo de narrar sua história. 

Com efeito, não partimos a procura dos mais velhos, daqueles estiveram à frente 

da linha de batalha pela disputa do território. As narrativas foram desenvolvidas por 

jovens em ambiente escolar. Essa opção explica-se pelo fato de que a memória coletiva 

não se restringe àqueles que vivenciaram os eventos. A memória se perpetua justamente 

porque é transmitida aos demais. É uma construção coletiva, portanto, oportunizar os 

jovens a contar ao seu modo essa história nos permite perceber, como tais narrativas lhe 

chegaram, ou seja, como a história desses eventos tem sido transmitida dentro da 
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comunidade. Além disso, trabalhar em ambiente escolar, mesmo que em caráter de 

oficina, mas atentando para o fato que se tratava da matéria de História, foi um modo de 

mostrar a proximidade entre a História Local e os demais conteúdos estudados. Foi 

também um maneira de experimentar a construção de narrativas, compreendendo como 

já dito anteriormente, que esta pode ser uma ferramenta útil no processo de maturação 

da consciência histórica dos estudantes. 
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4  MEMÓRIA EM QUADRINHOS 

4.1  Produções escolares: A memória em requadros 

A partir deste ponto, nosso compromisso centra-se em analisar as HQs 

produzidas pelos estudantes do Colégio Indígena Caramuru Paraguassu.  Nossa 

preocupação repousa nas informações trazidas nas histórias no que se refere aos 

principais fatos ocorridos durante o processo de retomada das terras do território 

indígena. Para tanto, as histórias serão lidas à luz de pesquisas realizadas sobre esse 

processo sempre buscando observar também a relação dos PataxóHãhãhãi com o 

território da reserva. Tomamos como referência o livro “Mapeando parentes: 

Identidade, Memória, Território e Parentesco na Terra Indígena Caramuru-Paraguaçu”, 

publicado em 2012, fruto de um trabalho de pesquisa sob a coordenação da antropóloga 

Drª Maria Rosário de Carvalho, no âmbito do atual PINEB.Os pesquisadores fizeram 

um resgate da história da luta pela terra na região a partir de relatos orais e pesquisa 

documental. Também nos pautamos na dissertação de mestrado de Jurema Machado de 

Andrade Souza, “Trajetórias femininas indígenas: gênero, memória, identidade e 

reprodução” (2007), sob a orientação da Drª Maria do Rosário de Carvalho, que ao 

tratar das trajetórias das mulheres da Reserva Caramuru Paraguaçu, faz em um capítulo 

um panorama histórico da Reserva. E ainda, a dissertação de mestrado de Augusto 

Marcos Fagundes Oliveira intitulada “Ser Pataxó: Educação e Identidade Cultural” 

(2002). É preciso deixar claro que não se trata de uma tentativa de comparar as 

pesquisas produzidas com as informações trazidas nas histórias procurando validar uma 

em detrimento da outra. Obviamente é impossível fazer tal comparação, mesmo porque 

o objetivo e a metodologia das duas fontes são absolutamente diferentes. O que se quer, 

com efeito, é perceber como a história do processo de recobramento do território por 

parte dos indígenas tem sido assimilada pelos jovens da comunidade, quais são as 

informações julgadas por esses como importantes para a compreensão deste processo. 

Espera-se perceber o que de fato a comunidade local julga importante e digno de 

memória. Estamos aqui em acordo com a crença de que uma memória forte é aquela 

julgada importante pelo grupo de referência (HALBWACHS, 1990) e deste modo 

entendemos que ao fazer essa triagem de recordações, os jovens estão respondendo pela 

comunidade. É importante, contudo, enfatizar que as pesquisas historiográficas entram 
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aqui como um suporte necessário para aquele que não está familiarizado com o contexto 

possa compreender as entrelinhas deste processo. 

Para efeito de análise resolveu-se considerar, sobretudo o encadeiamento dos 

eventos apresentados nas narrativas, observando as menções e omissões dos fatos.Outro 

ponto que julgamos importante é o aspecto da identidade, pensando nessa peculiaridade 

dos PataxóHãhãhãi que se configuram enquanto um grande povo formado por diferentes 

etnias. Nesse sentido nossa observação recai, principalmente no que se refere à relação 

dos PataxóHãhãhãi com o território, visto que esse seria o fator unificador. Estamos 

cientes de que outras abordagens seriam possíveis quando se trabalha com um material 

tão rico em significados e representações. Contudo fizemos esta opção de recorte 

temático ao julgar os limites a que se destina essa pesquisa. 

Todas as histórias foram construídas em forma de diálogo entre dois 

personagens. Embora cada narrativa tenha um título específico dado pela própria 

equipe, para uma compreensão mais ágil, daremos a cada história um número. 

A HQ “História da Aldeia” que chamaremos de HQ 1 (Anexo 1), trata do 

diálogo entre um professor do colégio indígena chamado Carlos e um outro 

personagem, Silvio, alguém externo à comunidade. Na história, Silvio pergunta ao 

professor Carlos quem pintou as paredes da escola e com que intenção o fez. O 

professor então responde que foram pintadas por índios, “para mostrar a cultura”, e 

acrescenta que foram pintadas na época da Retomada e que esta teve duração de 30 

anos. Respondendo uma pergunta de Silvio, o professor enfatiza que “os fazendeiros” 

contratavam “jagunços para atacar os indígenas”. À pergunta de Silvio sobre as últimas 

retomadas, o professor responde que ocorreram na região do Rio Pardo e que depois de 

muitos conflitos “os indígenas ganharam as terras”. Silvio então pergunta sobre a 

comemoração após a vitória e o professor responde que foi realizada uma “festa 

cultural, onde eles dançaram tohé e outras coisas”. É explicado que o tohé é “uma coisa 

de distração para os indígenas” que o cantam tanto em tempos difíceis, quanto em 

momentos de alegria. Um trecho do tohé é apresentado, e então os personagens 

despedem-se.  

A HQ “Minha Aldeia, que chamaremos de HQ 2 (Anexo 2), gira em torno da 

conversa de dois amigos Xohã, um Pataxó Hãhãhãi, e Tião, um não-índio. Depois das 

saudações iniciais é Tião quem abre o diálogo perguntando a Xohã “como começou a 
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retomada”. Xohã localiza a “expulsão” dos indígenas no ano de 1932 por parte dos 

fazendeiros. Tião então pergunta quem são os fazendeiros ao que Xohã responde 

cabalmente “são pessoas que acham serem donos de tudo e da nossa aldeia”. Xohã 

continua a história informando que em 1982 o povo Pataxó Hãhãhãi retornou ao 

território para retomar a aldeia, e denuncia a morte de “muitos” durante esse processo. 

Fala então que após 30 anos de espera e luta, sofrimento e perdas, conseguiram reaver 

suas terras “por direito” mediante um julgamento no dia 02 de maio de 2012. Tião pede 

que Xohã conte mais e este resolve contar a história do Tohé, criado por lideranças da 

comunidade, que é, segundo ele, uma oração cantada “antes de cantar outro canto”. 

Xohã canta um trecho do Tohé e ambos despedem-se com Tião agradecendo a Xohã por 

ter contado “uma história tão linda e esquecida por muitos”. 

A HQ “História da Retomada”, HQ 3(Anexo 3), apresenta uma conversa entre 

um avó e seu neto. Nesta história os personagens não possuem nomes. A história inicia 

com o avô que anuncia ao neto que irá contar-lhe a “história da retomada indígena”. De 

imediato a primeira informação trazida pelo avô se refere ao fato de muitos índios terem 

morrido a mando de fazendeiros. Logo em seguida traz a informação do julgamento 

sobre a posse do território e o resultado favorável aos indígenas. No decorrer da história 

o avô revela ao neto sua origem indígena e conta que embora não tenha estado nas áreas 

de retomada todos os dias, ele também participou do processo. O enredo dessa história 

não está tão desenvolvido quanto às histórias anteriores. Apenas dois pontos são 

bastante frisados: os indígenas que foram mortos no curso das retomadas; e o 

julgamento favorável aos Pataxó Hãhãhãi. 

A HQ “Gibi da Retomada”, HQ 4 (Anexo 4), versa sobre diálogo entre um tio e 

um sobrinho, que têm a incumbência de levar mantimentos para aqueles que estão numa 

das áreas de retomada. Também nesta história os personagens não possuem nomes. Essa 

é a única narrativa que situa os personagens no contexto da Retomada. Também é a que 

traz menos informações acerca deste processo. Tio e sobrinho iniciam a conversa 

falando da importância de lutar pela terra que lhes pertence. Ao longo da história, a 

conversa fica meio desconexa, e as informações aparecem sem muito contexto. O 

sobrinho pergunta sobre o porquê do julgamento sobre os direitos às terras já que elas 

pertencem aos indígenas. O tio então responde que a muito tempo os fazendeiros 

“usurparam” as terras e por isso a necessidade de leva-las a julgamento. A história 

termina com os dois confiantes que recobrarão os direitos sobre a terra. 
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As histórias estão em níveis diferentes de compromisso com a fidelidade 

cronológica dos fatos. Com efeito, isso pode ser observado também do ponto de vista da 

construção das narrativas. As HQs 1 e 2 têm enredos melhor trabalhados. Nestas 

histórias percebe-se um maior rigor em apontar datas e seguir certa cronologia. A HQ 3 

move-se de maneira mais fluida. São apresentados primeiramente fatos de um passado 

mais distante, depois de um mais recente, e então volta a retroceder no tempo, para 

novamente avançar. Também não se observa preocupação em apontar datas, muito 

embora traga em seu enredo informações sobre o processo de retomada das terras. A 

HQ 4 tem um enredo pouco desenvolvido. É a que menos explora o processo histórico. 

As falas dos personagens limitam-se a afirmações sobre os direitos dos índios sobre o 

território. 

Após a leitura e análise das HQs dos estudantes, algumas dúvidas surgiram com 

relação à compreensão dos estudantes referente a alguns termos impregados e a alguns 

eventos narrados. Optou-se, portanto, pela aplicação de um questionário (Anexo 5) com 

o intuito de amenizar tais lacunas. 

 

4.2  As origens da Reserva Caramuru Paraguassu 

As HQs 1 e 2 iniciam a narrativa a partir da década de 1930, ou seja, quando 

ocorre a diáspora dos indígenas. A HQ 3 parte do processo retomada sem mencionar 

eventos anteriores, já a HQ 4 não explora a cronologia. De qualquer sorte, nenhuma das 

histórias mostra preocupação em trazer a instituição da Reserva. Esta ocorre pelo 

Decreto nº 4081 de 19 de setembro de 1925 e pela Lei Estadual nº 1.916 de 09 de agosto 

de 1926 (OLIVEIRA, 2002). Esta última institui uma área de 50 léguas “em florestas 

gerais e acatingadas” reservadas “ao gozo dos índios Tupinambá e Pataxó, ou outros ali 

habitantes”. A criação da reserva se dá no intuito de conter os índios que se 

encontravam espalhados nas matas do Sul da Bahia e representavam um empecilho à 

expansão cacaueira (CARVALHO, 2012; SOUZA, 2007). De acordo com Nasser e 

Lopes da Silva (1984) nas terras da reserva viviam tradicionalmente os Pataxó Hãhãhãi 

e os Baenã. Contudo, devido à extinção de várias aldeias, por força da Lei nº 198, 21 de 

agosto de 1897, promulgada pelo Poder Executivo de Estado da Bahia, diferentes 

grupos indígenas foram, em épocas distintas, realocados para a área da reserva. Em 

1926 chegaram à região os Kamacã e os Gueren reunidos pelo Sistema de Proteção ao 



 

 

39 

Índio (SPI); em 1936 os Tupinambá, ou “índios de Olivença”, chegaram à reserva 

liderados pelo caboclo Marcelino em busca de refúgio, pois vinham sendo perseguidos 

desde o antigo aldeamento; em 1939 chegaram os Kariri-Sapuyá, conduzidos pelo 

etnólogo Curt Nimuendaju (SOUZA, 2012). 

Figura 1 

 

 HQ 1, História da Aldeia, p. 1. 

 

 Figura 2 

 
 HQ 2, Minha Aldeia, p. 1 

 

Com efeito, esse passado, desde a criação da reserva até a chegada dos vários 

grupos de diferentes etnias que hoje compõem o povo Pataxó Hãhãhãi, não é meramente 

mencionado nas histórias produzidas pelos estudantes. Também se observa que ao 

referir-se ao território sempre há o emprego de pronomes possessivos, sendo comuns 

expressões como “minha terra”, “nossa terra”. Sobre este ponto é possível compreender 

o que dizia Ricoeur (2007) ao afirmar que em se tratando de memória coletiva, o 
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processo de esquecimento é tão importante quanto o de conservação. Conclui-se que 

mais do que procurar entender em que termos se deu a configuração do povo Pataxó 

Hãhãhãi, importa a esses jovens frisar que o território pertence legitimamente aos 

índios, pois residem tradicionalmente nesta região. A questão da residência tradicional 

de indígenas na região é indiscutível, aliás, é basilar. Segundo Carvalho (2012, p. 25) a 

pesquisa antropológica já comprovou a “existência permanente de índios na região 

desde 1651”. Ao que parece, essa informação da ocupação da região por indígenas é 

mais importante do que de fato os modos como se deram a alocação de cada etnia para o 

território. 

Essa omissão sobre a composição étnica do povo Pataxó Hãhãhãi nos levou a 

um questionamento: estariam os jovens familiarizados com os termos “povo” e “etnia”? 

Estariam eles cientes de suas raízes étnicas? Para aplacar essa dúvida fizemos duas 

perguntas no questionário entregue aos estudantes: “Há que povo você pertence?” e “Há 

que etnia você pertence?”. Optou-se por fazer as perguntas de maneira direta e sem 

múltipla escolha, pois já estava claro que eles tinham consciência de que eram Pataxó 

Hãhãhãi, mas se queria saber se havia alguma confusão quanto aos conceitos de “Povo” 

e “Etnia”, e ainda se todos estavam cientes de suas raízes étnicas. 

Quanto à primeira questão, “Há que povo você pertence?”, dos treze 

questionários aplicados, doze responderam pertencer ao povo Pataxó Hãhãhãi e um 

respondeu que pertencia ao povo Pataxó. No que se refere à segunda questão, “Há que 

etnia você pertence?”, oito responderam pertencer à etnia KaririSapuyá, dois afirmaram 

ter dupla etnia (em um caso KaririSapuyá e Tupinambá e no outro KaririSapuyá e 

Camacan),um informou que não sabia, um sinalizou que não lembrava, e um outro não 

respondeu a questão. Vale salientar que aquele que declarou não saber sobre sua etnia 

foi único a responder na primeira questão fazer parte do povo Pataxó e não Pataxó 

Hãhãhãi, como os demais. 

Deste modo percebe-se que, no geral, os estudantes sabem diferenciar os 

conceitos de “Povo” e “Etnia”, e mais que isso, estão cientes de suas raízes étnicas. 

Conclui-se, portanto, que o fato de terem omitido a diversidade étnica do povo Pataxó 

Hãhãhãi, ao ponto desta não ser meramente mencionada nas histórias, reflete a 

importância de compreender-se como um só povo na luta pelo recobramento do 

território. Interessante, ainda, observar que todos aqueles que responderam sobre a etnia 
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se declararam KaririSapuyá, inclusive os que declararam dupla etnia. De acordo com as 

pesquisas os KaririSapuyáfoi o último grupo étnico a chegar à Reserva. Teriam chegado 

no ano de 1938. Opta-se por uma equalização das diferenças étnicas em prol de uma 

identidade ligada ao sentimento de direito ao território devido à ocupação ancestral. 

 

4.3  A diáspora dos PataxóHãhãhãi 

O modo como se deu a saída da terra apresentado nas HQs é taxativo: os índios 

foram expulsos de suas terras pelos fazendeiros. É recorrente nas narrativas a figura 

“dos fazendeiros” como os antagonistas desta história. A HQ 2 diz claramente que 

foram os fazendeiros que expulsaram os índios de suas terras e quando Tião pergunta a 

Xohã sobre quem são os fazendeiros, este responde: “São pessoas que acham ser os 

donos de tudo e da nossa aldeia.”, ao que seu amigo concorda: “Que pessoas más!”. 

De acordo com a HQ 4 eles são os “usurpadores” das terras indígenas. 

Figura 3: 

 
HQ 4, Gibi da Retomada, p. 3. 

Já a HQ 1 é ainda mais específica, afirma que os fazendeiros contrataram 

jagunços para atacar os indígenas e “coloca-los para correr”. Nota-se que o sentimento 

de expulsão e violência está muito presente nas narrativas. As HQs 1 e 2 tentam fixar o 

ano exato em que ocorreu a expulsão dos indígenas de seu território. A primeira diz ter 

ocorrido no ano de 1937 (Figura 1), já a segunda elege o ano de 1932 (Figura 2). 

Embora haja uma diferença de cinco anos entre as datas, as duas histórias situam a 

diáspora indígena na década de 1930. 



 

 

42 

Com efeito, na década anunciada a Reserva Caramuru Paraguassu sofre uma 

reestrutura administrativa-espacial por parte do Serviço de Proteção ao Índio (SPI). 

Dentro da reserva passam a existir dois Postos Indígenas. Ao norte situa-se o Caramuru, 

reservado aos PataxóHãhãhãi e aos Baenã, aqueles que ocupavam tradicionalmente o 

território. Ao sul fica o Paraguaçu, restrito aos grupos exteriores que foram trazidos 

posteriormente para a reserva. É nesse período que o SPI começa com a política de 

arrendamento de pequenos lotes de terras. Cada vez mais as terras da Reserva são 

cobiçadas por fazendeiros. Segundo Carvalho (2012), em 1936, Telésforo Martins 

Fontes, o então encarregado pelo Posto Indígena, confrontou-se com pessoas influentes 

da região. O motivo teria sido uma denúncia acerca dos invasores que estariam fazendo 

medições na área do Posto. Tal denúncia teria suscitado uma forte repressão policial 

contra os indígenas. Com efeito, em 1937 o Estado da Bahia juntamente com o SPI 

redemarcaram a área da Reserva e a reduziram. Oliveira (2002) afirma que nessa 

ocasião levantes indígenas teriam ocorrido na região sul da Bahia, e sobre estes ainda 

pesavam a acusação de estarem envolvidos no projeto de revolução comunista. Tais 

boatos viriam a resultar em mais reprimendas por parte da polícia. Percebe-se, portanto, 

que os fazendeiros da região não agiram sozinhos no processo de expulsão dos 

indígenas de seu território. As diversas formas de violência sofrida pelos indígenas por 

parte dos fazendeiros cacauicultores, da polícia local e das ações do próprio SPI 

motivou a retirada das famílias que viviam na Reserva. 

A partir da década de 1940 o arrendamento de terras torna-se uma prática mais 

frequente. Os indígenas se veem obrigados a deixar o Posto e se dispersam. Muitas 

famílias irão permanecer na região da Reserva empregando-se nas fazendas. Outros irão 

migrar para outras regiões e outros estados. Segundo Oliveira (2002) alguns irão até 

mesmo virar arrendatários de suas próprias terras, pagando para poder continuar a viver 

nas terras que são suas. 

Nas décadas de 1970 e 1980 o Governo do Estado da Bahia, durante os 

mandatos de Roberto Figueiredo Santos e Antonio Carlos Magalhães, concede títulos de 

propriedade a fazendeiros da região desconsiderando o fato das terras pertencerem à 

União e sua posse estar reservada aos indígenas. Segundo Souza (2012, p. 32) a 

justificativa para tal ato seria a inexistência dos indígenas a não ser por “meia dúzia de 

descendentes”. Carvalho (2012) traz a fala de Fábio Titiá que relembra um evento 

ocorrido no ano de 1978: 
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“Eu queria só lembrar um movimento que teve em 1978, quando 
Roberto Santos e Antonio Carlos Magalhães estiveram em Itajúdo Colônia 
pra dar posse desses títulos aos fazendeiros. Meu pai e Carmelita, a esposa de 
Jorge, tiveram nessa época uma ideia assim fabulosa, que foi montar uma 
faixa, não me lembro a frase, mas era uma frase dizendo que aqui tinha índios 
e que essa terra tinha dono, ou seja, que os donos dessa terra estariam aqui 
ainda, e que esses títulos eram falsos, então eles levantaram essa faixa. E os 
caras lá em cima do palanque, com aquela cerimônia, receberam orientação 
pra mandar alguém ir lá e dizer pra eles baixar a faixa.” (Fabio Titiá, apud 
CARVALHO, 2012). 

 

No ano de 1975 o então Deputado Federal Henrique Cardoso pelo Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB/BA) apresentou à Câmara a proposta de extinção da 

Reserva. Vale ressaltar que o referido deputado recebeu em 1980 o diploma de 

Cacauicultor do Ano, da região de Ilhéus e em 1984 o diploma de Cacauicultor do Ano, 

Brasil, pela Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira – CEPLAC. No ano de 

1976, Maria Hilda Barqueiro Paraíso realizou um levantamento demográfico no âmbito 

do convênio firmado entre o Programa de Pesquisas sobre os Povos Indígenas do 

Nordeste Brasileiro (PINEB) com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), criada em 

1967 após a extinção do SPI. Apesar da dificuldade devida à dispersão das famílias, a 

pesquisadora conseguiu contatar 331 indivíduos residentes na área indígena e obteve 

informações de outros 162 parentes daqueles recenseados, mas que vivam fora da área, 

alguns até mesmo fora da região, ou do Estado (PARAÍSO, 1976). 

De acordo com o verbete “Memória” do Dicionário de Conceitos Históricos 

(2006), quando se trata de memória coletiva é normal que haja uma simplificação dos 

fatos. O que se esperava de fato se encontrar nas narrativas nunca foi a complexidade 

dos eventos que resultaram no processo de retomada do território, mas sim, as imagens 

elegidas pela comunidade como importantes para a compreensão do presente. Schimidt 

e Mahfoud (1993, p. 289) já ressaltaram que a lembrança é, também, reconstrução, na 

medida em que ela não é uma repetição linear de acontecimentos do passado, mas um 

resgate desses acontecimentos no contexto de um quadro de preocupações atuais. Ao 

analisar o presente vemos a recente resolução de um antigo problema: os Pataxó 

Hãhãhãi acabavam de ganhar uma disputa judicial acerca de seu território. Ora, estando 

numa querela judicial, obviamente estavam contra alguém. Esse “alguém” são os 

“usurpadores” da terra, são as “pessoas más”, são aqueles que outrora expulsaram os 

indígenas de suas casas e de suas terras, materializado na figura “do fazendeiro”. Muito 

embora o processo de invasão do território indígena tenha sido favorecido inclusive por 
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ações do Serviço de Proteção dos Índios, através da prática de arrendamentos, e do 

próprio Governo do Estado da Bahia, à época, ao emitir títulos de propriedades, é a 

imagem do fazendeiro e seus jagunços que se sobressai. Provavelmente essa imagem se 

destaca por ser a figura mais imediata nesse contexto de confronto. Para além dos 

tramites judiciais a luta pelo território é material. De igual modo, no processo de 

retomada os indígenas ocuparam as fazendas constituídas na área da Reserva, de modo 

que não é difícil compreender o porquê dos fazendeiros ocuparem, sozinhos, a cadeira 

de réu nas narrativas dos estudantes. 

 

4.4  O início do processo de retomada 

A HQ 4 está ambientada no contexto da Retomada. Na história, tio e sobrinho 

precisam levar o almoço para aqueles que estão na área retomada. Aparece nessa 

narrativa uma estratégia para a efetivação da ocupação e o espírito de cooperativismo 

necessário para o sucesso da empreitada. Embora essa HQ não explore muito o contexto 

histórico, a ocupação encontra justificativa numa das falas do sobrinho: “A nossa terra 

não pode ser entregue aos fazendeiros”. Uma vez retomada determinada área é 

importante permanecer ocupando de modo a proteger a terra de possíveis investidas. 

Figura 4: 

 
 HQ 4, Gibi da Retomada, p.1 

 Souza (2007, p. 34) descreve essa metodologia para a efetiva ocupação das 

terras retomadas observando que “após efetuada cada retomada, mediante a retirada dos 

denominados proprietários e funcionários da fazenda, prosseguia-se com a ocupação 

pelos Índios, mediante a migração de famíliaspara a nova área”. Nossos jovens autores 

trazem à luz essa tática de luta.  
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As demais histórias procuram fazer um percurso diferente e exploram os 

acontecimentos de um passado mais distante. As HQs 1 e 2 fixam 1982 como o ano em 

que se iniciou a Retomada do território. A HQ 1 observa que após as primeiras 

retomadas os indígenas constataram que “os fazendeiros estragaram as terras, tinham 

poucas árvores, não tinham mais rios e mataram muitos animais”. Fica evidenciado os 

diferentes modos do trato com a terra por parte de índios e não-índios. Além disso, em 

muitas fazendas a principal atividade era a pecuária, e onde antes existia a mata, passou 

a servir de pasto. As HQs 2 e 3 centram-se mais na relação de conflitos e mortes durante 

o processo de retomada. A HQ 3 traz a imagem mais imediata da Retomada: “A 

retomada começou e então muitos índios morreram por causa das fazendas [...]”; 

denuncia: “[...] os fazendeiros mandavam matar indígenas [...]” e julga “[...] a retomada 

foi ruim porque morreram muitos”. 

Figura 5: 

 

HQ 3, História da Retomada, p. 1. 

Na HQ 2 é afirmado: “[...] voltamos para retomar nossa aldeia, mas com isso 

muitos morreram” e ainda enfatiza os trinta anos “de espera [...] de lutas, de sofrimento, 

de perdas, correndo de tiros”. 

Com efeito, Maria do Rosário de Carvalho e Jurema Machado Souza concordam 

e dão ênfase ao fato de, apesar da dispersão dos PataxóHãhãhãi, o território nunca foi 

completamente desocupado, de modo que houve aqueles que nunca saíram da área 

inicialmente demarcada para a Reserva. Souza afirma que “esses Índios representam um 

dos maiores exemplos de resistência indígena frente ao avanço da expansão regional a 

partir definais do século XIX” (SOUZA 2012, 33). 

No que se refere ao início do processo de retomada Carvalho, a partir da 

transcrição da fala de Margarida Pataxó, nos informa que este é anterior ao ano de 1982: 
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Eu sou de 67, e desde que me entendo por gente, eu ainda criança, já 

acompanhava essa luta de meu tio Dero, Samado e outros índios [...]. eles já 

estavam tentando se organizar pra tentar reconquistar aqui esse território de 

onde eles tinham sido expulsos. Eu penso que essa luta deles se arrastava há 

muito tempo, porque, segundo eles, eles dedicaram parte da vida deles a fazer 

essa busca de retorno do nosso território. (Margarida Pataxó apud Carvalho, 

2012, p. 14). Grifos nossos. 

  

 O ano rememorado nas narrativas, contudo, mostra-se de grande importância 

para a história Pataxó Hãhãhãi. Em abril de 1982 ocorreu a retomada da área até então 

chamada Fazenda São Lucas. Foi a primeira de uma série de iniciativas semelhantes e 

por isso mesmo sua rememoração é tão significativa. 

 Souza destaca a ação da FUNAI em apoio aos índios como importante para o 

retorno daqueles que outrora foram compulsoriamente dispersos. Segundo a autora, 

logo em seguida à retomada da Fazenda São Lucas, a FUNAI entrou com o processo de 

Ação de Nulidade dos Títulos emitidos pelo Governo do Estado da Bahia. Para 

Carvalho (2012, p. 16) a retomada de 1982 foi um marco na organização política, social 

e cultural dos PataxóHãhãhãi. 

Com efeito, a retomada de 1982 aparece como uma memória forte pelo êxito da 

empreitada, mas também pela dor provocada pelas vidas que foram ceifadas no 

processo de luta pelo território nos anos subsequentes. A imagem da violência e 

principalmente das mortes sem dúvida chama a atenção nas histórias produzidas pelos 

estudantes. Essa insistência na violência contra os indígenas e sobre a afirmação de que 

“morreram muitos” nos fez questionar sobre a proximidade que esses jovens teriam com 

aqueles que haviam morrido durante o conflito. 

Figura 6: 
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HQ 2, Minha Aldeia, p. 2. 

Para aplacar essa dúvida, incluímos duas perguntas no questionário. A primeira 

referente à participação de parentes próximos nas ocasiões de ocupação das áreas 

reclamadas. Com isso queríamos saber quão próximos esses jovens estavam do 

processo de retomada do território. Estariam suas famílias inseridas nesse processo ou 

existiria um grupo de vanguarda? A outra pergunta foi sobre a morte ocasional de algum 

parente. Afinal, essas mortes tão fortemente mencionadas nas histórias seriam uma 

memória mais de âmbito familiar ou algo realmente sentido pela comunidade? Essa 

experiência com a morte nos conflitos seria algo sentido por eles, estudantes, ou uma 

reprodução de um sentimento comunitário? Dos treze estudantes que participaram dessa 

pesquisa, doze afirmaram que os parentes participaram da Retomada e apenas um não 

soube responder. Notamos então que ao tratar sobre a Retomada e a violência 

experimentada os jovens estão trazendo relatos que ouviram (talvez tenham até mesmo 

visto) em âmbito doméstico, ou seja, é algo realmente próximo a eles. Quanto à morte 

de parentes em conflito, quatro responderam afirmativamente. Destes, dois enfatizaram 

que se tratavam de parentes distantes, um afirmou que morreu não apenas um, mas 

“alguns” parentes, e um outro disse ainda que “muitos” parentes seus morreram no 

conflito. Daí então nos deparamos com o limite do modo como a pergunta do 

questionário foi formulada. Afinal, qual seria a compreensão que esses jovens tinham de 

“parente”? É possível que alguém compreenda que, em algum nível, todos os Pataxó 

Hãhãhãi sejam parentes. 

Em artigo disponível no site da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos, 

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (Dhesca) o Conselho Indigenista 

Missionário (CIMI), em denúncia ao assassinato de José de Jesus Silva, uma liderança 

Pataxó Hãhãhãi, no ano de 2010 (que fora vítima de uma emboscada quando levava 

comida para os que estavam numa retomada), faz uma rememoração daqueles que 

sofreram atentados devido aos conflitos pela disputa da terra. De acordo com o artigo, 

no ano de 1983 o indígena Antônio Júlio da Silva, foi alvejado por um tiro que atingiu 

sua cabeça deixando-o paraplégico. Em junho de 1986, foram vítimas de uma 

emboscada os indígenas Antônio Xavier, atingido por 10 tiros, Anivaldo Calixto,que 

levou um tiro no peito, Enedito Vítor,dois tiros, e Leonel Muniz, que também foi 

atingido porum tiro. Todos ficaram gravemente feridos. Em novembro do mesmo ano a 

aldeia São Lucas foi invadida por pistoleiros e membros da Polícia Militar. Na ocasião 
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foram assassinados os indígenas Jacinto Rodrigues e José Pereira. Também uma criança 

recém-nascida morreu no conflito quando sua mãe, para fugir dos tiros, tentava se 

esconder na mata. Em 29 de março de 1988foi encontrado o corpo do indígena Djalma 

Souza Lima, que havia sido sequestrado na aldeia. Seu corpo apresentava vários sinais 

de tortura: unhas, dentes e couro cabeludo arrancados, castrado e com queimaduras em 

várias partes. Meses depois, aos 16 de dezembro do mesmo ano, João Cravim, liderança 

Pataxó Hãhãhãi, foi assassinado, vítima de uma emboscada na estrada que liga a aldeia 

à cidade de Pau Brasil (CIMI, 2010). 

No dia 20 de abril de 1997, o irmão de João Cravim, Galdino Jesus dos Santos, 

foi queimado vivo na cidade de Brasíliaenquanto dormia numa marquise de ônibus. O 

crime foi cometido por cinco jovens de classe média-alta. Na ocasião Galdino estava 

com um grupo de lideranças, cobrando da Justiça providências para regularização de 

suas terras. Esse crime ganhou repercussão na mídia gerando grande comoção nacional. 

Segundo Carvalho (2012, p. 18) logo após seu sepultamento, os Pataxó Hãhãhãi, que 

ainda encontravam-se reduzidos às imediações da antiga Fazenda São Lucas, retomaram 

o processo de recobramento de seu território obtendo êxito sobre três outras fazendas, 

São Sebastião, Paraíso e Bom Jesus. 

De acordo com a fala de Nailton Muniz, liderança Pataxó Hãhãhãi, transcrita por 

Carvalho, a partir do ano de 2000 as retomadas voltam a acontecer e a partir daí com 

maior fôlego: 

De 1982 pra cá foram feitas aqui 396 retomadas, até acabar a terra toda [...] aí 

no ano 2000 voltou-se as retomadas na parte de Água Vermelha e aí foi que 

tomou bastante terra; daí foi se parando, se tomou as Alegrias, foi 

reintegrando [...] mas todas as terras aqui nossas aqui foi retomada. Em 2012 

foi feita, mais ou menos, umas 22 fazendas, incluindo Rio Pardo [...] ah! Já 

teve retomada aqui com mil pessoas, já teve retomada com 600, já teve 

retomada com 200, com 300, com 100 e já teve retomada aqui até com 15 

pessoas [...] (Nailton Muniz apud CARVALHO, 2012, p. 18). 

 

As novas investidas pelo recobramento das terras geraram novos atentados 

contra a população Pataxó Hãhãhãi. Ainda segundo o artigo do CIMI no dia 02 de 

janeiro de 2002 o indígena Milton Saubafoi assassinado diante de seu filho, enquanto 

saiam para retirar leite no curral da fazenda que estavam ocupando. No dia 15 de julho 
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do mesmo ano uma tentativa de homicídio deixou ferido o índio Carlos Trajano, 15 tiros 

o acertaram. Três dias depois o índio Raimundo Sota foi brutalmente assassinado. 

Raimundohavia denunciado dias antes que vinha sendo ameaçado por pistoleiros a 

mando dos fazendeiros da região. No dia 9 de maio de 2007 o índio Aurino Pereira dos 

Santos, participante ativo do processo de luta do povo Pataxó Hãhãhãi pela recuperação 

do seu território, foi assassinado a tiros em uma tocaia na região do Taquari, município 

de Pau Brasil, onde coordenava a retomada (CIMI, 2010). Diante de um quadro de 

tamanha violência sofrida pelos PataxóHãhãhãi não admira que a lembrança daqueles 

que morreram tenha aparecido com tamanha insistência nas narrativas produzidas. 

4.5  O julgamento do território Indígena 

Embora não tenha sido aprofundado em nenhuma das HQs, o julgamento do 

território é mencionado em todas elas. A HQ 2 traz a data do julgamento; à pergunta de 

Tião sobre quando este ocorreu, Xohã responde: “Em 02 de maio de 2012”.  

Figura 7: 

 
HQ 2, Minha Aldeia, p. 2. 

Na HQ 1 é o professor Carlos quem informa que a Retomada “durou 30 anos 

para que as terras fossem julgadas”. Na HQ 4, o sobrinho que pergunta ao tio “por que 

essas terras estão sendo julgadas se são do nosso povo indígena?”, ao passo que o tio 

responde: “Porque os fazendeiros usurparam de nossos povos a (sic) muito tempo”. Já 

na HQ 3 o avô informa ao neto sobre o medo dos indígenas em perder as terras e a 

surpresa que tiveram quando o resultado foi favorável à sua causa. Informa ainda que os 

Pataxó Hãhãhãi não haviam sido informados sobre o dia do julgamento e que souberam 

porque este foi transmitido pela TV, e como na escola havia um televisor sintonizado no 

canal, eles então tomaram conhecimento que suas terras estavam sendo julgadas. Há 

ainda na HQ 3 uma fala que transmite certa ingenuidade da parte de seus autores, em 
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determinado momento o avô diz que “isso que os fazendeiros faziam com os índios foi 

muito bom [porque isso possibilitou] os indígenas [a] ganhar a terra”. 

 

 

 

Figura 8: 

 
HQ 2, Minha Aldeia, p. 2. 

Evidentemente que uma ação judicial pode ser deveras complexa de modo que, 

embora se saiba de sua importância, e isso fica evidenciado pela sua menção em todas 

as narrativas, nenhum dos jovens autores se arriscou a aprofundar no assunto. Fica 

claro, contudo, que o julgamento ocorreu no dia 2 de maio de 2012, após trinta anos de 

espera e que esse se deu porque “os fazendeiros usurparam” as terras que pertencem aos 

PataxóHãhãhãi, e também que o povo indígena não foi previamente avisado sobre o 

julgamento de suas terras e que o resultado deste lhes foi favorável. 

O julgamento ao qual se referem é da Ação Cível Originária nº 312 que tem por 

tema “Declaração de nulidade de títulos imobiliário incidentes na Terra indígena Pataxó 

Hãhãhãe” de autoria da FUNAI, ajuizada pela mesma em 1982. A ACO nº312 pedia a 

anulação de títulos emitidos pelo governo da Bahia em nome de 396 pessoas. Por sete 

votos a um, o STF anulou os títulos de propriedade de terras inseridas na Reserva 

Indígena Caramuru-Catarina Paraguassu. 

O julgamento foi iniciado em setembro de 2008. O então relator ministro Eros 

Grau, hoje já aposentado, defendeu a anulação de títulos expedidos a não-índios. De 

acordo com os autos dos processos no local havia 186 terrenos, sendo 143 titulados. 

Àquela época o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do ministro Menezes 
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Direito. Quando Menezes Direito veio a falecer, Dias Toffoli, seu sucessor, declarou-se 

impedido de reaver a questão por ter atuado no processo como advogado-geral da 

União. Os autos foram então encaminhados para a ministra Cármen Lúcia. 

A ministra concordou com o voto de Eros Grau e foi seguida pelos demais, a 

saber, Rosa Weber, Joaquim Barbosa, Cezar Peluso, Celso de Mello e o presidente da 

corte, Carlos Ayres Britto. O único a manifestar-se contrariamente à anulação dos 

títulos foi o ministro Marco Aurélio Mello. Gilmar Mendes não participou do 

julgamento por estar impedido visto que também atuou no caso como advogado-geral 

da União. O ministro Ricardo Lewandowiski não compareceu à sessão. 

De acordo com o site de notícias Extra, em matéria publicada no dia 02 de maio 

de 2012 pelo reporte Bruno Martinati, o ministro Celso de Mello, em seu voto, afirmou 

que as perícias antropológica, agronômica e topográfica haviam revelado que a área em 

disputa tem sido efetivamente habitada pelos indígenas. Salientou, ainda, que a 

Constituição Federal garante a posse das terras aos indígenas e que essas pertencem à 

União de modo que é impossível e inconstitucional a negociação das mesmas. O site da 

Revista Época, também no dia02 de maio de 2012, em matéria assinada pela Redação 

Época, informou que o ministro Marco Aurélio Mello, único voto contrário à anulação 

dos títulos, argumentou que estes foram entregues aos fazendeiros que os receberam de 

boa-fé pelo próprio Estado da Bahia, de modo que não poderiam ser punidos. 

De acordo com os laudos técnicos havia dentro da reserva 186 áreas em posse de 

não-índios, destas apenas 143 eram tituladas. Ao fim do julgamento o STF anulou esses 

títulos, contudo, nada declarou em relação aos demais terrenos, de modo que eles ainda 

podem ter a validade contestada em outras ações. 

Com efeito, o processo não estava inserido na pauta de votação do dia 02 de maio 

de 2012. Devido à intensificação do conflito na região, ou seja, a intensificação por 

parte dos PataxóHãhãhãi no processo de recobramento das terras e, em consequência 

disso, a reação violenta daqueles que se diziam donos titulares das terras, a ministra 

Cármen Lúcia pediu que o processo fosse julgado em caráter emergencial. Segundo o 

site de notícias O Globo, em matéria assinada por Carolina Brígio (02 de maio de 2012), 

a ministra teria enviado, no dia 30 de março de 2012, à presidência do STF, o seguinte 

pedido de inclusão do tema na pauta: “Pela gravidade dos fatos descritos e considerando 

já ter declarado estar habilitada a proferir voto desde meados de 2011, peço com 
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urgência a reinclusão deste processo na pauta de julgamento do Plenário deste Supremo 

Tribunal Federal”. 

A pauta do dia 02 de maio foi, portanto, alterada, o que explica o fato do povo 

Pataxó Hãhãhãi não estar ciente do dia do julgamento da ACO nº312. Deste modo a 

narrativa da HQ 3 dialoga com as informações obtidas no noticiário divulgados. 

 

4.6  O Tohé como elemento de identidade 

Terminada essa análise dos marcos históricos elencados nas HQs produzidas, 

algumas informações nos parecem ainda dignas de nota. Duas histórias buscaram incluir 

o Tohé em seus enredos. Na HQ 1, após o professor Carlos terminar o relato de como os 

índios conquistaram o direito ao seu território, Silvio o questiona sobre o modo como 

comemoraram. O professor então informa que foi realizada uma “festa cultural, onde 

eles dançaram tohé e outras coisas”. Silvio então pergunta o que seria “esse tal de Tohé” 

e o professor explica que “o Tohé é uma coisa de distração para os indígenas cantar 

tanto na alegria, na tristeza, guerra ou paz”. No quadro posterior os alunos inseriram o 

Tohé Pataxó Hãhãhãi. 

Figura 9: 

 

HQ 1, História da Aldeia, p. 3. 

De modo semelhante na HQ 2 após Xohã ter finalizado a história do processo de 

retomada, Tião lhe pede que conte algo mais. Xohã então lhe conta que “os índios 

Nailton Muniz e Miguel Celestino fizeram um tohé que se tornounossa oração. Nós [o] 
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cantamos antes de cantar outro canto”. Tião então pede a Xohã que cante para ele e este 

o faz. 

Carvalho (2012) traz, a partir da fala de seus entrevistados, a história de como o 

Tohé foi incorporado na cultura dos PataxóHãhãhãi. Em 1982, ao passo em que a 

retomada da área da então Fazenda São Lucas havia sido efetivada, os Kiriri haviam 

reconquistado a fazenda Picos, no norte da Bahia e convidaram o Pataxó Hãhãhãi para 

visita-los. As lideranças Samado, Nailton e Itambé, da aldeia Barra Velha, ao chegarem 

conheceram o TohéKiriri. De acordo com a transcrição da fala de Nailton Muniz, eles 

então perceberam que: 

Tinha que ter alguma coisa, uma distração, uma coisa pra gente cantar tanto 

na alegria, quanto na tristeza, tanto na paz, quanto na guerra, e aí foi quando 

eu vim de lá com o tohé na cabeça, e depois veio Miguel Celestino lá de 

Palmeira dos Índios, lá da Cafurna, e aí acabamos de se ajuntar e começar a 

brincar o tohé ali embaixo, e aí começamos a desenvolver e virou a festa de 

diversão. (Nailton Muniz apud CARVALHO, 2012, p. 16). 

O Tohé está para o povo Pataxó Hãhãhãi como um elemento ritual, portanto 

celebrativo. Helenice Rodrigues da Silva (2002, p. 432), analisando as comemorações 

para ilustrar a relação da memória à história, pontua que “comemorar significa, então, 

reviver de forma coletiva a memória de um ato fundador”. Através da rememoração 

social retorna-se às origens do fundamento dos valores de uma comunidade (SILVA, 

2002, p. 427).  

Augusto Oliveira ao dissertar sobre a identidade dos PataxóHãhãhãi vai enfatizar 

que estes só podem ser pensados a partir da condição dada através do contato e do 

diálogo interétnico. Segundo o autor, 

O índio cantado no Tohé, é o índio recriado na tradição que também é 

dinâmica, onde mesclam-se diversos elementos: a lembrança ainda possível; 

as histórias ouvidas por quem viveu na condição de gente da mata, ou por 

quem conheceu os que viveram nesta condição; e os que, nascidos, já se 

viram na condição de gente da reserva, além de nesse processo estarem 

inseridos elementos cristãos (OLIVEIRA, 2002, p. 242). 

Ao observarmos a trajetória histórica do povo Pataxó Hãhãhãi é possível buscar 

compreender a formação dessa identidade de “gente da reserva” multiétnica. Desde a 

criação da reserva foram alocadas numa mesma área duas etnias distintas que habitavam 
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tradicionalmente a região.  Mais tarde, as demais etnias foram realocadas para o 

território em épocas e condições diversas. É a Reserva o principal elemento unificador 

deste povo. Devida a expulsão que sofreram, por parte de uma ação conjunta entre 

fazendeiros da região com o Governo do Estado da Bahia e o Serviço de Proteção ao 

Índio, e da consequente diáspora, a submissão em ter que assumir a cultura não indígena 

viram no recobramento do território a possibilidade que manter vivas suas raízes 

culturais. Ao iniciarem o processo de recobramento das terras notaram, a partir da 

experiência de outros, a necessidade de mais elementos unificadores. Foram criando os 

marcos referências de uma Memória Coletiva comum. 

No contexto das comemorações, o acontecimento “rememorado”, que possui um 

valor simbólico, pode se reportar ao devir. O ato celebrativo é, portanto, um exercício 

de reaproximação do passado, reportando-se a um futuro (SILVA, 2002, p. 436). 

 



 

 

55 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O nosso trabalho ao longo desta pesquisa centrou-se na observação e leitura 

atenta das histórias em quadrinhos criadas pelos jovens estudantes do 9º ano da aldeia 

Pataxó Hãhãhãi. Tentamos através dessas leituras compreender a história do 

recobramento do Território Indígena Caramuru Paraguassu contada pela própria 

comunidade indígena. Entedemos essas HQs como produto da memória coletiva da 

comunidade que ao contar sua própria história elege eventos que, segundo seu 

julgamento, merecem ser recordados e outros que devem ser esquecidos. 

Dentro desse processo de construção da memória coletiva e da dinâmica de 

lembrança e esquecimento, a partir do relatado nas histórias, algo que primeiro chama 

nossa atenção é o fato da origem da reserva não ter sido mencionada em nenhuma das 

quatro produções estudantis. Muito embora a criação oficial da reserva indígena ter 

ocorrido em meados da década de 1920, a maior parte das histórias inicia a partir do 

momento em que os indígenas são impelidos a deixar seu território. A criação da 

reserva, de acordo com os documentos que instituem sua criação, se dá devido a 

constatação de que povos indígenas habitavam a região. Também foi uma estratégia 

para retirar os índios da rota de expansão da agricultura cacaueira.  

Com efeito, ao narrar a história sobre a disputa do território essa origem é 

omitida. O que se pode concluir é que, apesar dos argumentos da disputa jurídica se 

pautarem também na fundação oficial da reserva, para a comunidade Pataxó Hãhãhãi 

suas origens são muito mais longínquas. Não reclamam as terras demarcadas pelo SPI 

na década de 1920. Reclamam as terras onde tradicionalmente viviam os povos 

indígenas desde muito antes. Omitir a origem da reserva e relatar de imediato a 

expulsão dos indígenas de sua terra, faz-nos pensar que os índios estavam na terra desde 

sempre. É certo que haviam indígenas habitando tradicionalmente na área da reserva, 

mas também é certo que nem todas as etnias que compõem o povo Pataxó 

Hãhãhãimantinham residência nesta área. O processo de configuração deste povo e o 

modo como cada etnia chegou à região já foi tratado anteriormente. Também citamos 

que em certo momento houve uma divisão do território em dois postos, um para os 

habitantes tradicionais, outro para os retardatários. Sem dúvida que esse tipo de atitude 

reforçou as diferenças que existiam entre as diversas etnias. Foi o processo de 

recobramento da terra que uniu esse grupo em torno de um objetivo comum. Depois de 
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quase perderem seu território este grupo tão heterogêneo começa a efetivamente a se 

aproximar a ponto de perceber-se como um só povo. Ainda que as origens étnicas não 

sejam postas de lado, as diferenças passam a ser equalizadas em prol de um objetivo 

maior. Ao não se mencionar essa diversidade étnica nas HQs produzidas, fica 

evidenciado que a luta pelo Território Indígena Caramuru Paraguassu é a luta de um só 

povo, os PataxóHãhãhãi. 

Outro aspecto que chama a atenção nas narrativas produzidas se refere ao 

elemento antagonista na querela sobre o território. Para além do processo da perda do 

território que envolveu o SPI, com sua política de arrendamento de terras, e o Governo 

do Estado da Bahia, nas gestões de Antonio Carlos Magalhães e Roberto Figueiredo 

Santos, que concedeu arbitrariamente títulos de propriedade a alguns indivíduos, é a 

imagem “do fazendeiro” a que se destaca. Quando as narrativas falam do modo como os 

índios deixaram o território, elas referem-se à expulsão que sofreram por parte daqueles 

que se diziam os novos proprietários de suas terras. É o conflito material e direto com os 

fazendeiros locais que foi internalizado na memória coletiva da comunidade. Ao tratar 

sobre esse tema a ênfase está na violência a que os indígenas foram submetidos ao 

longo dos anos. 

Os fazendeiros são retratados como os usurpadores da terra, “pessoas más” que 

contratavam jagunços e punham os índios para “correr à bala”. A imagem da violência é 

a mais forte. Pouco importa os títulos de propriedade emitidos pelo Governo do Estado. 

Pouco importa a política de arrendamento. É a violência, as armas de fogo, as ameaças, 

os atentados, as emboscadas o que realmente importa. Foi isso que se quis registrar. 

Obviamente que a comunidade não estáalheia às demais formas de assédio que 

sofreram, mas de fato, as memórias que envolve sentimentos de perda, dor, medo, 

vexame e sofrimento tendem a marcar de maneira mais eminente. 

Mais uma vez é importante lembrar que a memória não se trata de uma 

recapitulação de acontecimentos lineares, mas sim uma reconstrução a partir da situação 

atual. Se considerarmos que na época da confecção das narrativas havia se passado 

poucos meses desde a decisão judicial em favor dos PataxóHãhãhãie desfavorecendo os 

fazendeiros, somado ao fato da situação de violência ter se intensificado nos últimos 

tempos, fato inclusive que motivou o STF ter incluido o julgamento da ACO nº 312 na 

pauta de votação em caráter emergencial a pedido da Ministra Cármen Silva, é 
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compreensível que a imagem dos fazendeiros tenha prevalecido como os vilões da 

história. 

Aliás, sobre o julgamento das terras também observamos uma simplificação dos 

fatos. Ora, nas narrativas, é a partir de um julgamento que as terras serão efetivamente 

declaradas território indígena. Obviamente os PataxóHãhãhãi tem absoluta certeza de 

que aquelas terras lhe pertencem, mas estão em situação de guerra, precisam lutar para 

defender sua reserva. O julgamento aparece como um elemento que põe fim ao conflito. 

É através de um parecer favorável que os indígenas poderão, enfim, viver em paz em 

suas terras. É o desfecho da história, o fim vitorioso da odisséia indígena. É para este 

final glorioso que toda a narrativa concorre. Os tramites legais, também aqui, pouco 

importam, basta o parecer da justiça, a confirmação daquilo que os Pataxó Hãhãhãi 

nunca duvidaram, e pelo qual lutaram. 

Deste modo a nossa cronologia está completa em quatro momentos distintos e 

importantes. Primeiramente, os índios viviam nas terras desde tempos imemoráveis. Em 

seguida, vieram os fazendeiros com seus jagunços e violentamente expulsaram o povo 

de suas terras. Num terceiro momento, os Pataxó Hãhãhãi iniciam o processo de 

retomada do território mediante a ocupação das fazendas enquanto aguardam o parecer 

da justiça. E num último momento, finalmente, ocorre o julgamento das terras com um 

parecer que favorece os indígenas. Trata-se de uma história de luta com um final feliz. 

Por fim, algumas histórias apresentaram ainda o Tohé como um importante 

elemento de coesão social. A cultura surge como um instrumento ritualístico, mas 

também identitário. O Tohé deve ser cantado nas tristezas e nas alegrias, nas derrotas e 

também nas vitórias. Desde que foi criado, e isso ocorreu já no contexto de luta, vem 

sendo cantado ao longo dos anos e por isso aparece como fundamental neste momento 

celebrativo. Serve para lembra-los quem são, de onde vieram e porque estão celebrando. 

Deste modo chegamos ao fim de nossa pesquisa com o julgamento de que, a 

partir das histórias em quadrinhos produzidas pelos estudantes foi possível identificar 

elementos comuns que nos apontaram para uma produção da memória coletiva do povo 

Pataxó Hãhãhãi no que se refere à retomada do território indígena. 

Percebemos que algumas memórias são mais fortes e por isso aparecem com 

maior frequência. A violência contra os indígenas é sem dúvida o que mais se destaca 
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nas histórias, mas a cronologia simplificada possui marcos bem distintos. A expulsão do 

território na década de 1930, o início da retomada no ano de 1982 e o julgamento trinta 

anos depois aparecem também como memórias fortes. De igual modo a criação da 

reserva e o modo como as diversas etnias chegaram até a região são questões julgadas 

como pouco importantes dentro do contexto de reconhecer-se enquanto um só povo e 

isso servir de argumento para que todos possam usufruir do território pelo qual todos 

lutaram. 

Outras imagens ainda foram mencionadas nas histórias mesmo que não tenham 

recebido a mesma ênfase. Pudemos perceber que o Tohé tem sua importância no que se 

refere ao aspecto identitário, importante para a coesão social. A tática de ocupação das 

terras retomadas também foi mencionada em uma das histórias. E ainda a denúncia 

acerca do aluguel de terras que servem para pasto de gado, também mencionada em 

uma das histórias, aponta para os desafios que o povo pataxó hahahai terá que enfrentar 

de agora em diante. De igual modo, assim como outras lembranças foram trazidas, é 

possível pensar que outras imagens e eventos conhecidos possam ter sido omitidos. Mas 

afinal, está é a dinâmica da formação da memória coletiva, onde o esquecimento é tão 

importante quanto a lembrança. 
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ANEXO 1 

HQ 1 – HISTÓRIA DA ALDEIA 
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ANEXO 2 

HQ 2 – MINHA ALDEIA 

 

 

 



 

 

67 

 

 

 

 

 

 



 

 

68 

 

 

 

 

 

 



 

 

69 

 

 

 

 

 

 



 

 

70 

ANEXO 3 

HQ 3 – HISTÓRIA DA RETOMADA 
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ANEXO 4 

HQ 4 – GIBI DA RETOMADA 
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ANEXO5.  

MODELO DE QUESTIONÁRIO 

Coleta de dados para trabalho de pesquisa em perspectiva histórica com jovens estudantes 

do Colégio Estadual Indígena Caramuru Paraguassu 

Graduando: Antonio Carlos Marques Guerra Júnior 

Respondente: 

 

QUESTIONÁRIO 

1- A que povo você pertence? ________________________________________________ 

2- A que etnia você pertence? ________________________________________________ 

3- Há quanto tempo sua família mora nesta reserva? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4- Em que região você mora? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5- Como você soube da história da retomada? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6- Você esteve algum dia na retomada? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7- Algum parente seu participou da retomada? Quem? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8- Algum parente seu morreu na retomada? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9- Como você soube do julgamento das terras? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10- Por que as terras foram julgadas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11- Houve algum julgamento pelas mortes que ocorreram na retomada? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

12- Você participou da festa de comemoração pela retomada das terras? O que achou? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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