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OS CAMINHOS DA TERRITORIALIDADE DA ETNIA PITAGUARY:
o caso da aldeia de Monguba do município de Pacatuba no Ceará

Msc.  Lúcio Keury Almeida Galdino
                                                                   Mestrado em Geografia UFC

A questão indígena tem sido relegada pelos governos e pelo estado brasileiro, o que nos impõe
lutarmos pela superação das demandas de diversas etnias que habitam o território nacional. No Ceará,
existem diversos povos e dentre estes faremos um estudo analítico dos elementos Territoriais, de Identidade
e Culturais da Terra Indígena Pitaguary da Aldeia de Monguba, situada no município de Pacatuba, ao sul
da capital cearense. Faz necessário, portanto, compreender os processos dinâmicos que ocorrem na área
em estudo. Dentro desta perspectiva, verificamos as formas de intervenções no espaço e os processos de
estruturação territorial, buscando (re) conhecer os territórios construídos e as territorialidades, motivadas
pelas ações sócio-culturais, identificando os conflitos que geraram, no passado, uma descaracterização
étnica e confundindo hoje alguns indivíduos da aldeia, no que diz respeito à afirmação étnica indígena
Pitaguary. Utilizamos de pesquisas bibliográficas sobre as temáticas indígenas no Brasil e, especificamente,
no Ceará, os conceitos de território, identidade e cultura, além de documentos sobre a área da comunidade,
buscando compreender como esta vem resistindo à morosidade do sistema burocrático brasileiro, em
demarcar suas terras e evitar conflitos com possíveis posseiros e grileiros. Durante os estudos em campo,
foram feitas aplicações de questionários e entrevistas junto à comunidade, para percebermos como se
dão as relações sociais. No andamento do trabalho, percebemos os conflitos pela terra, retomadas de
terras, sob domínio de posseiros e uma baixa qualidade de vida da Comunidade Indígena da Aldeia de
Monguba que tem 107 famílias, cerca de 388 habitantes, segundo os dados fornecidos pela Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA. Esperamos que com este trabalho os governos iniciem um processo de
valorização pela cultura do país e, especialmente com a cultura que foi base de nossa formação social
brasileira, a indígena.
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