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 “Ubá é um pau, Uru é um pássaro que tem na mata. Aí faz 
a junção, e fica Xukuru do Ororubá. O respeito do índio 
com a Natureza”, essas são palavras do cacique Xikão, 
líder do povo Xukuru de Ororubá, sobre o significado da 
palavra  Ororubá.

Considerada em 2013 a maior população indígena de 
Pernambuco, o povo Xukuru de Ororubá habita nos 
municípios de Pesqueira e Poção, com uma população 
estimada em 12.139 habitantes, distribuídos em 24 
aldeias. Cada aldeia é constituída por um grupo de 
famílias, e toda ela possui um representante sendo o 
principal responsável por estabelecer o diálogo entre a 
aldeia e as formas organizativas indígenas. 

O conjunto dos representantes das Aldeias constituem o 
Conselho de Lideranças que existe desde 1988, e tem o 
papel de fazer a gestão da terra conquistada.

A organização política administrativa do Povo Xukuru é 
composta por um cacique, um vice-cacique e um pajé. 
Atualmente, o povo Xukuru de Orurubá tem como líder 
o cacique Marcos Luidson Araújo, conhecido como 
cacique Marquinhos.

Atento aos acontecimentos no Brasil e no mundo, o 
cacique demonstra preocupação na manutenção e 
fortalecimento da cultura indígena diante dos diversos 
desafios colocados ao longo dos anos. “Por isso, nossa 
Assembleia foca cada vez mais na formação política de 
crianças e jovens para uma perspectiva de continuidade 
da luta do povo Xukuru'', explica.

Ainda como destaque na cultura do povo Xukuru de 
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Ororubá é a espiritualidade; o cuidado com a 
preservação e o respeito à mãe natureza e tudo que faz 
parte dela, a mata sagrada, onde moram os encantados 
e deles surgem forças para enfrentar as batalhas; a 
preservação às fontes de água existentes, pois para o 
povo Xukuru a água não é só um bem de consumo, é o 
sangue da Terra, morada dos encantados. 

conhecimento e nos ensinamentos da agricultura do Povo 
Xukuru de Ororubá. 
Uma área diversificada, com mais 100 tipos de plantas, 
entre nativas ou introduzidas e cultivadas, importantes na 
religiosidade do Povo Xukuru. Além de plantas 
alimentícias não convencionais que são comestíveis, mas 
pouco conhecidas, como é o caso da moringa, beldroega e 
alguns tipos de bredo. 

“Este espaço não é para produzir o que o mercado precisa, 
mas aquilo que é possível produzir de acordo com suas 
condições naturais, além de ser uma área onde plantamos 
tudo aquilo que os Encantados recomendam plantar”, 
finaliza Iran. 

A partir de experimentos com estas plantas estão sendo 
produzidas diversas receitas que serão integradas a 
culinária do Povo Xukuru de Ororubá, com a perspectiva 
de serem   publicadas em livro.Deste modo, existem vários coletivos na organização 

Xukuru como o COPIXO, o Conselho de Professores 
Indígenas Xukuru do Ororubá, que busca um sistema 
de educação que valorize a escola e as expressões 
socioculturais. O CISXO, Conselho Indígena de Saúde 
Xukuru do Ororubá, atua na construção de um sistema 
de saúde que dialogue com as formas tradicionais de 
cura indígena. 

E o Poya Limolaygo que realiza a articulação da 
juventude Xukuru, tendo em vista a reprodução de 
lideranças para dar continuidade a organização e as 
mobilizações indígenas.

 Nesta perspectiva de organização e protagonismo da 
juventude, o jovem agrônomo Xukuru e liderança 
responsável pelo coletivo Jupago, Iran Neves, 39 anos, 
trouxe como reflexão que  é possível pensar e 
construir novas maneiras de viver, respeitando e 
aproveitando tudo que a natureza pode oferecer de 
melhor.

Na propriedade cuidada por Iran existe uma área que 
vem sendo trabalhada por meio de mutirões semanais, 
que auxiliam no processo de aprendizado baseado no 
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