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OS RP,.EifAK ro RIO OOCE, A PACIFICAÇÃO 1 O .ALDEAMENTO E A LUTJ. PELl. TEiUU 

' Tu1aria Rilda Baqueiro Paraiso 

Professora Adjunto II - UFBa 

-Os Krenak sao um subgrupo Botocudo, do tronco lin 
' ( A 

guistico Macro-Je (Seki, 1986; Emm.erich e Monserrat, l975; Rodri 

gues, 1986) ,. que recebeu, anteriormente, as seguintes 

çoes: Aimoré, Gren, Gueren ou~ e Botocudo. 

denomina 

A denominação Aimoré foi-lhes atribuída pelos g~ 

pos Tu.pi que habitavam o litoral da Bahia, com os quais os nri - -
meiros colonizadores entraram em contacto. Inicialmente, a deno 

minação genérica era Tapuio, em oposição a Tupi, e, :mais tarde, 

especificamente Aimoré, .Ambaré, Guaimuré ou Embaré, que, segundo 

a interpretação de Souza (1943), seriam corru.ptelas provenientes 

das possíveis composições aib-poré (habitantes das brenhas), ai

boré (malfeitor) ou aimb-buré (aqueles que usam botoques de embu 

ré-barriguda). são, ainda, consideradas como prováveis as seguin 

tes origens da palavra: gu.aymuré (gente de nação diferente) ou 

Aimbiré (nome do chefe indigena aliado dos franceses no Rio ãe 

Janeiro, citado nas obras de .Anchieta e _por Gonçalves Dias, no 

seu poema Confederação dos Tamoios). 

Já no século XVII, os Botocudo são referidos como 

Guerén, Gren ou Xren (cabeça), o que seria a autoàenominação do 

grupo, termos que serão substitu.Ídos, no século XIX, por Botocu

do. Esta denominação foi-lhes atribuída pelos colonizadores po~ 

tugueses, devido ao hábito de o gru.po usar botoques labiais e au 

riculares de grande tamanho, de madeira branca e leve - a barri

guda (Bombax entriculosa). A partir desse momento, a denominação 

BOTOCUDO tornou-se de uso corriqueiro na Bahia,Minas Gerais e Es 



.02 

r • 
r,:1r1""t;o Santo. 

A intensificação dos contactos interétnicos levou 

a que, anos mais tarde, a partir do fim .do século passadc, predo

minassem as autodenominações dos pe quenos grupos - Nak-na.~uk~Krak 

~' Etwet, Nakrehé, Gut-Fu-ak, Jinorok, Po j ixá, Yu-enak, Neµ-N e~ 1 

Mina jiru.rn - que tiravam sua designação àos nomes de seus capitães 

ou de acidentes geográficos (Emmerich e Monserrat, 1975). 
, 

Os Krenak são u.:m subgrupo Gut~Krak (montanha do Ca 

gado - Serra dos Aimorés), tendo recebido o nome do seu capitão 

(Krenak), que chefiou uma dissidência do antigo Capitão Tetchuk,o 

qual estabelecera os primeiros cont actos com os representa.,.~tes do 

I E ' · · ~ t (E t . (b . 191 3 19 3 '\ SP no sp1r1~0 0an o s 1garr1 ia , _ - e ~)· 

Ma.nize~ (1919) afirma que a ·razao da dissidência 

foi um crime de morte cometido po~· membros de gru.po liderado por 

Krenak, o que os impossibilitava de continuar a convivência ou de 

retornar a área do grupo de Tetchuk. 

Tetchuk, irmã.o de Krenak, aceitou de imediato o 

contacto, tendo sido aldeiado com seu grupo no PI Pancas • .Krenak, 

n~õ aceitando o contacto, refugiou-se nas matas do Município de 

Resplendor, às margens do rio Doce (Estigarribia, 1923 e 1934). A 

idéia inicial do SPI era atrair os liderados de K:renak para o PI 

Pancas, no que não obteve sucesso, sendo que o filho de .Krenak e 

seu sucessor, o capitão ~uin, deitava-se no chão, fingindo cÓli 

cas insuportáveis cada vez que se falava no assunto ( Almeida 

1978). 

O grupo Krenak refugiara-se numa área de floresta 

ainda intocada pelos nacionais, embora o rio Doce começasse a ser 

devassado a partir do século XVIII, com a descoberta de ouro no 

alto curso do rio. O baixo rio Doce foi ocupado de forma intermi

tente no estado do Espírito Santo. O médio rio Doce manteve-se,eE 
' - • 1. tretanto, fechado a penetraçao dos nacionais e dos re1no1s, por 
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àuas razões: a primeira, a difícil navegabilidade do rio neste 

trecho mineiro; a segu.nda, talvez a mais eficaz, a class ificaçã o 

des1ie t recho do rio como " zona proibidan por Portugal, que procu

rava com esta atitude evitar o contrabando de ouro {Strauch,1958). 

No século XD.., sob e égide de Marliere e com o 

objetivo de e stabelecer-se o comércio entre Minas e Espírito San

to, foram criados quartéis e destacamentos ao longo ão rio Doce, 

principalmente junto às cachoeiras e confluências de grandes a 

fluentes , como é o case de Figueira (Governador -Valadares), Cuieté 

e Natividade (Aimorés). Este novo ciclo parece nao 1ier alterado - , sensivelmente a ocupaçao da margem esquerda do rio, que so foi e 

fetivamente habit~àa a partir d~ construção da Estrada de Ferro 

VitÓria-Minas,no -início deste século. Egler, 1962 ; Almeida,1959 ; 

Ollian, 1965; Steainst 1886). 

Ollian (1965-6) ao se referir a r egião diz: " até 

1910 os civilizados dominavam as terras até a margem direit~ do 

rio Doce. Além da outra m.a:cgem ficava o domínio dos Botocudos que 

ia ainda dessa margem e o rio Sapucaí grande até as divisas do :Es 

p.Íri to Santo" • 

, , . 
Os Krenak estavam num.a area onde varios subgrupos 

:Botocudo resistiam às pressões e provocavam preocupaçoes no gove.r 

no de Minas Gerais. Inúmeros relatórios indicavam a necessidade 

de se estabelecer contacto com os índios de Natividade (Aimorés) t 

Cuieté, Itueta e Manhas~, de se criar um Posto de Atração e de 

posteriormente, se alàear es t es grupos que ameaçavam os projetos àe 

instalação de colÔnias para trabalhadores nacionais e estrangei -

ros, principalmente alemães e italianos que haviam fra~assado na 

região serrana do Espírito Santo. (Silveira, 1910). 

Inicialmente foi indicado o padre André Colli para 

realizar tal tare~a, gue não obteve sucesso. A crescente complexi 

dade da questão, com a construção da Estrada de Ferro Vitória- Mi 
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nas, determinou a criação da Inspetoria do Serviço ne Proteção aos 

Índios em Minas Gerais, no ano de 1910, sob a aãministração de 

Jo sé Alberto Portella, na cidade de Teófilo Ottoni (Prates,1912 ) . 

O ofício àe 4 .de outub o de 1909, dirigido ao Ministro de Agric~ 

tura, já sugeria a escolha de um.a área~ a ser doada pelo Estado 

à.e Minas Gerais 1 -para efetiv~ o aldeiamento. 

A opção da área pa=a instalação do aldeia.mente re 

caiu sobre o vale do rio Eme, afluente da margem esquerda do ric 

Doce, onde se localizavam algumas aldeias dos Krenak: a antiga a1_ 

deia da praia do Gata, o Quijeme-Brek (aldeia bonita), às margens 

das cabeceiras do rio Eme~a aldeia da barra do rio Em.e e a do Qu.a 

ti-Quati, nas matas do rio Em.e (Vital, 1918; Estigarribia, 1919 e 

1920; Ribeiro, 1918: SPI, :1922; Jagu.aribe , 1918; Caldas,1918; Pau 

la, 1945 ; Lobo,1918) . 

Instalado o Posto de Atração em 1913, o SPI in~ 

ciou os trabalhos, sob a coordenação do funcionário Cândido Cha 

ves, que entrou em contacto, inicialmente, com o pequeno grupo lí 

deradc pelo filho de Krenak, o capitão Muin. Afirmava-se que, na 

quela época 1 viviam nas matas de Resplendor 120 Krenak (Estigarrl 

bía , 1913). 

O primeiro contacto de Chaves com os Xrenak ocor -

reu nas ma~as de Resplendor. Naquele momento, já havia se estabe

lecido grave ameaça de choque entre os indígenas e a turma de tr~ 

balhadores, chefiado pelo Coronel José Caetano Pimentel, que de 

marcava a Colonia J3ueno 'Brandão para trabalhadores nacionais en: 

área vizinha à ocupada pelos Krenak. 

r . , S -1- ) p1r1to anuo ' 

O SPI pensou em transferÍ-los para o PI Pancas {Es 

tendo os Krenak se .recusado e exigindo o estabele-

cimento de novas negociações com o governo de Minas Gerais. 

Acatando a decisão dos índios, a área que lhes foi, 

posteriormente doada, ficou a W da colS'nia nacional {Estigarribia, 

1934). 
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Nessa é poca, 

nak. A morte de u.ma das esposas àe Krenak fez com que o cunhadc 

do ., r -. ..L.1Uer, o chefe Orimã, imaginasse gue sua ir:m& havia sido assas 

sinada, fazendo-o a fas tar-se do ~ui jeme~Brek e do contacto co~ o 

SPI (Estigarribia, 1913 e 1934; I'iíanizer, 1919 1 • 

Assim, o pequeno ·grupo Yu-enak estava na seguinte S: 

tuaçao frente ao estabelecimento ãe contacto coE a soci edade na 

cional: e grupo liderado por WRlin mantinha cpntacto regular com a 

administração do SP~, escolhendo, ;~clusive, o local onde deveria 

se instalar provisoriamente a sede do PI; o grupo liderado pesso

almente por Krenak, que estava doente e velho e não saía da Al 

deia Bonita ( quijeme-brek) , recebia com tranquilidade as visitas 

dos funcionários do SPI; o grupo liderado por Orimã se recusava a 

manter qualquer contacto (Estigarribiat 1913) . 

Os Krenak viviam em casa comum e: recusando-se a 

habitar nas casas individuais, com piso taqueadc, que o governo 

de Minas Gerais exigia serem construidas para melhor acomodá-los, 

criando grande celeuma entre o Estado e o SPI (Estigarribia,1919; 

Valério, 1923; Lima, l923). 

Em decorrência das negociações estabelecidas entre 

o Estado de Minas Gerais e o SPI, iniciou-se a demarcação de 

200ha de terras devolutas em torno do rio Em.e, antes mesmo de se 

processar a doação das terras visava-se, ~ssim, definir claramen

te a área destinada aos F..renak e Pojixá e outros Índios porventu

ra ali existentes~ e os colonos a serem instalados na ·OolÔnia ! 

grÍcola Bueno Brandão. 

Assim, em 1918, o engenheiro Olímpia de FreitasOl} 

das, assessorado pelo "lÍ..T'lgll.a" Joaquim Cristina, i...n.iciou os traba 

lhos de demarcação. Enfr entou sérios problemas decorrentes, inici 

almente, da dificuldade de conseguir trabalhadores que quisessem 

ir para uma região infestada de Índios ." selvagensn, animais fero-
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zes e com alta inciQência de 
- , . 

fila.J.E..Tla.. 

Os autop de demarcação àe 1915 
.., 

sao claros ao ex:r~l 

citar não haver encontrado, e:rr: qualqller ponto d.e. áre <:.. , presença de 

-brancos. I~o enta...""lto apenas três aldeias foram incluídas nests de 

marcação : a da barra do Em&, a da praia ào Gata e a de Çuati- qua-

1918; Lobo, 1923 ) . 

, . 
Me smo a demarcaçã o ocorreu enfrentando um~ serie 

de dificuldades no trato c offi os Ín~ios. Em fevereiro de 1918, oe 

Índiosf chefiados pelo ca~itão Ir:Uin, revoltaram-se e exr ulsaram a 

equipe r esponsáve _ pela demarcação. l alegação do engenheir o foi 

que e 11 1íngua11 havia leva..~tado os índios f ao · lhes dizer que os r.§_ 

cursos que o Estado de Minas Gerais enviava à equipe, que deve 

rian: ser usados para os Índios, estavan;. sendo desviados. No entSE: 

to o engenheiro afirmava que ele entregava os pr esentes ao intér

prete e ~ue este, sim, os desviava (Cal das , 1918 ) . 

Assustados, os trabalhadores se retiraram e se re

cusaram a voltar ~ara a área. a nao ser gue lhes fossem concedido - ' 

armamento e proteção de quinze homens armados (Caldas , l918;Jagua 

ribe, 1918) . 

Após longas negociações, a demarcação foi finalme_g 

te concluída. Porém só no ano de 1920 a Assembléia Legislativa do 

estado e o governo mineiro fizeram a doação aefinitiva da área(De 

ereto nQ 4462, de 10 de dezembro de 1920), tendo incluído mais 

2000ha1 atendendo às reivindicações do SPI de am.pliá-1~ para in 

cluir mais algumas aldeias. A partir aeste momento, apenas a al 

de ia de Quijeme-Brek ficou excluí.à.a (Lo-bo, 1922, • 

.A população Y,,.renak, aldeada em 1913, num total de 

73 indivíduo$, já havia sofrido alterações significativas na sua 

composição. No a.~o de 1914, enfrenta forte epidemia de varíola,~ 

duzindo significativamente o montante total àa população. Jé em 

1917, o grupo dissidente do Capitão Orim.ã estabeleceu-se com o 
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grupo de N~in, au.lI!.entando o to~a: para 100 pessoas. }orérr a nov~ 

dissidência estabeleceu-se sob a chefia do ca~itãc Kerroruk,que se 

retirou para a floresta. No ai10 de 192C, forarr. traziüos os Índios 

de Etwet 1 cumprindo a determinação do decreto que àestinavz. a 

r e serva nrincinalmente para os Krenak e Pojixá. Com. isto, tivemos 

um novo incremento, fazendo a população somar, OULra vez, cem pes 

soas • (Estigarribiat 1913; C8..L"'Valho, 1917; Ja.guaribe,1916;Caldas 

1918; Lobo, 1918 e 1920; SimÕens da Silva,1918 1 

O SPI, atendendo à política da époc~t iniciou, no 

ano de 192lt os arrendamentos para trabalhadores nacionais. Inici 

almente em nÚmero de quatro, estes trabalhadores pagavam as suas 

taxas "in natura11
, sob a alegação de que com estes produtos P.2, 

der~se-ia alimentar melho= os Índios, gue e~am nômades e pratica

vam um.a agricultura incipiente (Silvatl953,dat), 

No início, o SPI conseguia manter sob controle o 

número e a ação dos arrendatários. Posteriormente, entretanto, a 

situação fugiu do seu controle~ criando-se um quaàro que não se 

conseguiu resolver até hoje. 

Finalmente, em 1923, ocorreu gre..ve incidente entre 

os Índios e os colonos da Bueno Brandão, forçando o Estado de Mi 

nas ~erais a iniciar a nova demarcação. 

No local denominado Kunarak, também conhecido por 

Aldeia de Cima ou Qu.ijeme-Brek, os Krenak foram atraídos para uma 

armadilha por colonos. Tendo sido convidados a "beber u.:rne. gara-na 

de confraternização", os Índios terminaram por ser a·oatidos por 

longo tiroteio. Morreram. nove Ípdios entre mulheres (duas), cria.n 

ças (quatro) e homens (três), e ficaram gravemente feridos sete, 

inclusive o xamã do grupo - Krembá. Dos dez identificados como res 

pensáveis pelo massacre, só seis foram presos e responderam pro 

cesso, sendo um condenado e os demais absolvidos (Estiga_TTibia f 

1923; Pequeno, 1969). 
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Os efei "GO s i mediai;os de s te massacr e se fize ram s er: 

tiY nã o apenas na de sart iculação do grupo, dificu _tando a sue r e 

pro dução social . O massacre tamoérr f e z corr que - ... - , os Irn.Kre- .nEõ , à.o 

Etwe t , op tasserr po::- re tornar a se · 
• · , I • 

1i er~1"tor10, do qual havian; se 

re tirado por não suportar a s pr essões dos naciona i s . Outro efe ito 

f oi f azer c om que OE Krenak, a s sus"tados coffi e even"to e com a pr~ 

s ença de policiais! s olic itados pe~o SPI para evitar e segundo 

massacre, que já se encontrava :plane jado , buscassem refugio n& a2-

deia da barra ã.o Eme, sob a pr ote ção do SPI (Es tigarr ibia, 1923 

Pequeno,1969 ) . 

Neste me smo ano de 1923, foram publicados os edi -

tais de demarcação,. não se tendo apresentado qualquer reclamante. 

O início da demarcação foi bastante conturbado. O primeiro ponto 

de discórdia r e sultou do fato de os · técnicos represen tantes ão Es 

tado discordarem da administraçãc que o SPI realizava na área. J. 

firmavam eles que o SPI não havia posto os índios em casas indivl 
r - . dua is , como era o projeto. O SPI alegava que os inaios se recusa-

vam. a viver em casas que nao fossem coletiva s e re j eitavam as ca 

-s~s~ taqueadas, porque nao se lhes permitia acender suas fogueiras 

à noite para se aquecerem. Outra crítica era a de que o Órgão pr~ 

tecionista oficial não havia aberto estradas na área doada, dif i

cul tando o acesso e deslocamento dos funcionários . O SPI argumen

tava não haver constraido a estrada até o momento porque o Capi -

tão Mu.in, alegando receio de o grupo ser atacado pelo -dissidente 

Ori.mã 1 não a aceitava (Lobo, 1923; abaixo-assinado,1922; Engenhe1 

rodo 22 Distrito de Terras , 1923) ; isto apesar de Üriniã 

com o grupo de Muin desde 1917 . 

viver 

Porém a questão mais grave referia-se à não aceita 

ção por parte dos engenheiros da de.ma.reação de 1918 ~ Alegavam eles 

que esta havia sido feita incorretamente, deixando um.a área 

demarcada sem acesso a rios; contrariando as normas vigentes 

-nao 

na 

época (Valério,1923). O inspetor do SPI, Lobo (1923), alegava que 
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a àemarcacão cieve~ic. ter cor tinuiüa.â.s, usand como bas~ ir icia..i 

os 81 lo~es , perfazenuo de 2~000h2 que haviarr sido demarcaãos eE 

lSlé, cons iderando ~ie : 

a 
. , - . JG. navia sido fei~~ é escritura d~ 

, 
area en: nc·-

me da - . -Dniao, logo após o decreto de doaçãc~ 

b , e registro fo~ feitc respeitando o 
, , 

paragrafo ~ 

nice do Artigo lº da le~ resul~ante do decreto; 

C ) os oiten~a e um lotes correspondiam aos cita -

-dos no decreto e na lei que efetivaram a àoaçao; 

d ) as terras mais adequadas & nova dem~rcação eram 

' as adjacentes as demarcadas no vale do rio Eme, por que ali esta-

vam concentradas algumas aldeias; 

e ; as terras havia.TI! sido nercorridas em 1918, ser 

do devolutas e desocupadas , não havendo: portanto, obstáculos 

sua aem.arcaçao e incorporação ao pa~im.Ônio da Uníão: 

f ) na área havia apenas as benfeitorias feitas 

los ·Índios àerrubadas e plantações (LoboJ 192~ ) . 

' a 

Estas contradições foram resolvidas com a negoci~ 
-çao direta entre Ronàon e o &overnaaor do Estado àe Minas Gerais, 

tendo este autorizaao o início d2 demarcação nos termos estabele

cidos no acordo~ através do ofício de 15 de maio de 1923 ( Lobo , 

1923)• 

-A demarcaçao a.-"'T"r" ...... .._.; n 
C 'li C.i. .L.C.. 

. . -iniciar-se em 1923~ ne 

verdade~ foi completada no a.7J.O de 1927 r tendo já sido encontrados 

cinco ocupa..~tes nacionais~ ainda sob controle do SPI ( Espischit~ 

1927). O a..""':rendamento era pago sem qu·e se passasse recibo, 
, 

e o nc;. 

mero de arrendatários cresci~ rapidamente~ criando atritos entre 

eles e os indios (Barbosa, 1929). 

Outras discrepâncias surgiam entre o SPI e o go -

verno do estado. O SPI acusava o Fiscal de Terras de Resplendor de 
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invad i :::- o Posi;o ~ - { J.na.1gen2.: ex:pu í s s"'l.cio os 
... . , . 
::runc1ona:::-1os e arro l ando ·' 

os seus b enE so a alegação ãe Que & 
, - ~ . . 
are a n ac !nE.lS per"tenc i~ 

•• • - { T -b 0 30 \ J, - ' • - • • • -uniac .uo ::,~ _; ·1 • .ns a.enuncias cu.1-minara.rr: nE. }::ro1 .... 1çao Qê o 

Fiscal de 'Ierras v ol t82" à sc.ã.e do SPI ( Secretaria de Agricul t-c. 

ra, 193 .... ~ . 

sava o i nspe 'tor Lab o r do S:P:, ó.e rE-~ira!' i legalmente maã.eira 1 b~ 

neficianã.o-se e ãesv ia.J1.do recursos pare. financ i ar t ropas gove-::: -

nistas anti-Getúlio . (Lobo 1 19301 . 

Alegando que o SPI não havia fundado a ncolÔnia 

indígena"~ aqui entendida como UIIlê. vila de casas individuais e 

arruadas 1 e s tando os índios "integrados", isto é, se~ mais tere~ 

't• suas nra icas culturais ~radicionais, o governo do estado exigi& · 

que as terras fossem devolvidas a seu ã.omÍnio ( Lobo~ 1930).Base~ 

va-se no Artigo nº l do Decreto, que afirmava que caso nao se re 

alizassem os projetos integracionistas, tal fato ocorreria ( in 

formação ãa Secção de TerrasJ 1930;. 

Após longas discussões e pareceres, os juris~as 
' do Estado de Minas Gerais chegaram a conclusão que, como o decre 

to de doação nao estipulava prazo para a criação da "colÔnia't , 

não se poderia processar a devolução das terras da União ao esta 

do (informação da Secretaria de Agricultura, 1931)~ 

, 
Na tentativa de controlar o numero crescente de 

arrendatários, o Inspetor Lobo impÔs-1..~es um novo modelo de con

trato, no qual se estipulava como cláú~Jlas a proibição de cons 

trução de benfeitorias, àe manutenção, de más relações e de veL 

da de bebidas aos Índios, de expa..n~ão da área originalmente ~ 

rendada ou vende a terceiros ào direi~o de ocupação. Aind~ as 

sim, o SPI não conseguia manter u:m controle efetivo sobre as pe~ 
. - / soas que ocupavam as terras inaigenas. 

Em 1945, um funcionário do SPI (Nenet 1945)afi~ 
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mava. qu~, apenas com TIRÃ.i "tB. d_.:_f iculciaâe e acompanhad.1.; do ?refe..:.. i:;c 

t1un.icipai de Resplendo~ e ã.c Delegado de PolÍcic. loca:, c onss 

guiu r eRlizar o ~ecenseamen~o dos ocupante s, enconi:;ranàc . :.493 

pessoas vivendo nos 4.000ha. 

Rn:. 2..94.é, o inspetor Í.lvaro Soare s de. Silva irr. 
.. 

pos novos coni:;~ai:;os ue a_--rendam.eni:;c , qu2 passara.n:. a exigi~ pagé-

mente anual. No ano de 194S, pag2va-se Crt 6,00/ha; em 195C, pa~ 

sou-se a coorar Cr$ 10, 00/ hE e, em 1952, a taxa, oue era inicia: - -
mente de Cr$ 30 1 00/h&1 passo~ para Cr$ 300 1 00/ha., provocando a 

revolta geral dos arrendatários. Erarr: consta.~tes as acusacões de 

negociatas das terras indígenas pelos fu...~cionários do SPI, che -

gando até me smo a expulsar alguns dos Índios para arrendarem as 

- pequenas parcelas que ocupavam (Silva, 195~; abaixo-assinado 

1953) . 

Em 1955, a desco·berta de umP mina de micE:. no 

centro da reserva estimulou novo movimento por parte dos arrenda 

tários, agora comandaàos por um capitão-reformado do Exército bra 

sileiro. Interessado em continu~ a exploraçãc ào :mineral, o Ca

pitão Arlindo iniciou o trabalho de movimentar os arrendatários 

para que se processassem a reversão da doação da área Krenak e 

a titulação pele Estaào de Wjnas Gerais das áreas que estes ocu

pavam. Este movim.en~o assumíu tais proporções que~ até mesmotcU1, 

minou com a contratação de advogado - o mesmo que atua até hoje 

em defesa do grupo de fazendeiros. 

No entanto o destino üos Krenak sofreria 
, 

serie 
, 

reves, ao se estabelecer um~ negociata entre o SPI e a - - r • ro..:..1c1a 
, .. - .... . 

Florestal de Minas Gerais. A aree passou a ser . destinada a cria-

ção do Horto Florestal do rio Doce, sendo os .Índios transferidos 

P t - de -. . para o os o ~n igenas MaxacêJ..~~ no norte do estado. Os rendei 

ros passaram a pagar taxa de arrendamento à Prefeitura de Res 

plendor (EspÍrito Santo, 1981; de Wmrquet, 1982). 
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b anm 1 ~is ~raçâc àa ro~Íc~a F~oresta.: fG ~ basta::. 

c orr. os arrenda"tá:ios ~ à.ando-se, incl usive , o as -

s assinato ã.c r eíeridc car·i-vão de Exérc i to. 

Ante s à.e o s Krenak s eren le-rados pe.:::::-a e Poste 

Ind. .:Í.gens. 1.íaxacs.li (Por ta:::-ia 362/58 , , hnuve um a t entado 

que ciestr u.iu quase -'c o a..i...mente· a czsa ão chefe do :po sto ~ esta·t,el,t 

cenão-se o caos e :rrn;_i-vas acusa ções aos Í..~c ios ( Luzia OlivGirE 

19 89) ~ Confus os 1 os s olãaàos d~ Pcllcia Fl~re stal chegaram e ju~ 

t i=:i cara.m &.. "Gransf"erência c omo :puniçã" pelo atentado. :Embarcados 

em c aminhõe s, os Krenak f oran: abandonados na cidade de Maxacali , 

a 30km da sede do Posto Indígena, seli qu e sequer o chefe daquele 

pos t o tivesse s ido avisado da chegada do gr~po ( Souza,1989 ) . Es-

te 1 quando soube que os Krenak es~avarr. n 2 cidade , deslocou-se p~ 

r~ recolhê-los. Acomodou-os precaríam.ent e nlll!lB pequena parce l & 

das terras Tulaxacali. Algune Índios , entretanto, r esisti ran: ' ê. 

"' . ' transferenci~ e refugiara.I!!-se nas i lhas do rio Doce , err frente a 

embocadura do rio Eme. Foram eles Teófilo~ Jacó e Joaquim Grande 

(JÚlia Krenak, 1989) . 

As condições de vida em Maxacal í eram péssimas, 

tenao havido muitas mortes po~ fome e febre ( JÚlia Krenak,1989 ) . 

As relações entre os :Maxacali e os Krenak era:rr: tensas; inclusive 

eram inimigos tradicionais. As :princip~is acusações eram que os 

Maxacali roubavam as roças dos Krenak, e a administração nao to

mava ::providências. Os Maxacali, por· sua vez, sentiam-se incomoàa 

dos com a convivência e .a pre sença dos int rusos ( de Ma.rque t 

1982 ) . 

:Insati sfeitos, os Krenak, e~ 1959~ retornaram 2 
pé até Governador Valadares, onde tomaram o t r em até a Estaçã o 

K.renak ( Esp.Írito Santo , 1981; de Marquet, 1982 ; Lau..ri ta Félix , 

1989 ) . Alguns índios retornaram e passaram a conviver com e Po ~ 

eia Florestal, que não realizave. inves t imentos ou :prestave as 
. • I ::i . 

sistencia aos J.nCl.l.os .. Outros membros do grupo Krenak, entretanto, 
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-nao re :.orn2..rar::..~ 

EspÍr~to Sar:~o~ i9e_ ~ - - !- /' 
ou~ros fo rarr. para o _os~o indi gena Vanul-

re, em são Pa~lc. 

Çuaz1ao o SPI rE:tomou a 
, 
area ~ e~ 1966, o se~ in~ 

petor ~ Augu.sto de Souza .I;eao, a.±'2-rrnave. -i:e~ encontradc 11 em estado 

precário as dezesseis casas~ 602 índios e da aàministração f -\. apuc. 

Novos fatos vierarr. a~ormenta:r a vida dos Krenak. 

- "' . 0 .._ "' ... P - ' .. e . ..... ]',,..; l -1 t - E - ~ 11rr. G . um convenio _n vr., e.. v -'- -::::. iü-- ar ao · si:;aao ae fü1.11a s erais e 

a Funai trou.xe o Capi~ão 11&~uel Pinheiro p&ra ~ direção de vida 

do grupo, 

Em ~gB6 é criada a Guarda Rural. Indígena (GRIN)t 

que funcionaria como agente repressivo naquelas co:munidades indÍ - -
genas que r e sistiam ceder aos interesses da sociedade nacíona..:. 

1967 é o ano err que e Posto Indígena Guião Mar

liere é tr&~sf orrnado no Ref ormatÓrio Agrícola Indígena, _ também 

conhecido como Centro de Reeducação para índios, obrigando os 

Krenak a conviver com inúmeros índios definidos come nmalfeito -

res". Muitos desses i.ndios, depois, foram transformados em trab~ 

lhadores rur2is, tendo alguns deles, inclusive~ se casado com mu 

lh.E'res YJ>enak e continuam a viver até hoje com a comuni.daàe. 

Em 1968 é criada a Ajudância Minas-Bahia, novo 

Órgao ad.m.LTJ..istrativo de.. :Funai para a região referida, sendo seu 

primeiro chefe o já citado Capitão Pinheiro. 

No ano de 1969 , instalam-se na ' aree. Krenak vin-

te indios Gue.rani d2 cidade de Parati, Rio de Janeiro~passando a 

compartilhar as péssimas condições de vid~, a . falta de terras e 

de assistência e a convivência forçaaa com os prisioneiros. 

Os anos de 1969 e 1970 cE..racteriza.:m-se pelo for 
-talecimento aas pressoes por parte dos fazendeiros, recebendo ~ 

plc apoio de imprensa e doe deputados estaduais. A ação, ingres-
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sada pela Yv..na~~ óe necido us rei.:.~-r;e~açâo ue · posse, s ganha 

em 21 de mq-rço à.e 1971 (F-LL.'r).a.:. , 1971; CD.=,1979 ) ! e é à.ado illI 

prazo de quinze dias par~ que O E fazendeiros s e retirerr d~ a!'Ss 

Krenak . O governado~ do estado so-ic~~a 7 
. f' -atiraves ae ccn-r;actc 

com o Presidente da :F-u_'r)_ai~ um& a..~pliaçãc àe prazo para a r eti-

raà.a dos 

nha de negociações que v isa, na verdade, transfe~~r os Krenal: 
~' . e nao os fazendeiros. O acordo é fechaã.c e.1 através de OIJ..ClO 

ne nç 452/Pres/Fv..nai. de 12 àe ãezembro ãe 1971, o Presidente 

da Funai, Sr. Qie iroz de Campos, àete~ina a ~ransferência dos 
, - . - G . . , , " ...., 1 , . ,,,,. -indios para a J!'azenda uara.."1.1. - aree per'tencente a ro_icia ALl -

li tar e também ocupada por granae quantidade de rendeiros e 

posseiros (Serra, 1973 1 • 

O Capitão Pin..~e iro~ no seu afã de atender aos 

plei~os d o s fazendeirosj sequer cumpriu a determinação da Fu-
. ' , nai ae s o receber a Fazenda Guarani li\Te de ocupantes, mere -

cenào até me smo repreensão por parte àa presidência do 

(Carvalho, 198v, dat. ; . 

, -orgao 

A Funai sabia que os Índios não querian: a 

transferência, tendo expresso esta posição a um funcionário de 

Órgão que os havia visitado em 1972. Eles afirmavam que, tende 

que sair da área Krenakr preferiam i::' para Vanuírer onde já v: 

viam alguns parentes seus desde 1958 (Câmara 1 1972 ) , 

L transferência deu-se em clima de tota.L 

volta, O arrendatário Mário Veitas ;1989 1 ~ para facilit~ 

~r~sf erência, que estaria sendo retardada por Pinheiro sob e 

alegação de que os Índios não tinham alimentos para se susten

tarem até as novas roça s proàuzirem1 doou UJn caminhão de ali -

mentes à Funa~~ Três índios resistiram ãe sesner adamente à nove 

f 
A • , 

trans erencia - Joaquim Granàe 1 Jaco e Sebastiana -, tendo si 

do algemados e presos na s ol itária, enqua.n~o os demais erB.?E. le 



v ades sob 2 aI!l.9aÇ~ i e que ig~a~ ~ra~21Il8LGC lne ~ fo sse dispens~ 

QO • Po~ Últimc~ f orarr: embarcados OE ~rês qu e r e s i s t iram.e ~r~ 

j eto foi ' f e i t ü ã.e trerr. ate Governado~· Va.laõ.ar e s } oncie f o:ran:. 

~ostos err. c arr~nh.Õe s, ~unta.men~e co~ cs alimentos e seus per~e~ 

ces (iau.ri tR Félix; Bibianc 
~ 

Xerente; T:12ri~ Julia Kr enak; Ma~i~ 

Pau_la ãa 

J... seã.e do :Posto Indí gena f icou aba.i."1à.on a da, ser.:. 

do ocunad2. po::'.'.' Ail lion F·a.ria, filho Cie u.rn dos a:ri-enãatários d.~ 

área Krenak. Co:m a :morte de Ai:::.. ton! a gleba f o i arrendada :pela 

R'~ralminas ao Patronato São Vicente de Paula, d2 cidade de Re~ 

:plendor 1 que ali instalou urn orfanato. Os fazendeiros foram to 

dos titu.lados pela Ruralminas, Órgão encarregado de adminis 

trar as qu estões fundiárias do estado ( :Veitas1 1989; Silva 

J. insatisfação dos Krenak na F'azenda Guarani 

era granâe, determL~ando, inclusive~ que alguns índios abando

nassem a área e fossem para Vanuíre, Colatina (Espírito Santo ) 

e Conselheiro Pena (!fil.nas Gerais;. As principais razões para e 

insatisfação eram: as péssimas condições de vida; não haver,na 

Fazenda Guarani, rio ue gra..~de porte que lhes permitisse exer

cer a atividade da pesca - a mai s valorizada forma de obtenção 

de alimentos; o cl i me Dillito frio; o fato de perderem todas as 

plantações devido ao solo já estar esgotado pelo antiqÜÍssimo 

plantio de café; a convivência forçada com os Guarani e os Pa-
, -+> , • • · - ~ ,.. • (K•b · taxo e a. ..... a..L 1rn. a.e argi.la :pare. .Lazer ceramica ...... 1 iano Xerente, 

l989; Maria Augusta Krenak, 1989; Marcatto, 1979;Se:rra,1973 ) . 

O chefe do Posto I~dÍgena (Segundotl973) afi~ 

mava: nos Índios perderam a colheite. de feijão e a semente àe 

arroz não nasce~. Os Índios estão completamente desanima.aos corr:. 

as terras da Fazenda Guarani e só f alam, de modo geral,que não 

irão ficar na Guarani. Os índios Yu-enak reclamam constantemen-

te as terras do ~..renak e só :falam que não vão fiear de ma.."l'l.eira 
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mave. cat;sgo:'ic2..0s:1i:;s: \'\a üCtP- iãaõ.e 

vo_ta: as su~e ~s~~as imemoriais loce..lizaãas à IDP.~gerr esquer-

d2 de Tio Doce~ n o mv..nicÍi-'ic ã.e Resplenã.o:: - lv'i-i nas Gerais. Na 

verQads, essE é a -~_ic~ ~eiVinCi~açãc ~e sses Índios ~ ' - ' "taITI.Derr. 
~ 

aüraveE do casa..mento~ se unira.rr. 

A Ev..nai, talvez !'econhecendo a inconstitucio-

nalida ã.e êic a"to, effi nenhum momento transferiu a 
, 
are a Kre 

nak nar2 o Estaàc de Vi nas Gerais ( Ca_rv2lh0, 1980) . Ma.sr ainna 

assim., o Presiàente à.&. Funai extinguiu o Pl Guida M:arlierEõc, e:rr. 

1974- (Portari::.. nº 157/74, . 

No ano de 198C, recebendo apoio ã.o Gregui ( CTI'E_ 
- .... tud r. . - ~ ~ r \ - '"'T11r po a.e ~s \J os a2 ~J.es1;ao J..n ...... igena; e d.o v..L-ll!.-L~ a.J..gune Krenak, 

tendo esgotado suas tentativas de negociação com a Ftlllai,reto!' 

naram a área~ instalando-se na pequena parcela de 6ô,25ha~ ocu 

uaàa até o ano dE 1978 pelo PaLrona"to São Vicen~e de Paula 

quando U1lIB. grande enchente do rio Doce deu-lhes grave prejuízo 

(Espírito Santo~ 1981; de 1:1a.rquet, 1982 ). Dos quarenta e nove 
( d~ - ' ..., ("'t • ~ in ios gue cnegaram a F·azenac:. 'Juaran~, apenas vinte e seis re-

tornaram neste momeni;o (iaurité. Félll. e José Alfredo de Olive.:. 

ra, 1989 ) . 

Et 1983, finalmente, a Fu.nai entrou na Justi-
,, - ri -· , • - A - - - m' · -ça com. nms ~çac vrQ1nar12 ae nu~açao de 1iTuios 1 que ainã.a e E: 

tá tramítando no Supremo Tribunal Feieral e que deverá ser juz 

gada, provavelmente, neste ano ou nc próximo, tendo como rela-

c I~ • tor o Dr. e~ic Borja. 

A populaçao Krenak está assim distribuída, ho 

je: 
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Ss consiã.erarmos a distribuição de:. populaçao 

Krenak, vivendo na Reserva o~ fora ãela~ teremos os seguintes 

à.ades: 

IPOPUL.ACAO 1 l 
t -

FEICTN'INO TOTil 1 % ! 
! KPENAV :r!ASCUI.INO 1 t ~~ -·- I 

1 

jNa Reserve:. 5 4é 92 t 62 J 5 
f Fora ªª Reserva "" 3~ 55 t37,5 e.:::. 

1 
I 

l 
' l TOTAí .. 72 7::: 1 Ll.'7 1 lOC' - . 1 1 

FONTE: Iden: 

, 
A população Krenak, que vive na Reserva, esta 

assim distribuída por sexo e idade: 

IFAIX.A ET.ÁRIJ._ IlS0uLINO FF.r.'fININO TOTAL % 
! 

li1 1 22 15 37 40,22 
20 i;:: 12 27 29,35 ~ ., 

J21 5!" 1 ~ 24 26,09 _ __, 

1 
• - 52. 02 02 04 4,35 ! 

1 t 1 TOTJ.L ~ r. 42 92 100 :>\.. 

FONTE: Ià.e.JI.. 
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O que p oà smos cons t at ar· a-;raves ã..e si;e s daào~ 

É que a s i -maçã o v-ivida p e l os Krenak r edundou na d i s:persãc d0 

s u2 populaçac ~ comprome tendo a r epr odução s oc iaL do g ru.pc . 

, 
Entretan to, apos a r e tomada da pequena parce-

la õe suas terrasr t em-se observado o retorno de • I I inum.eras f ami 

lie.s. Pr·i ncipalmen te, as qus v-ivi a:rr:. em Col a tina, Resplendor 
, 

- d' Con sel.heirc :=-en2 e Posto J.n i gens Vanuire. Sabemos , através à.e 
, , ... - -depoimentos dos recem-cneganos de Vanu ire., que outras f am.Íl ias 

que vivem. 
; 

la, neste momento, estão disp os t a s a se desl ocar pa-
,. . ... , ... 

ra a area Krenak.. O que os impeue e a falta ue terras para 

balhar. Acreditamos que, com -o julgamento da Ação de Nulidades 

de Títulos e a reintegração das terr2s, parte s i gnificativa o~ 

a totalidade r e tornará ao território à.e p osse imemorial. 

Outro dado alentaãor é o notencial de cresci

mento des~a população. Pelos dados coletados, apenas entre e 

população que vive na Reserva, podemos constatar que 69,57% do 

seu total está entre O e 20 anos de idade. No entanto, este no --. .. ... , . . -tencial de crescimento ~orna mais uramatica a sítuaçao das te~ 

ras F.~enak. Sem terra para trabal har como sobreviverá este g~ 

po'? 

-Gostaríamos de ressaltar, apesar deste nao 

ser o objeto central do nosso trabalho 1 gue e grupo :mantém vi-
- , . 

vas muitas de suas tradiçoest ativadas pela memoria grupal~ cu 
~ . , . . 

jo grande repos1tor10 encontra-se nas rrru_lheres do grupo. 

Isto, apesar, àa alta incidência de casamen 

tos ínterétnicos . , como podemos obse!'""'var nesta tabela; 

i CASAMENTOS 

lcom nacionaie 
Com outros índios 
Com Krenak 

i ~OTAL 
-T" 

F O:NT5:: 

N!i ABSOLUTOS 

s 
1 ; 

..., 
f 

Trabalho ãe campo (julho l989 ) 

33,3 ... 
40,74 
25t93 

lOO 
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l baixa inciãência àe casa.+rJ.entos F...renak-Kre -

nak deve-se aos seguintes fatores: 

a ) interdição de casamento entre primos de pri 

me iro grau, o que limitava as :possibilidades de casame~~tos por 

sereIL os Y,,.renak um.a pe quena com:unió.ade. Num determinado momer!

to fazia corr· que quase todos~ err idade de casar 1 fossem ~rimos 

em primeiro grau; 

b 1 alta taxa ele mortalidade, o que reàuziu o 

plantel disponível para casamentos em determinados momentos da 

vida do gr-apo; 

e ) as transferências a que os Krenak forammb 

metidos e a perda das terras 1 provocando a dispersão do grupo 

por vários pontos .ão -cerri tório nacional; 

d ) a imposição de convivência dos Krenak corr. 

. , d. , ~ nacionais e ou~ros 1Il ios na sua area Lez com ~~e ocorresse a 

opção de casamentos com nacionais e índios de outras etnias. 

Podemos observar guet apesar destas dificuld~ 

dest há uma clara preferência pelos casamentos entre Índios 
, 

(66,67%), ainda que de diferentes grupos etnicos. 

Hoje esta tendência tem-se acentuado, havendo 

sérias restrições a casamentos com nacionais, principalmente ~ 

o nacional.. for o :marido. Os casos já existentes são "suporta -

dos"J mas novos casamentos, nesta condição, implicarão na ex 

pulsão do casal da área da Reserva. 

Os "orancosn casados com Krenak não têm qual

quer participação at iva na vida e decisões políticas da comuni 

dade. Convivelli, mas não são ouvidos ou conàu.Ltados no tocan~e 

às questões fundamentais. 

Os Krenak vivem em péssimas condições, pass~ 

do fome por falta de terras onde possam continuar a criar o ga 
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do ( sue Ú.nic& fonte de pequena rend~ fix~, pois venderr leite 

à Cooperative. ã.e Resplendor ) e a ab:rir roças de subsistência. 

As poucas roças que haviam plantado err terreno adequado f ora.IIi 

perdidas para o fazenaeiro Balbino ãe Lacerda, ~Tefeito de Con 

selheiro Pena, que readquiriu 2 terr2 aliravés de Ação de Rei~ 

i;egraçâo de Posse, er: ã.ezembro de 19E7. !J..éIT.. de terra agricu_ 

tável, os 1::.renak vira.rr fica?' nas terras à.e Bal bino três casaE 

de morada, escola, enfermaric: e depÓsi to com o descaroçado::!." de 

arroz. 

Vivem esperançosos corr ~ possibiliã.ade de 

reavereII suas terras e, assim, recuperarem sua dignidade e o 

direito à vida. Entretanto a preocupação de todas as pe ssoas 

que coP~~ecem os V~enA~ é se o grupo terá condições de sobrevi 

ver, seffi lliOrrer ae i.i.ianição, se res~stirá e permá.necer~ na 

área ac invés de abandonar Krenak err.. ·ous ca de trabalho em ou 

tras regíÕes. 
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