
A importéncia desta obra envolve aspectos que a tor
nam de leitura útil e das mais interessantes, mesmo para as 
pessoas nao d iretamente ligadas as questóes de natureza an
tropológ ica ou sociológica da vida brasileira, no que diz res
peito ao enfoque das diferen9as étnicas e suas implica~óes 
em nossa cultura ou em nossa realidade social. 

Constitu ind0-se de trés ensaios sobre o mesmo tema, 
escritos por especialistas diferentes, este livro oferece ao lef ... 
tor urna resu ltante até certo ponto curiosa, qual seja a de 
observadores com pontos de vista pessoais chegarem a con
clusóes aproximadas quanto ao que existe e ao que é preciso 
ser feito em favor da preserva9!0 e salvaguarda dos índios 
Maxakali, em Minas Gerais, esses tenazas remanescentes ·de 
urna cultura que insiste em permanecer. 

Escritos em momentos diversos, e abarcando as fases 
de atua9áo protetora do governo que englobam desde as ten· 
tativas do S. P. l. até os programas pastos em prática pela 
FUNAI, vamos encontrar aqui, como resultante, os pontos co ... 
muns que caracterizam a vida de um povo hoje desfigurado em 
suas origens, vítima talvez dos propósitos paternalistas dos 
poderes oficiais, e da própria sociedade que o segrega e retrai. 
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CULTURA POPULAR .. 

A"'TONIO DO - S. Martins 
Um dos raríssimos trabalhos e certamente o mais seguro que se escrewu sobre a vi
da do curioso e valente personagem do sertlo do Norte de Minas, este livro é o re
sultado ~: Uula P' .. ..¡t!!la criteriosa e documentada, feita por Saul Martins - profes
sor dedicado e estudioso do nosso foclore e da nossa gente. Pela sua importincia e 
fidelidade, esta obra, agora lan~da pela Interlivros em 2~ edi~o revista, ampliada, 
e enriquecida "!4 ilU!'tr~ ~~:s de Nuareth e capa de Vicente de Abreu, serviu deba
se para roteiro de.filme e será em breve adaptada. para o teatro. 

PROXIMO LANCAMENTO-FOLCLOR~Teoria e Método-S.Martins 

ENSAIOS 

PINTURA RUPESTRE, algo mais do que arte pré-hist6rica - M.M. 
Rubinger 

'Esta é urna das raras obras que, no Brasil, tratam especificamente da pintura ru
pestre, e ficará como urna síntese das minuciosas pesquisas de campo realizadas pelo 
seu falecido autor. Trazendo várias ilustra~(Jes, este pequeno grande livro, escrito 
de maneira acessível e agradável, será lido com interesse tanto por leigos como pelos 
especialistas no tema, que encontrarlo nele abundante .matéria para reflexao e dis
cussfo. 

POESIA E PROSA NO BRASIL - Fábio Lucas 
O Autor é dos mais significativos críticos brasileiros, tendo já lecionado Literatura 
Brasileira em várias universidades americanas e portuguesas o que vem comprovar o 
domínio que exerce na área ~bordada . Poesia e Prosa no Brasil é um estudo sério e 
inédito sobre Clarice Uspector, Tomás Antonio Gonzaga, Machado de Assis e Muri
lo Mendes, quatro autores da maior importancia para a história da Literatura Brasi
leira. 

POESIA E PROTESTO EM GREGORIO DE MATOS - Fritz Teixeira 
de Salles 

&te livro é o resultado de urna laboriosa pesquisa feita pelo autor em torno da obra 
de Gregório de Matos, e vem justificar muita coisa entre o pouco que se tem investi
gado, até aqui, a respeito da vida e da arte do primeiro grande poeta que se registra 
na história da1literatura bruileira. 

PREFACIO 

Os tres trabalhos que·constjtuem este volume wrsam sobre um grupoindígena 
insuficientemente conhecido do ponto de vista etnológico, ainda que sua presen? na 
história do vale do Jequitinhonha e seu lugar na sociologia do Brasil indígena estejam 
assinalados numa extensa bibliografia, povoada de viajantes, missionários, naturalis
tas e tantos quantos tenham percorrido e registrado aquela regiio de Minas Gerais. 
Nao existissem outras raz<>es, só esse fato já justificarla a publíca~o des,,e conj\Ulto 
de resultados de pesquisas. 

Nao obstante esses trabalhos manterem entre si evidente autonomia, visto te· 
rem sido elaborados independentemente, guardam urna clara articula~o garantida 
pelo foco indigenista que permeia cada um deles: a preocupa~fo de seus autores em 
apreenderem a situa~o dos Maxakali ao nivel da política que lltes tem sido aplicada 
pelo Estado ao longo da história do contato interétnico. Nesse sentido, a interven
,-ao do Servi~o de Prote~io aos IÍldios (SP.I.) no passado (Rubinger e Amorim.) e 
da Fwida~io Nacional do IÍldio (FUNAI) no presente (Marcato ), alán da atu~o 
em Minas Gerais da antiga Diretoria de JÍldios (Marcato ), slo minuciosamente ana
lisadas pelos autores juntamente com o oferecimento de sugestaes de cariter polí
tico e assistencial (Amorim e Marcato ). 

Porém, as diferentes condi~aes de elabor~lo dos trabalhos marcam a especi· 
ficidade de cada um, como o leitor facihnente yerificará. Observan de pronto que 
os dois primeiros trabalhos, de Marcos Magalhles Rubinaer e de Maria Stella de 
Amorim, foram escritos nos come~os dos anos 60, enquanto o de Sonia de Akneida 



Marcato em 1979, quase vinte anos d~pois. Verá, igualmente, que os trabalhos dife· 
renciam-se também em suas respectivas formas de concep?o: o de Mar cato prepon
deran temen te lústóñco, onde a reconstru~o da série de eventos indigenistas dos sé
culos XIX e XX serve como um prisma capaz de explicar, tal como nwn processo de 
refra~io, os acontecimentos modernos que ainda tém lugar no quadro da prote~io 
oficial; o de Amorim, um breve emaio, registra com sensibilidade e inteligéncia os 
aspectos sociológicos contemporineos da antropóloga que, como sua primeira expe
riencia de campo, acompanhava Rubinger na condi~áo de assis~nte de pesquisa; 
quanto ao de Rubinger, a concep?o do mesmo foi suficientemente exposta em seu 
Pro jeto de Pesqui&a Maxakali {Belo Horizonte, 1963 - 2~ e di~fo) e que se insere 
num projeto.mais ab~gente de minha autoria, intitulado Estudo Comparado das 
Sociedades Indígenas do Brasil (1961) e reproduzido por Rubinger em seu mencio
nado projeto (p. 65-69). 

Cabem, todavia, alguns esclarec:imentos sobre a distincia entre a conce~o 
inicial e aquela que finalmente foi realizada no presente livro. Ainda que a pesquisa 
de campo tenha sido feita em duas etapas (1961 e 1962) dentro do que se progra
mou, a elabora?o dos dados foi profundamente prejudicada com os acontecimen· 
tos de 1964, a prisfo de Rubinger e seu exilio em 1965, inicialmente na Bolívia, 
posteriormente no Chile, depois na Suí? e, finalmente, no Peru, de onde retomarla 
para o Brasil em 1969. C.Omo se nao bastasse todas es.us vicissitudes, haveria de 
morrer prematuramente em 19 de novembro de 1975. O texto produzido por Ru
binger, iniciado no Brasil em 1963-64 e continuado na Bolívia em 1965-66, deveria 
ter sido concluído após wn novo contato com a realidade Maxakali, como a~im 
havia desejado seu Autor. Infelizmente tal nlo foi ~í-vel. MélS o texto que ele 
nos deixru, inclusive urna parte substancial de seu diário de campo, animou a sua 
viúva, Concei~o Rubinger, a providenciar sua divulga~io como urna contribui~o 
de seu marido a Etnologia dos Maxakali, que tanto marcou sua curta, porém pro
fícua caneira de antropólogo. 

C.Omo seu antigo professor, anúgo e colega, fiquei muito honrado e emociona
do como convite que Concei~o Rubinger me fez,para prefaciá-lo. Jwito-ille, assim, 
com essas linhas, i homenagem que - com seus respectivos trabalhos - Maria Stella 
de Amori.m e Sonia de Ahlieida Marcáto fazem ao nosso saudoso Rubinger. Que a 
participa~o de seus colegas nessa obra INDIOS MAXAKALI: RESIS~NCIA OU 
MORTE seja a homenaaem póstwna que os antropólogos brasileiros prestarn a 
quem, cujo talento, dedi~o i causa indígena e solidariedade humana, será sempre 
Jembrado por todos nós com amizade e admira~o. 

Roberto Cardoso de Oliveira 
Brasilia, 21 de julho de 1980 
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MAXAKALI 
O POVO QUE SOBREVIVEU 

- Estudo de fric~o interétnica em Minas Gerais -

Marcos Magalhfes Rubinger 

BELO HORIZONTE 1965 
"Seqüe/a do colonialismo, dizem as vezes das nossas 
pesquisas. As duas coisas estao certamente ligada. 
mas nada seria mais falso que considerar a Antropolo· 
gía como o último avantajar do espfrito colonial: uma 
ideología vergonhosa, que lhe ofereceria uma oportu· 
nidade de sobrevivencía. O que chamamos Renasce,,. 
f ª f oi, para o colonialismo e para a Antropología, um 
fl.ascünento verdadeiro. Entre um e outra, afrontados 
desde a sua origem conzum, um diálogo equivoco se 
desenrolou durante quatro séculos. Se o colonialismo 
náo tivesse existido, o impulso da Antropología teria 
sido menos tardio; mas talvez também a Antropologia 
nao se sentisse incitada a recolocar o homem inteiro 
em causa, em cada um dos seus exemplos particulares. 
Nossa ciéncía chegou d maturidade no dia em que o 
homem ocidental comefou a compreender que jamílil 
se compreenderia a si mesmo, e114uanto na superfíde 
da te"ª· urna só 'ªfil ou um só povo, fosse por ele fra. 

tado como objeto. Entiio, somente a Antropo/ogia 
pdde arumar·~ pelo que é: uma empresa, renovando e 
expiando a Rer.1isce12fa, para estender o humanismo 
"ªmedida 1la l:úmanidade'~ r 

<laude LgVI-STRAúSS 

., 



INTRODU~ÁO 
E na prática"que o homem tem que demonstrar 

a verdade, isto é, a realidade e o poderío, o caráter 
terreno de seu pensamento. O litígio sobre a realidade 
ou i"ealidade de um pensamento iw lado da prá ti ca é 
um problema puramente escolástico. MARX 

Este livro é por demais técnico. Quao gostaríam, t que ele expressasse , num 
profundo sentimentalismo, as vicissit ícles e as desgra~as cios indios dos trópicos ou 
o remorso de urna civiliza~ao , que f~z de tantos homens Jm 9bjeto de execra~o e 
desprezo! Porém, rude escritor, penitenciamo-nos verdadeiramente, com esta mo
déstia de Juan Montalvo: "Si mi pluma tuviese el don de lágrimas, vo escribiría un 
libro titulado El Indio y haria llorar al mundo." 

Quase urna centena de grupos indígenas habitava o Estado de Minas Gerais an
tes da coloniza~ao e deles só resta um, o dos Maxakali. O que foi feíto dos outros? 
Por que somente esses indios chegaram até nossos días, coexistindo conosco? Serao 
eies, ainda hoje, portadores de urna tradi~o tribal, ou descaracterizaram-na pelas 
compulsoes sofridas? Por que aliena~oes passaram? Serao eles próprios " índios"? 
O que resultou das fri~óes interétnicas? 

Este livro procura responder a estas e outras questoes. Através d ?tsquisa de 
reconstru~o histórica e da pesquisa de campo nos devotamos, ent?o, a busca dos 
fatos empíricos. Come~amos. nos arqu1"os, escrevendo um projeto de pesquisa e. 
em segu:da, passamos ao terreno vit".l e coacreto da praxis. 

Est'vemos entre os indios Maxakali durante o inverno de julho de 1962 e ali 
retornam ,s - em companhia da estagiária do Muse u Nacional , Maria Stella Al ves de 
Faria - ~m janeiro de 1963. Nossos interesses eram também os de um projeto 
maior de autoria do Professor Roberto Cardoso de Oliveira. da Divi~ao de Antropo-, 
logia do Museu Nacional, a quem procuiávamos servir como preito de nossa grau
dao pelo muito que aprendemos na convivencia com este mestre da Antropología. 
Estudarnos, como podemos, a organiza~ao social e alguns aspectos f undamentais da 
cultura Maxakali. Todavia, temendo cair na elabora~o simplista de modelos que ex
primem rela~s vazias do conteúdo significativo, passamos a nos preocupar como 
estudo do comporta.mento tribal envolvido nos processos emergentes do contato 
com a sociedade colorual e, depois, neobrasileira. Tentamos explicar também as re
layoes e contradi~s entre totalidades· parciais, que , historicamente , entraram em 
conjun~o .1 

Este trabalho é, na verdade , urna introdu~ao ao estudo global do proble1na in
dígena em Minas Gerais. Trata-se de sistematiza~ao de parte do material colhido no 
campo e nos arquivos sobre os processos emergentes do contato de popula~ao nas 
duas áreas referidas em nosso "Projeto de pesquisa Maxakali"2 
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OS MAXAKALI E A QUESTAO DAS FRENTES DE EXPANSAO 
DA SOCIEDADE NEOBRASILEIRA 

lnvadem o sertiio, preando fndios, buscandó metais 
preciosas e pedras raras, vt1rando selvas, transpondo 
montes, seguindo rios. . . 

M. Banos LATIFE 

Os índios Maxakali constituem um grupo "isolado", alófilo, portanto, que 
nao se classifica entre os Gé ne.m entre os Tupi, ambos os quais eram seus vizinhos 
nos tempos anteriores a coloniza~o. Podem ser considera<1os como derradeiros re
presentantes de tribos possuidoras de sistemas sociais segmentados e localizados 
próximos a faixa litoranea do Brasil. Vivem, atualmente, na regiao das cabeceiras 
do rio Jtanhaém, no municipio de Machacalis, no Estado de· Minas Gerais, próximo 
da fronteira coma Bahia (lat . 16C?, 50', long. 4o<? 40') . Esta regiao está compreendi
da entre as cabeceiras do rio Mucuri e do médio Jequitinhonha. Os índios estao si
tuados em duas reservas, a de Água Boa e a do Prad.inho ( designa~o tomada dos 
riaclTos que as atravessam). Na primeira está instalado um Posto de Servi~o de Pro
te~ao aos fu dios; a outra fica distante dele cerca de 1 O km. As reservas estao afas
tadas da sede do Município 36 km por estrada ; pela mesma forma 15 km de Batin
ga (Bahia), 30 km de Bertóoolis, 240 km de Teófilo Otonni e 461 km de Belo Ho
rizonte . 

Os Maxakali permaneceram .até meio século atrás praticamente ."isolados" da 
soc1edade neob1as11eira, sem estabelecer urna situ~fo ae contato que permitisse 
um convívio continuo e sistemático com suas frentes de expansfo, as quais, s6 re
centemente , invadiram, de forma mais caudalosa, a área que lhes serve de embasa-
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mento. Com isto,novos processos sócio~conómicos surgiram nas reservas indígenas, 
mas eles nao podem ser explicados tendo-se em vista apenas a situa9ao local. Sendo 
os Maxakali o único grupo indígena que logrou sobrevivc, r no Estado de Minas Ge
rais, tentarernos explicar por que isto se deu e por que outros grupos desapareceram. 

Por isso mesmo, nossa exposic;ao deverá atravessar os parámetros da vida tri 
bal em si para observar, na dinámica global da regiao do nordeste míneiro, as diver· 
sas tribos indígenas que ali existiam, reagindo , resppndendo ou capitulando ante as 
compulsües das distintas frentes históricas de desbravamento: ~sabido que a socie
dade colonizadora nao f oi urna constante nos processos de contató com os silvícolas. 

A abordagem das frentes de expansáo da sociedade colonial e , depois, neo
brasileira e a análise das situa90es de contato e das contradi~es engendradas comos 
grupos tribais - que viveram diferentes experiencias de rela9óes ·coma civiliza9áo -
u.waram em conta, principalmente , a caracteriza~o de duas áreas contíguas da re
giao nordeste de Minas, historicamente variáveis quanto aos recursos naturais, ao 
sistema de explorapio económica, d forma p tamanho da provriedade, a densidade 
demográfica, etc. 

A compara~ao das duas áreas foi utilizada como recurso interpretativo , para 
ressalta1 as características diferenciais da área dos Maxakali. Á propósito, já disse 
Darcy R, ~1eiro que "a sociedade nacional apresen ta características tao diversas, con
forme a! urna a forma de economia extrativa, agrícola ou ¡xzstoril, que nao "pode
mos trata-la como urna constante. A diferen~ das compulsües que cada um·a delas 
pode impor aos grupos indígenas se exprime na propor9ao de 60% de extin~ao dos 
grupos indígenas que se defrontam com frentes de economi~ agrícola ; 45, 7% dos 
que enfrentam economías extra-tivas e 30,2% dos que foram alcan93dos por frentes 
pastoris. . . A propor9io de grupos indígenas nas áreas de economia extrativa 
( 48 ,9%),3 pastoril (20,9%) e agrícola (2,8%) exprime , essencialmente, o grau de 
penetr39ao e domínio da sociedade nacional em cada urna delas, demonstrando que 
o determinante fundamental do destino dos grupos ind1genas é a dindmica da socie
dade nacional que avan~ inexoravelrnente sobre as poucas f aixas inexploradas do 
territó ·o brasileiro onde ainda sobrevivem grupos isolados (27 ,1%) e, a medida que 
ascende a maiores concentrafoes demíJgráficas, faz baixar o número de grupos indí
genas ,. ~u montante populacional. . . Urna atitude aguerrida de defesa contra a in
vasfo de seus territórios e de agressividade contra as frentes pioneiras explica a pre
serva~fo de alguns grupos indígenas que, assim, puderam manter sua autonomía, 
embora ~f rendo pesadas perdas e profundas transform~s em seus modos de 

"da"4 V1 • 
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Nestas condi~es , procuraremos comparar e explicar a dinamíca do contato 
t m duas áreas do nordeste d~ Minas , onde existem várias tribos indígenas que se de
f rontaram com frentes diversas de economía, urnas com frente extrativa, e foram lo
go liquidadas, e outras com frente agropastoril ou simplesmente pastoril, cujas 
compulsües atingiram , mais recentemente , a sociedade Maxakali, a única que logrou 
sobreviver no Estado de Minas Gerais . As áreas sao assim explicadas na sua diversi
dade e particularmente na sua unidade , cada qual apresentando contradi90es, rela-
90es típicas de tensáo entre os seres humanos e alternativas que se "abriram" aos 
índios. Na falta de dados sobre urna das áreas, relativos as épocas em que lhe damos 
maior significa9ao, utilizamos alguns dados sincrónicos para explicar situa~oes ante
riores em face de eles constituirem "fatos perseverantes" ou, em alguns casos, situa-
90es que mudaram muito pouco. lsto nao prejudicou a abordagem do aspecto dia
crónico das tensé>es, contradi90es e op~s humanas concretas, pois as referidas da
tas sao, em grande parte de natureza ecológica e morfológica. 
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O CONTEXTO BINARIO DA REGIAO 

O que importa náo é a existencia em si dessa diversi
dade de condifóes de solo, de clima, de flora, de rele
vo; mas, antes, importa saber como foram u!Ddas es
sas variafóes, que representaram para a ocupa~iío hu
mana, quer em sua forma dinámica, quer em sua for
ma de fixQffio; portanto, que utiliza{Xio tiveram. 

Manuel DIÉGUES JúNIOR 

Conforme ressaltei err "'lP.U "Projeto de Pesquisa Maxakali" a geógrafa E17.a 
Coelho ( 1951) divide o Estado de Minas Gerais "em duas grandes regioes limitadas 
pela isaritma de 141 hectares de .área média e de 12 habitantes por quilómetro qua
drado da área ocupada. De modo geral, estas 1inhas separam a zona agrícola ou 
agropecuária , com propriedades de área média varia~do de ~5 ~ 14 ha e.com .popu
la\:aO rural mais ou menos densa, da zona onde dorruna a cnacao extenszva fe1ta em 
granaes propnedades com popuklfiío rurol muito rala e dispersa" ,be onde estao lo
cali7.ados os índios Maxakali. 

A autora distingue, dentro destas grandes regi<Jes, "zonas menores, reunindo 
municípios que apresentam os valores das áreas médias aproximadamente iguais e 
com aspectos físicos ou humanos semelhantes. Des te modo, distinguem-se: a) na re
giao que se estende de sudoeste a nordeste do Estado, propriedades menores de.141 
ha : zona sul, zona da mata, zona do divisor de águas Rio Grande-Sáo Franetsco , 
zona Metalúrgica e zona do Alto Jequitinhonha e Pardo ; b) na out~~ regiao s~tu~da 
de oeste a nordeste do Estado, propriedades maioresde 141 ha: Tnangulo Mineuo. 
zona do Urucuia-P.aracatu, vale do sao Francisco e vale Médio do Jequitinhonha ·: I 

14 

Ne~as duas grandes regi5es, as condi~é>es geográficas, os recursos naturais e a pro
pria sociedade se diversificam. Netas estao inseridas duas áreas que, embora contí
guas, apresentam umfácieseconómico e sociológico de -~rta dis~d~de. ~ornemos 
entao e~as partes contíguas, para objeto de no~a análise : a pnmeJ.ta sena a Área 
do Alto J equitinhonha e Pardo , que está locali7.ada na regiao de propriedades meno
res de 141 ha e historicamente foi habitada por diversas tribos indígenas; a outra se
ria a Área do Vale Médio do Jequintinhonha, ou do Alto Mucuri, como querem al
guns autores, localizada na outra regiao de propriedades maiores de 141 ha, onde es
tao os índios Maxakali. 

O povoaw~nto das duas áreas. historicamente . nfo foi isócrono e explica-se de 
forma diferente . A área do Alto Jequitinhonha foi explorada e povoada em pri-. 
meiro lugar e por indu~o de fatores externos. A explora~fo do ouro e do diamante· 
era dirigida desde a Metrópole e o produto se destinava ao exterior, gerando a re
troa9ao de influxos das for~s dinámicas do mercado mu11dial, o que permitía a área 
crescer em popula9ao (adventícia ou nao) e em extensa-o. lsto está evidenciado pela 
busca de novas lavras, qtü!ndo, entao, os colonos desalojaram ou destruíram os indí
gen as que ocupavam as terras correspondentes, os quais nao se submetia1n tacilrnen
te ao trabalho escravo. 

Foi essa a característica constante da economía extrativa durante a época co
lonial, no Estado de Minas Gerais. 

O centro dinámico de decisóes sobre as atividades desbravadoras estava. fora 
do ,País e operava em condi~oes, nao raras vezes, desprezíveis quanto ao aspecto hu
mano da Colonia. É claro que na auséncia de orienta~é>es cognitivas, partilhadas 
igualmente pelas duas sociedades, impossível seria a comunica~ao entre elas e sérios 
choques se seguiam. Os interesses do sistema mercantil, certamente nao poderiam 
fi car em jogo. Assim, as compulsoes deveriam ser mantidas a qualquer pre~o e náo 
houve trégua nas sangrentas lutas com os indígenas insubrnissos, até que esses desa
pareceram . 8 

O início do povoamento da área do Médio Jequitinhonha, embora mais tar
dío , ainda vive u sob este signo, quando as esporádicas bandeiras a penetraram, ain
da em busca de o uro e pedras preciosas e, em seguida, quando ali se exploraram ma
deiras, a erva poaia e couros silvestres. Mas, tendo ocorrido a descontinuidade do 
módulo histórico de nossa vida económica e conseqüentemente o "encerramento" 
da economia de tipo colonial, as "sangrentas lutas" contra o gentío se abrandaram, 
tomando nova fei~ao. 
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A verdadeira coloniza~o da área do Médio Jequitinhonha se deu mais tarde, 
é base de cria?o extensiva em propriedades /atifundidrias nacionais. Ela ofereceu, 
pois, do ponto de vista dos "violentos" interesses de ~aturei.a aliení~na~ situa~ao 
menos adversa para o gentio. Contudo, a 1ndependenaa do País nao sigruficou um 
ponto final naelimina~o,destribaliza~io ou tes,,arateriza~o dos indígenas, mas ge
rou novas variáveis do problema, sendo a principal de natureza endógena. 

Como as situ~óes estruturais dessas duas áreas sofrer_am depois da coloniza
~lo , mudan~ relativamente pouco qualitativas, a conceitua~o que ~las fez Olga 
c. de Souza serve de ponto de partida para o noss.o estudo comparativo. As rela
~óes de violéncia ou de aliena~lo netas desenvolvidas, por nós investigadas, inserid.as 
no estudo, exprimem-se de forma paticular em cada situa~o singular. 
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COLONIZADORES DE l~DIOS DO AL TO JEQUITINHONHA 
Frente extrativo-mineradora 

Em fragmentos de papel muito manuseados, a imagi
nafáo, a ignoráncia ou a desonestidade traftll'tlm toda 
espécie de rotas f antdsticas para atingir novas miTm 
no SabarabufU. 

Miran de Barros LA TIFB 

Na área do Alto Jequitinhonha e Pardo existia, e ocorre ainda boje, a_~xtr~o 

de mineral e um "pequeno aproveitamento de terras para culturas ou pastos, menos 
de 30%, devido a má qualidade dos solos derivados de rochas algonquianas, ao rele
vo acidentado e a deficiente rede de comunica~lo".9 Sua ocupa~o foi motivada 
por atrativos económicos especiais, oferecidos aos colonizadores, e nfo por conces
sao de grandes extens0es de terra ou sesmarias, como ocorreu em outras regióes do 
Estado.10 Trata-se de urna "zona de propriedade dividida. . . que se estende pela 
serra do Espinha~o ou serra Geral até o limite com a Babia. l! limitada pela isaritnia 
de 10lha":11 com algumas exceSSáes (79ha) . 

Regióes de pequenas propriedades, historicamente "antiga zona de minera~o 
do ouro e de diamantes desbravada pelos bandeirantes do século XVIII ainda con
serva, embora decadente, a indústna extrativa mineral como sua principal atividade 
económica. . . A divislo da propriedade foi aí indiretamente provocada pela ativi
dade mineradora. Numa zona de comunica~aes difíceis, em torno dos .centros mi
neradores multiplicaram-se os pequenos sitios dedicados a urna reduzida agricultura 
de subsistencia com pequenas lavouras de milho, feijlo, arroz, mandioca, destina
dos ao abastecimento da popula~ao de faiscadores e garimpeiros que aí se fixou ... 
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A popula~o rural aparece centrada na pequena área ocupada pelas propriedades ru
rais com urna tdensidade superior a 24 habitantes por quilómetro quadrado de área 
ocupada em Minas Novas e Ojamantina. . . grande extensao é ocupacta peJ.1 mata 
da Jaíba que se estende pelo baixo vale dos rios Verde Grande e Verde P0queno, on
de grassa a malária endémica, perffianecendo praticamente desocupada".12 

Os principais municípios dessa área estao situados ao sul de Minas Novas, no 
vale do rio Sua~uí. Um desses municípios é a cidade de Pe~anha (J 8~ 37'9" lat. suJ 
e O<? 49'36" long. leste - Río de Janeiro), antiga "Suassuhy", fundada por minerado
res que extraíam ouro no río "Suassuhy Pequeno" e, para isso , escravizaram mao
de-obra indígena (depois africana). Pois ben1 , nesta área de grande densidade de po
pula~ao , com urna frente de penetra~ao exploradora e aventureira, as diversas tribos 
que aí viviam passaram por inúmeros processos de "descida" ou destribaliza~o , massa
cres e aldeamentos de cativeíro. Assim, por exemplo , Pe~nha "foi nos tempos co
loniais um 'descoberto', onde havia um posto militar destinado as correrías freqüen
tes das tribos dos Monoxós, Malalis, Maconis, Panhames e outras, que hoje quase de
sapareceram do Vale do Río Doce.13 Eram tribos pertencentes a grande familia ou 
horda indígena dos botocudos ou caboclos e bugres. Entre 1759 e 1760, os índios 
Giporocks, Nacknenukes, Pojichás e outros atacaram Pe~anha provindos da serra 
dos Aymorés, do vale do Mucury e Rio Doce" .1 4 Conforme Theophilo Benedito 
Ottoni, "aco~ados pela popula~áo crista que se ia estabelecendo pela cordilheira 
Central, os Macunis , Malalis, Machacalis, Nacknenukes, Aranans, Bahués. Bitu{Unas , 
Gip rocks, etc ., que pela maior parte sao da na~ao dos botocudos que ~e viram obri
gado a concentrar-se na zona onde correm as águas do Mucury , l 5 estendendo-se ao 
N.E . .; N.O. até Jequitinhonha ou alguns dos seus confluentes a leste até o litoral, ao 
sul até o Suassuhy Grande e Ri~ Doce". 16 

Nestas condi~oes, ve-se que algumas tribos que foram encontradas por viajan
tes e cronistas, no final do século XVIII e comeyo do século XIX, localizadas na· 
área do Mucuri ou do Vale Médio do Jequitinhonha, habitavam antes a área do Alto 
Jequitinhonha e Pardo , e desta foram removid((S por atos compulsórios da frente de 
penetra~o extrativo-mineradora. Ao contrário, as que se conservaram junto da mi
nera9ao, mesmo sob prote~ao jurídica, foram levadas ao extermínio . ~sabido que 
naquela época a área do Alto Jequitinhonha e Pardo apresentava urna subordina~ao 
jurisdicional a área do Vale do Rio Doce. Nesta última, estava localizada a Direto: 
ria-Geral dos índios. Apesar dos esfor9os da interven9ao protecionista exercida por 
essa Diretoria, todas as tribos da área do Alto Jequitinhonha e Pardo desaparece
ram, dizimadas que foram em grande parte. Foi assim que, nos fins do século XVIII 
e início do século XIX, registrou-se um grande surto de penetrayao na área do Alto 
Jequitinhonha e Pardo. "Vinham sequiosos de encontrar ouro e pedras preciosas, 
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fugidos da justiya ou desejosos de dominar novas terras , ou ainda querendo prear 
lheres indígenas para comas n1esmas praticar as maiores loucuras do sexo, como 

~~ caso dos colonos de Antonio dos Santos e Antonio Tomé, assim narrados por 
Marliere . . . "l 7 (Vide nota 38, p. 178). 

Para coibir esses abusos, um francés de nome Guido T~~~z Marli.ere foi n~-
. do em 1 s de novembro de 1820 Inspetor de todas as D1visoes de Minas Gerrus 

mea " di p 
em terras de indígenas, e em 1824 Diretor-Geral dos in o~. r~sume..se que numa 
área de propriedade bastante dividida, de economía_ extrat1~0~"!1ner~l18 com ~ma 

l - densa bastante heterooenea e sem identidade, d1flctl sena para Marhere popu a~o , o . . 
controlar as Divisoes, as quais se macomunavam comos interesses dos aventureuos. 
F.ssas Divisoes, evidentemente, "careciam de eficiente ~rg~nizayao para atuar com 
eficiencia por entre aventureiros do pior estofo moral e 1nd1genas desesperados com 
as expolia~s que se lhes faziam. O mal das Divisoes come?va c~m ~ recrutamen
to de seus integrantes, buscados entre a pior espécie de brancos e ind1genas, Acom o 
que ingressavam na vida militar indolentes, assassinos, ladroes, traficantes~ beba.dos 
contumazes. Nao há qualquer exagero nessa afirmativa , cuja comprova~ao e.stá ~a 
correspondencia do civili¡ador . .. "19 (O autor se re fe re a Marliere .) Se~ d1scu.ti.r 
os juízos de valor contidos na afirma~ao su~ra, som.os ac~rd~s ~om a segu1nte exph
cayao dada por Oiliam José : "Atrav~s de cinco me1os pnnc1pa1s o branco ~arreu de 
grande parte do território mineiro os primeiros senhores do mesmo: o t~uc1damento 
do indígena, a tuberculose , a aguardente, a sífilis e a varíola".2~ 1! sab1~0 que ~ssas 
doeny.as "européias" eram desconhecidas dos indígenas, qu~ nao possu1am anticor
pos para reagir. Pode-se também nvaliar a intensi~~de de cnme~ perpetrados c~~tra 
0 

gen ti o na seguinte afirmayao indignada de Marhere , a 11 de JUlho de 182~ · ~ 
J 3 anos que grito aos sucessivos governos, contra os matad~res, opressores e invaso 
res das terras dos índios e nunca tive senao respostas evasivas. Devassas de enco-

fi U"~º Nao se enfor-menda , que nao se verificararr1, Ordens que icara1n sem exec r · · · 

, d d ' d. " 2 l cou um so mata or e in ios. 

Completem-se essas compulsoes com o processo de aliena~ao _do trabalho· s~ 
que eram submetidos os índios que se deixavam aldear. A explorayao do~ su:nu é 
sos baseada na coa9ao extra-económica tomou aí fei9oes m?n~tr~osas .. ~r m~s
utna constatan te nos textos históricos que' a explora~ao e a ~olenc1a, os indios \ó-
ondia1n com um baixo rendimento e coma danifica'(aO ~os instru~~tos tecn~ -

~icos de trabalho e, nao raras vezes, a fuga . A mais-valia cnada por in=o~-escr~~:
dos, carla qual em separado, ~ra insignifican~ . Mesmo, a so~a ~r .e ~:uio 
lias provenientes da explora~ao de un1a qua~ ti<lade g~ande de :dios, CUJO ;:ªcoma 
nao custava nada ou quase nada, nao era mu1to vantaJOSa q~ o comparaf ·cano a 
resultante do trabalho escravo-negro . Assim, ao ser introduzido o bra~o a n ' 

19 



existencia do índio já nlo tinha mais sentido e a solu~o era apelar para o trucida
mento dos que linda ocupawm ter:1&1onde hamaesperan~ de se encontrar ouro. 
Por outro lado, é sabido que urna sociedade, para pen1.,ur, nece$Sita de certo núme
ro de memoros adwtos para assegurar a reprodu~o, e para guamecer papéis essen
ciais. Iniciando o proresso de depopula~o indígena, os aspectos disfuncionais, pro
vocados pelas "descidas" e elimin~lo do mdio1

, deixaiam san cumprimento esses 
papéis tribais. Os poucos indios que sobreviveram a hecatombe pa.uaram a viver nwñ 
mund~ inestruturado e nfo puderam eritar a própria desorp.niza~o psicológica, de
saparecendo em seguida. 

~, pois, evidente que os indios foram dizimauos nas mas do Rio Doce e Alto 
Jequitinhonha. As tdbos estavam a exigirestruturas de resistencia que nfo possuíam, 
ou eram fracas, ou ainda que nfo souberam criu. Por outro lado, algumas trib08 
extremamen~ debilitadas lograram escapar, embrenhando-se-nas florestas do Mucu
ri, onde, possivelmente, buscaram rearticular estruturas para cobrir seus imperioso~ 
requisitos funcion~s . 

O desaparecimento de muitas tribos e fuga de outras para lugares distantes.es
tlo devitiamente documentados por cronistas. "Com efeito, urna vez atraído a ci
viliza~o que avan~va pelos vales do Pomba, do Muriaé,do Doce e do Jequitinhonha, 
os indígenas passara!'l a desaparecer em escala que ruboriza, assusta e entristece o 
etnólogo e historiador. Decorridos 70 anos, de 1811 a 1880, nfo mais existi~ por 
.exemplo, Groatos, Cropós e Puris nos distritos que eles ocupavam. E o~ Botocu
dos,22 colocados em outras regioos, puderam apenas fugir de novo para as matas ou 
resistir por mais alguns decenios. n2 3 
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COLONIZADORES. NEOBRASILEIROS. E l'NDIOS DO Meo10 
JEQUITINHONHA 

Incipiente frente extrativa de poaia, madeiras e 
peles. 
Frente pastoril em lavoura reduzida. 

A benevolencia da história, sem dúvida, f oi permitida 
pelas condifóes naturais e pela direfio do movimento 
de explorafáo económica que, por motivos óbvios, 
poupou essa regiíio até recentemente. 

WAGLEY e GALVÁO 
(com rela?o aos Tenstehara.) 

A área do Vale Médio <lo Jequitinhonha localiza-se no extremo nordeste do 
Estado. Durante muito tempo, ao contrário da sua componente binária do mesmo 
rio , foi urna área de grandes propriedades estendendo-se para a regi.lo sul até o Mu
curi, envolvendo por conseguinte o Vale Alto do Rio ltanhaém, onde se localizam 
as duas restantes aldeias dos índios Maxakali. 

Um dos f atores de sobrevivencia dessas aldeias é o tipo de coloniza~o que ali 
se estabeleceu. A princípio a área conheceu urna frente extrativa24 de poaia,

25 ma
deiras e peles, que mal chegou a atingir o núcleo da regifo, onde se refugiaram os in
dios. Posteriormente, em substitui~fo a essas ondas de penetra~o extrativa, estabe
leceu-se no Médio Jequitinhonha urna frente pastoril com lavoura reduzida. A área 
conheceu entlo os extensos latifúndios. 2 6 Sua baixa densidade demográfica ( 12 
habitantes por 1cm2 e, em alguns lugares. menos que isto) apresentava ainda rinc&s 
perdidos, ótimos refúgios para indígenas. 
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Em 195 l', Elza Coelho de Souza constatou que a principal atividade económi· 
ca era a pecuária . Dentro da zona, os municípios com cria~o mais desenvolvida e 
maior área em pastos, mais de 70%, eramos situados no Vale do Jequitinhonha : Me
dina, Fortaleza , Jequitinhonha e Vigia, sendo que o gado ia quase todo engordar nas 
invernadas de Montes Claros, de Curvelo a Cori1 to . ~ 7 Este gado abAstecia e ainda 
abas tece em parte os mercados de Belo Horizon ce e Rio de Janeiro. A lavoura era, 
entao, bastante reduzida e ocupava menos de 6% da área produtiva. Na mesma oca
siao, para o sul, no Vale do Mucuri, a regiao estava pouco explorada e as matas ocu
pavam mais de 40% da área produtiva. Aí, a explora9ao de madeiras era a principal 
atividade económica. Era t ·'mbém intensa a atividade extrativo-mineral - cristal de 
rocha, pedras coradas "· . _, - mas esta. nao atingiu os territórios indígenas. A de
ficiencia dos meios u~ transporte e a insalubridade da regiáo impediam um maior 
desenvolvimento da área . A ocupa9fo das terras por fazendas era inferiqr a 50% e 
em Itambacuri apenas 15 ,3% da área municipal estavam ocupados por propriedades 
rurais. Aparecia, entretanto, aos olhos de Elza Coelho como urna zona de grande 
possibilidades de desenvolvimento , grayas ao seu solo fértil e as suas enormes exten
s0es de matas.28 Oecorridos 10 anos das observa~oes de Elza Coelho, apesar das 
sensíveis altera9oes verificadas ali, a comissao de Estudo Geográfico do Vale do Mé
dio Jequitinhonha assim se pronunciava em 1960 sobre a regiao : "Se, por um lado, 
a expressao populacional é relativarnente modesta, pois as populosas (cidades) nao 
atingem meia dúzia de milhares de habitantes, <levemos, entretanto, considerar que, 
há poucos anos, passaram a esta. categoría administrativa ... Situadas no cora9ao de 
áreas pastoris, as cidades do Médio Jequitinhonha sao como ilhas humanas no meio 
das mangas. Sente-se mais a r·.o -=.<>nGa da auvidade agrária, na paisagem das cidades, 
que os reflexos de funfijes urbanas no meio rural". 2 9 

Pois bem, enquanto na primeira área.(Alto Jequitinhonha) os índios eram des
truídos, ca~ados ou aldeados para o fim de trabalho escravo, nesta, de que estainos 
tratando, eles conseguiram refúgio por mais algum tempo, embora continuassem a 
ser aperreados ou apoquentados nas entradas esporádicas dos bandeirantes ou extra
tores de produtos vegetais. Foran1 as condi~óes geográficas da área , as circunstán
cias demográficas e as particularidades sociológicas da sociedade pastoril, que ali 
veio a se instalar, que facilitaram ao gentio a defesa das agressóes dos aventureiros e 
ca~adores de índios. 

Na primeira área, os índios que restara.-n da dcstruiyao foran1 totalmente sub
jugados: ""os Malali da Serra Redonda e dorio Suassuhy Pequeno cujos últimos so
breviventes viviam ainda em 1862 na vila de Santo Antonio nos arredores de Pec;a
nha'' ;30 nesta segunda área os indios, a princípio, se mantinham a distancia e temi
dos: "Em 1890, nao houve recenseamento no distrito de Urucu e no de Santa Clara 
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do Mucury, pois existiam aí índios-selvagens nas matas dos dois distritos (tribos de 
Bugres ou Botocudos, de origem Tapuia ou Gé)."31 Assim, por algum tempo, os 
diversos grupos indígenas que se refugiararn nas matas do Vale Médio do Jequiti
nhonha encontraram ali meios de subsistencia e a sua luta era contra os brancos· 
que , em penetra95es episódicas, os molestavam nessas incursoes pelo novo territó
rio tribal: "Havendo cessado os assaltos dos selvagens contra os colonos da borda 
da mata, estes cobraram animo, e come~aram as explora90es das bandeiras. Porém, 
'nenhuma caravana, por mais null)erosa que fosse, tinha podido sustentar-se na mata 
e em frente dos seus habitantes ; nenhuma se retirou sem pagar as flechas o seu tri
buto de sangue."3 2 

Citado por Curt Nimuendajú, relata F . Freire : "Em busca das cabeceiras do 
rio Sao Mateus, o chef e da bandeira (J . da Silva Guimaraes) tinha que atravessar re
gi5es habitadas por certas tribos . A primeira com que lutou foi a dos Machacaris, 
inimigos acérrimos de tod0 bandeil'ante que nao fosse paulista. Nesse encontro per
deu o seu irmao e muitos membros da bandeira. Em vista da resistencia dos Macha
caris , Silva Guimaraes desistiu do seu intento de galgar as cabeceiras do sao Mateus 
e dirigiu-se para as do Rio Doce ."33 Todavía , diversos fatores contribuíram para 
encurtar o novo território tribal: a) aumentou o núme.ro de bandeiras que insisti
ram em encontrar a "Serradas Esmeraldas" ou procuravam descobrir ouro e pedras 
preciosas, e tais grupos acabavam se fixando na área; b) alguns grupos procuravam 
aldear índios e transformá-los em soldados para lutar contra os Botocudos, que im
pediam com guerrilhas e emboscadas as suas explorayoes económicas - organiza
ram-se frentes de ca9a aos Botocudos, 34 mais temidos dentre os indígenas pelas 
"atrocidades" que praticavam no assalto as povoa96es; c) deu-se início a explora
~ªº de madeiras e ervas, principalmente a extra~o da poaia; d) por último - de 
meia centúria para cá - início da devasta~ao de matas para plantio, principalmente 
de pasto. 

Um pouco antes da funda9ao do Posto do S.P.1. acentuou-se a penetra~o baia
na na regiao; o latifúndio , as terras dos índios e as devolutas come9aram a receber 
pressao demográfica e , em 1962, sua fragmenta9ao respectiva atingia a plenitude. 35 
Assim , a reduyao do território tribal na área do Vale Médio do Jequitinhonha - que 
teve início incipientemente já no século XIX - prOV9COU primeiro a luta entre as 
próprias tribos, principalmente dos Botocudos (mais numerosos) comos outros gru
pos 1nenores: "Á medida que se foi .estreitando a zona que ocupavam, a fome ati
vou a guerra fratricida que é eterna entre as diversas tribos. Matam-se por um pe
que no terreno onde cacem e apanhem alg-~mas raízes tuberosas ... Do lado da Cos
ta , no mesmo decenio de 1837 a 1847, as tribos mais próximas acossadas também 
pelas do interior come9avam a apresentar-se aos moradores de Sáo José de Porto 
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Alegre pedindo socorro contra os tapuios brabol, como eles duimavam aos outros, e 
pedindo paz aos"cristlos .. . Foram os Nack:nenukes que expeliram de seus domí· 
mos os intelizes Maxabti. E quando 1enhotes das tenas ckJI M•xabli se aproxi· 
maram das Port-.ueaes, foi cometendo tropelias e atentados ora provocados, ora 
Dio" .36 

Assim sendo, as tribos menos numerosas e mais fracas foram obripdas a se su
jeitar is condi~s pouco desej4veis que a sociedade branca na sua exp1Dsfo lhes im
punha, a fim d~ escapar a destrui~ pelos "temíveis" Botocudos. Entlo, alguns 
grupos indígenas se aliaram aos proprios brancos na "Guerra contra os Botocudos", 
principalmente os Maxalcali.37 &sa alian~ deve ser vista como um fator relevante 
de sobrevi"Vencia física deues indios. A flexibilidade adaptativa de sua estrutura so
cial é, também, um fator de sua sobrevivencia na área do Médio Jequitinhonha. 
Adiante wremos como lograram ajustar-se a urna nova atividade económica que 
tiveram de aceitar, em face dó encurtamento do território tribal. Ao contrário, di· 
versas outras tribos aldeadas pelos neobrasileiros e, também, fomecedores de "sol· 
dados", desapareceram. 

Assim, razOes mais profundas mostram o sistema Maxakali operando em ter
mos de flexibilidade aos fatores e injun~es de naturel.a endógena e exógena. Do 
ponto de vista da necessidade de sobrevivencia, ambOs os sistemas em contato de
senvolveram ajustes mútuos que lhes permitiram reconhecer a existencia de urna si
tua~o de interdependencia por meio de al~as rela~s gerais compartilhadas por 
ambos os segmentos, principalmente, como já vimos, no que diz respeito a subsis· 
téncia material e a sobrevivéncia física (a guerra contra os Botocudos). Porém, tais 
ajustes mútuos nfo se efetivaram com rela?o is tribos aldeadas na área do Alto Je
quitinhonha, que desapareceram, enquanto os Maxakali, aldeados na área do Médio 
Jequitinhonha, sobreviveram. 

Já vimos que as condi~s ecológicas e estruturais da área dos Maxakali sfo de 
tipo mais favorável a sobrevivéncia. Vamos ainda insistir no munto. A frente de 
economia extrativo-mineral deve ser: vista com um grau de agressividade muito 
maior do que a pastoril. Assim, em semelhantes condi~es de persegtii~o aos Boto
cudos, os Malalis foram aldeados pela Divisáo da primeira área e , já em 1818, nada 
mais restava deles. Conforme narra Theophilo Ottoni, "os Malalis em 1787 perse
guidos pelos Nacknenuckes apresentaram-se no Alto dos Bois, 9 léguas distante de 
Minas Novas (área do Alto Jequitinhonha) e aí ficaram aldeados junto ao quartel 
das divisóes. ·oiz-se que alguns comandantes das divis0es mostraram predile~ao pe
los soldados indígenas. Nlo só eram mais conhecedores das matas, como também 
nfo sabendo exprimir-se nem conhecendo o valor do dÍnheiro, eram menos exigen-
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tes nas contas do soldo. No Alto dos Bois os Malalis voluntários, ou recrutados, 
sentaram pra~ nas divis0es. Tendo alguns desertado sofreram castigos severos, bem 
como pessoas de suas f amllias acusadas de haver acoutado os desertores. A prote
~ao dos cristJos, assim exercida, come~ou a parecer-lhes mais intolerável do que a 
guerra comos seus irmios das florestas. E urna bela manha o comandante do Quar
tel do Alto dos Bois achou a aldeia completamente abandonada . . . Vencidos, e di
zirnados (pelos Botocudos) acolheram-se novam~nte a prote~o dos cristaos. Res
tam ainda. . . urna vintena de Malalis dados ao trabalho e ao negócio, inteligentes e 
desconfiados. Há 30 ou 40 anos que se passaram os últimos acontecimentos expos· 
tos (1858)."38 

Ve-se pois, a luta do índio para nao se deixar alienar. Apesar de tudo, aliena
se de fato. Após fugir dos aldeamentos dos "civilizados" ele retoma para ser marca
do e violentado por urna outra sociedade e urna outra cultura. E, assim descaracte
rizado, o índio já nio é capaz de se manter nas florestas. Necessidades novas lhe 
eram impostas e ele as desejava contra si mesmo. 

Em suma, as características.das duas áreas aqui apresentadas influíram de mo
do inicial nos processos emergentes dos contatos. As contradi~s se delineiam com 
fei9ao própria em cada urna delas. Na área do Alto Jequitinhonha vimos os índios 
colocados <liante de urna economia estrativo-mineral com grande necessidade de 
mao-de-obra escrava e de desalojar os grupos estabelecidos nas zonas de ocorrencia 
mineral. Ressaltamos urna maior densidade populacional, bem como grande agio· 
mera9io de pequenas propriedades constituindo maior número de núcleos urbanos. 
Sabe-se que um segmento nestas condi90es é bastante heterogéneo, depredatório, e 
bastante agressivo em face das ambi9óes de riqueza. 

Ao contrário, na área do Médio Jequitinhonha as penetra~s se fizeram pos
t~riormente e em condi9oes económicas outras. A princípio foram até episódicas. 
Area de matas e nao de descampados como a anterior, de baixa densidade demográ· 
fica, e onde os sesmeiros ou latifundiários nao conheciam os confins das suas pró· 
p rias terras, ela favorecia a sobrevivéncia de grupos tribais.39 Depois, a sua carac
terística pastoril4° e , só em condi9óes excepcionais, exploradora-vegetal, dava mar
gem a umá maior elasticidade nos processos de sobrevivencia com o gentio, inclusive 
de alian9a com alguns grupos como meio de sobreviver as agressoes dos "ferozes" 
Ilotocudos. Mas era urna alian93 em que a tribo operava como um todo e nao como 
acontecía na área do Alto Jequitinhonha, onde se praticava a destribalii.a~o para 
suprir o desequilíbrio de sexo da frente mineradora , para trabalho escravo e para in
corpora9ao dos indígenas aos quartéls , fatos que levavam implícita a perda da iden
tidade social e cultural indígena. Além disso, pelas condi~es naturais do Vale Mé-
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dio do Jequitinhonha, como regiao de floresta tropical, as incurs0es que a princí
pio se fizeram aí, contra os índios, fracassaram. 

Analisadas, entáo, as situa~s cruciais das duas áreas vamos, agora, tecer al
gumas considerayoes sobre as transforma~0es ocorridas na estrutura económica dos 
Maxakali. De modo geral, os índios nao ficaram aí, imunes a redu?o de seu territó
rio de caya e coleta, o quaJ foi invadido por urna frente rala de extratores de produ
tos da mata, de agricultores de subsistencia e de criadores de gado, estes últimos em 
maior escala. 

• 
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DE QUE E CAPAZ UM POVO NA LUTA PELA SOBREVIVENCIA 
Flexibil idade reguladora da estrutura económica Maxakali 

Existe una máquina que pertence a la categorúz de 
los mecanismos reguladores, pero cuyo interés re$fde, 
sobre todo, en las analogías fisiológicas que evoca: es 
el homeostato de Ashby. Se trata de un aparato capaz 
de retomar automáticamente una posición de equili
brio, señalada de antemano, no bien le son aplicadas 
algunas influencias exteriores que provocan perturba
ciones del equilibrio. 

Jean LADRIBRE 

Os maxakali foram capazes de formular seu sistema económico e mesmo trans
formá-lo ante as pressoes sobre seu território, e foram "mais felizes" que os outros 
índios de Minas no encontro de urna nova direyáo. Vejamos : a classificayao dos 
Maxakali como "povo marginal" (Steward) toma implícita a ausencia de agricultura 
ou a existencia de agricultura incipiente . "Steward provou a dominancia de arran
jos patrilineais entre grupos primitivos, cuja base de subsistencia residia na ca~a e 
coleta , e que estavam associados em pequenas bandas seminómades. A organiza~fo 
em bandas patrilineais decorria das possibilidades permitidas pelo habitat geográfico 
explorado por aquelas técnicas, a ca~a e a coleta. "41 Ora, encontramos urna grande 
tradiyáo nessa dire?o, entre os Maxakali, e tudo leva a crer que esses índios, antes 
do contato com a sociedade brasileira, constituíam um povo ca~ador e coletor. Ser
vem-se eles ainda de urna forma preferencial. de casamento, a unifo de um homem 
com a filha da irma do pai, ou coma filha do irmfo da máe . O processo de tra~r a 
decendencia ainda opera segundo um critério que toma por base exclusiva a linha-
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gem paterna, isto é, a linha masculina, patrilinear. Outras evidencias encontramos 
nos seguintes tre~hos de Métraux e Ploetz: "Les Masakali, par contre, semblent 
avoir preuve d'une répugnance invincible pour l'agriculture dont, cepandant, ils 
appuéciaient fort les produits (Saint Hilaire , t. 11 , p. 209) . Ceux que visita Maxirni
lien de Wied-Neuwied (t. 1, p. 376) cultivaient le ma'is , le manioc et le coton."42 

"Nous avons, d'une part, les Botokudo, les Puri, les Patase, les Kutaso, les Masakali 1 

les Aweikoma, qui menent une vie nomade et qui cherchent leur alimentation dans 
la cusillette des fruis et dans la chasse~ d'autre part, nous recontrons les Kamakan, 
les Makumi, les Koroado, les Kaingang qui sont agriculteurs. . . Il ne fait aucun 
doute que es colons ont répandu la connaissance de l'agriculture chez les lndiens 
qui leur étaient soumis. Cela est certain pour les Makuni, Malali et Masakali."43 

Vé-se, por conseguinte, que a economía Maxakali sofreu transformayües, pri
meiramente imputáveis a fatores ecológicos e bióticos, depois ao processo de con
tato comos brancos. Conforme dizia Nimuendajú em 1939: "os Machacari viviam 
sobretudo da lavoura. . . A caya em terras dos Machacari, como em todo o sertao, 
está hoje quase completamente destruida pela ganancia dos negociantes de couros 
silvestres. Nos pantanais das margens do Umbaranas encontram"Se ainda capivaras, 
que os indios cayam com lanyas. A pesca exercida com anzóis, puyas e timbó mas 
nao com a flecha, é de pouca importancia."44 e, evidente que as transformayóes 
infra-estruturais afetaram os outros setores da realidade social. Mas trataremos dis
so específicamente em outra qportunidade. 

Hoje , a sociedade Maxakali é totalmente sedentária e impossibilitadá de loco
mover-se, nao só pela sua atividade agrícola, mas, também, pela ocupa~ao das terras 
contíguas pela sociedade neobrasileira. Ao contrário disto, conforme diversos cro
nistas e etnólogos, constata-se grande mobilidade da Sociedade Maxakali nos tem
pos da colonizayao. Em 1734 esses indios foram encontrados na regiao do Mucuri , 
Sao Mateus e Rio Doce; em 1786 apareceram em Porto Alegre , na foz do Mucuri ; 
em 1798 estavam juntos com os seus parentes de língua , os Macuni, perto de Cara
velas, na Bahia; em 1801 retiraram-se novamente para o interior, aparecendo em 
Tocoiós, no Baixo J equitinhonha, onde permaneceram até 1804; depois f oram trans
feridos rio acima, para o entfo quartel de Sao Miguel, pelo comandante Juliao Fer
nandes Leao,45 que naquela época mantinha a guerra contra os Botocudos no Je
quitinhonha ; por perseguiyao as suas mulheres, retiraram-se rio abaixo, primeiro pa
ra a Ilha do Páo, onde em 1817 foram visitados por Saint'Hilaire, e depois, ainda mais 
longe , para a boca do Ribeirao Prates, onde os encontrou PohJ no ano seguinte; des
ses Maxakali , urna parte parece ter ficado no interior, pois, em 1816 o Príncipe 
Neuwied encontrou urna pequena aldeia deles no Baixo Jucurucu (Rio do Prado) ; 
depois estiveram em aldeamento no Jequitinhonha, no lugar chamado Vila Guarani 
(Farrancho), até os fins do século passado; devido ao aperto cada vez mais insupor-
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tável, e que só trazia um número sempre crescente de adventícios neobrasileiros ao 
povoado, tiveram de retirar-se rumo a leste, para o Ribeirfo do Rubim {do sul). 
atual Vila Uniao; em 1917 essas terras foram ocupadas e em 1921 eles foram escor
rayados daí, indo habitar, finalmente, as cabeceiras do ltanhaém(riode Al~).46 
A despeito de que esta mobilidade possa ser explicada em grande parte pelas prea&s 
das frentes colonizadoras, nao resta dúvida de que os Maxakali constituíam um po
vo . "ca~dor-coletor" e, por conseguinte, nómade, mesmo que esse nomadismo te
nha sido do tipo "restrito". 

Assim, usando do conceito de padrao de comunidade sugerido por Bemdsley. 
Holder e Krieger, que incluí a mobilidade de urna comunidade, além de oubas ca
racterísticas: no caso da sociedade Maxakali, esse padrlo, antes do encurtamcnto 
do território tribal, seria do tipo "sedentário semi permanente", ou seja, "moa c. 
munidade que pode ser identificada com uma aldeia, que se estabelece em 1ocais su
cessivos, ocupando cada um deles por um período de anos. A popala~o é estáftl 
e continuamente sedentária, mas consegue ser assim sornen te movendo a a/dril pe
riodicamente': 47 Assim, o lugar em que poderla situar o grupo tradicional Maxaka
li, por sua característica, entáo, explotativa, é aquele que se traduziu como 1Jaddío 
sedentário semipermanente". 

Porém, os índios de hoje já nao sao mais os de ontem, e essa sociedade s6 per
sistiu porque seus aspectos funcionais pesaram mais que os disfuncionais no proces
so da compulsao a que foram submetidos. Adotaram a agricultura; Dio coosegui
ram entre tan to ser pastores por razaes que ainda nao estáo bem explicada, pois o 
S.P.I. sempre lhes presenteouespécirnes de gado vacum, a que sempre comeram, tro
caram ou venderam. Mas, aceitando a noyao de excedentes económicos pasDralD a 
colocar seus produtos agrícolas nas teiras .neobrasileiras. Doravante, deverfo canñ
nhar para a estratificayao social e o individualismo. 

1 
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PRECO DA SOBREVIVeNCIA - DUAS CONFIGURACOES QUE SE 
DISTANCIAM 

lnd~ce de Agua Boa e fndice do Pradinho 

Nesses tempos o seu povo tinha comido da saúde do 
deserto, dizia ele, e ignorava tudo a respeito de latas 
de conserva e do que se vendía nos ta/hos. Tinham si
do estas inova~oes que tinham acabado por faze-los 
degenerar. 

Ruth BENEDICT 
(Citando o chefe dos fndios Diggen .) 

Atualmente, podemos registrar a ocorrencia de dispersao do grupo Maxakali 
em duas, glebas contíguas, Água Boa e Pradinho, cujo intervalo se acha preenchido 
por componentes da sociedade nacional, e a dispersao competitiva e até conflitual 
das familias dentro de urna das glebas e de urna gleba a outra. Ambas as reservas en
contram-se cercadas por pequenas propriedades de neobrasileiros, em número de 
27 posses, e algumas delas separam as reservas urna da outra. A área de ocupa~ao · 
neobrasileira naturalmente vai influir, as vezes, de modo fundamental - como Ro
berto Cardoso de Oliveira demonstrou entre os Terena4 8 - na configura~o de cada 
aldeia, em particular na de Água Boa, onde a visita aos moradores neobrasileiros do 
Posto Indígena (em número de 120 pessoas) sao freqüentes e até constituem urna 
nova necessidade. 

Assim, Agua Boa, do ponto de vista etnológico, apresenta urna popula~o 
que há algum tempo "deixou de ser tribal", pois já foi descaracterizada pela esuutu
ra sócio-económica do Posto e de fora dele, embora se mantenha fortemente indíge-
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na pelos la~os de parentesco e outras rela~0es com os índios do Pradinho. Chama
mos a participar de nossa economia mercantil, os índios de Água Boa desorganiza
ram mais depressa seu sistema tradicional de provimento da subsistencia, quebran
do-se inclusive os antigos núcleos de coopera~ao e aumentando cada vez mais sua 
dependencia, agora individual, em rela~ao aos agentes da sociedade nacional . Em 
Agua Boa o antigo sistema de controle social carrúnha para a desmoraliza~ao e o 
grupo, obliterados os padrees tradicionais, marcha para a dissocia~ao. 

A aldeia de Água Boa prestou-se e presta-se, pois, a estudos de contato, com
pulsao mais direta , mudan~a social mais intensa e aliena~ao do trabalho nos moldes 
pre-capitalistas. Por sua vez, a aldeia do Pradinho, embora se preste também a este 
tipo de estudo , dentro de um critério de representatividade, presta-se a urna verifica
~ao, em profundidade, do parentesco, da organii.a~o social e da cisfo intergrupal. 
Do ponto de vista tradicional, a aldeia Pradinho é a que melhor representa o univer
so Maxakali, pois, até o momento, sofreu menos com.pulsao que a de Água Boa, 
principalmente no que diz respeito a cultura material. E se Pradinho nao é o que se 
poderia conceituar como urna "aldeia Maxakali típica" - porque difícil é descobrir, 
em tais circunstancias, o que é típico - pelo menos ela representa o que se pode 
constatar como mais tradicioqal no universo Maxakali , sem por isso estar isenta dos 
processos de mudan~a que vem sofrendo todo o grupo indígena. 

Do ponto de vista das estruturas demográficas, enquanto Pradinho parece 
manter urna ponderável unidade étnica, Água Boa manifesta um certo "acabocla
mento". Mas, ao que parece, a despeito das modifica~oes que sua etnia sofreu em 
direyá'o desse "acaboclamento", e já dizia Curt Nimuendajú que "um ter~o deles sio 
mestiyos'' ,49 o Maxakali é ainda um ser tribal, cuja organiza~áo social, mais parti
cularmente o sistema de parentesco, parece manter-se de maneira intacta, bem co
mo a sua l íngua e outras características organizatórias. 

Em suma, ambas as aldeias mudaram muito, apesar de Pradinho procurar fu
gir ao contato para reorganizar sua vida nas velhas bases, o que já é impraticável; 
Água Boa, em contato diário de 120 neobrasileiros que residem na reserva do Pas
to, te~ impedido que esta reorganiza~áo se efetive a contento daqueles indígenas. 
Além disso, as aldeias nao poderiam ficar imunes as compuls0es da popula~o ad
venticia {de fora) das reservas, responsável pelas mudan~as operadas recentemente 
na área, dentre as quais ajá falada fragmenta~o do latifúndio é a mais importante, 
além das transforma~oes drásticas na paisagem, que levaram os índios a adatar urna 
nova forma de provimento da subsistencia . Paralelamente ao pastoreio, a agricultu
ra neobrasileira tem crescido de modo ponderável e, ávida de mio-de-obra, passou 
a recrutá-la também entre os indígenas .S O 
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s1TuAcAo ATUAL No Meo10 JEau1T1NHONHA 
Funda~o do Posto lnd(gena 

Se é venlade que o sistema pode sempre encontrar o 
equilí'brio. niío é menos verdade que a procura deste 
equilibrio niío se pode fazer senáo por meio de crises. 

Pierre de LATIL 

Na época em que a explora~áo do ouro e do diamante era intensa na área do 
Alto Jequitinhonha a coloniza~fo da área do Médio Jequitinhonha era incipiente 
ou, praticamente, nfo existia. A real ocupa~áo da área só se deu recentemente e em 
coodi~ muito ')Denos" agressivas que nos tempos do Brasil Colonial, pois nao 
carregava consigo a marca do espírito mercantil, aventureiro e depredatório. 

Confoone nana Marcelo Moretzsohn, "há uns 40 ou SO anos atrás, quando se 
iniciou a coloniza~fo da regiao, os primeiros posseiros nro tiveram luta comos ín
dios.nS l Mas, a medida que o número desses posseiros foi crescendo, os índios pas
saram a experimentar maior compulsao territorial e os contatos resultaram em cres
cente depopula?o da sociedade Maxakali . A fase de depopula~fo coincide coma 
fragmenta~o do latifúndio e a ocupa~ao das terras tribais e devolutas pelos neo
brasileiros,já agora, incrementando também a agricultll'ra. 

Confonne dados censitários do S.P .I. encontrados por nós nos arquivos do 
Posto Engenheiro Mariano de Oliveira, em mar~o de 1942, a popula~ao Maxakali es
tava reduzida a 59 indios. E possível que este dado tenha sido baixado exagerada
mente. Mas, de qualquer forma , se nao fosse instalado o Posto em 1941 e demarca
das as tenas desse pequen o grupo de Maxakali , eles teriam caminhado para o desa-

pared.mento total (ante a napidez com que o território triuíl5 2 come~ a diminuir, 
reduzindo-se as matas de onde eles tiravam a sua SlthSisténéia. 

Antes do povoammi ~.o ilite:nsim da úea ( sécalo XIX), a popula~ :P.bukali, 
possivelrnente, -~de '680J~ indiMíduos, pois "poucoantes de come~ a coloni:za
~ao da regiáo eses Indios pc!>S&Wam quatro aldeias e ocupaTarn um tenitóóo de 
mais de dez légua :POI dez. Uma-epidemia ~ varíola mluziu estas quatro aldeias a 
urna única, nas mm:gens do Unl: n11u91,<011de um surto de sarampo veio a fazer mais 
vítirnas. Nesse ín1PAim bouve ~omo territóño tlibai ~la compra ilegal ele 
terras. ,,5 3 

Segundo narra ••a Marcelo llmetzsdlm, um certoJoaquia Fagundes era ti· 
dio como "anwmdor" dos indios e wiendcu gmnde parte de suas 'lerras. Os indios, 
,parteriormente, daentendcram-se am Fagumles. Nem °' 1sjfo, Hos indios, que 
fficmnam um único grupo., com urna única aldeia, veem-se obóJados a se separarem 
.em <épocas de plantío para aproveitamn as terras que lhes sobram. Da época que 
F•undes abandonou a tribo até a ÍlDldas:fo do Posto (em 1941), medeiam uns 20 
a:oms.. Os Maxakali tiveram durante este tempo a simpatía de um chefe político lo
caJ, Joao Silva, que impediu o esbulho de suas tenas. A regiSo foi povoando e as 
mata foram transformadas em terras de pastagem. Os proprios indios, con\4ellcidos 
pelos civilizados, andararn plantando suas "mangas" (pastos). Alguns chegaram a 
possuir algumas cabe~s de gado, que logo perderam. O próspero comércio de 
poaia e peles teve inicio entio e durou até o quase desaparecimento total das matas. 
.Data da queda deste comércio a instala~o do Posto."54 

A economía neobrasileira é, entio, exclusivamente pastoril e a agricultura é 
apenas e ainda de subsisténcia.55 Avan~-se sobre os pastos do território tribal e o 
gado destrói a fonte de subsistencia dos indios, gerando intensa depopula~o. 

Com a instala~o do Posto, a depopula?o cessa e a taxa de natalidade come~. 
a elevar-se nos anos seguintes, tal quaJ a da popula~ neobrasileira.5 6 Assim, con
forme dados do arquivo do S.P.I., em Agua Boa,emoutubrode 1943apopula~loha
via cresc1do para 118 indios; aumentou para 131 em dezembro de 1946; 132 em 
agosto de 194 7; 14 2 em novembro de 1948; l SO em outubro de 1951 ; 1S8 em abril 
de 1952; 185 em 1956 (Cf. Moretzshon); 255 em abril de 1958; baixou para 240 
cn1 ·aneiro de 1959; caiu novamente para 199 em J 960 (Cf. Popovich);51 em nossa 
pnmeira ida ao campo, em jullio de 1962, constatamos um crescimento para 230 
índios; em nossa segunda viagem, em janeiro de 1963, constatamos outro cresc1-
mento para 243 índ.los ; portan to, de agosto a dezembro nasceram 13 crian~as (isto, 
sem incluir os mesti9os e os índios de outras tribos localizadas recentemente pelo 
S.P.l . na aldeia de Água Boa , em número de 16). Os indícios demográficos mos-
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tram que · a taxa de natalidade ten de a subir, o que é um sinal de que ~les consegui-
1am superar em parte a crise gerada anteriormente pelo surto de desbravamer co dos 

. .. 1 ~~(!ore~ qe P,eles, oxtratores de poaia e madeiras, e posteriormente pela fren te pas
~ .., to!11 pou·cc antes da funda~ao do Posto. 

. Assim, gra~as a 1nterven~o do S.P.I. os Maxakali puderam sobreviver como -. . 
¿¡ :· p~~oa, fí~ca, . Se~,~la teriam desaparecido, vitimados por diversos fatores dissocia-

f--. tivos, J>rincipalme~ com rela~o ao esbulho de suas terras ; " .. . a assistencia ofi
cial aos índios foi mais efetiva no sentido da defesa da terra, urna defesa mais de fa
to que de direito, sem que normalizasse legalmente a situa~o urna vez por to

. ·t .. das".ss:. ~ •l . • 

' 
~om a il\Stalay!o do l'osto, entretanto, as pressOes n!o tive,rai:n flm; f oram 

apenas atenuadas, wnforme pudemos constatar na correspondencia do arquivo do 
S.P .L (Água Boa) e do qual extraímos, a título de exemplo, o seguinte trecho do 
ofítjo n<? 2, de 3 de maio de 1955, do auxiliar de Sertao José Silveira ao Diretor do 
S.P.I .. : "Pe~o autoriza~ij;o para vender quarenta cabe~as de ga9o e., pedindo também 
autoriza~fo para ernpregar o produto da venda nos trabalhos da rela~o anexa, os 
quais revestirao em as~gurar área~ des te Post o ex postas a ganancia de f azendeiros 
da regiao, com os quais estamos em constantes choques e, se ainda nao se apodera
ram das aludidas áreas, é porque venho mantendo urna atit14.de enérgica e, ao n1esmo 
tempo, ~ploniática ... " 

O arqu~vo do Po~to é rico de documenta~ao reclamando ass~sténcia para os ín
dios. As cartas e ofícios, entretanto, indicam quio falha foi essa assisténcia. A res 
peito, coµ~idera o etnólogo Darcy Ribeiro que "a obra de assisténcia, esta si n, é 
que atenderá as necessidades propriamente indígenas. Todavía, no campo da assis
tencia e proteyfo, o S.P.I. falhou freqüentemente . Chamado a intervir para salvar 
as tribos de urna destrui~o fatal - caso tivessem de enfrentar, com suas próprias 
foryas, a competi~o ecológica com popula~oes infinitamente ma1s numerosas e 
mais bem equipadas culturalmente - nfo consegue impedir que .--is indios, depois de 
desarmados, ~ian:i conduzidos a condi~es de extrema penúria e .que percam, com 
a autonomía, a alegria de viver."59 Essa deficiencia do S.P.I. pl•de se_rexplicitada 
a través da palavra do próprio Darcy Ribeiro em seu livro A Política lndigeni~ta Bra
sileira, quando analisa os grupos e os mecanismos de govemo q~ tero maajpulado a 
institui9ao, bem como a sua impotencia para obrigar os que viyem nas fronteiras de 
~xpansao a cumprir a legisla~o indigenista. 

Segwido esse autor, o S.P.I. tem na sua história altos e baixos. A umafase de 
reorganizQfiio e 1enovafiio em 1940, por ele apontada, fazemos coincidir afundafiiO 
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do Pasto Engenheiro Mariano de Oliveira em 1941 e urna pequena assisténcia aos 
índios para desenvolverem sua agricultura, como veremos mais adíante. ·Por bt.i.ti-o 
lado, o autor chama a aten~o para, em seguida, a interferencia perniciosa do ! 

DASP, depois da política partidária e dos militares conhecedores da ·trácfr:rao do ah1-- 'r: 
dido órgao, levando-o a urna situa~fo da conivéncia comos aprovéitadores neobra
sileiros e até de ·espolia~[o de seus próprios protegidos.60 QS' indios sio largádos a "' 
sua própria sorte ; procuram en tao sobreviver a custa de pesados sacrif ícios, ajus
tando-se como pode.ro aos padraes técnico-económicos dos posseiros que os circun-
dam e os envolvem. . 

Assim é que os Maxakali. "com o des.apar~cimento da ca~a . pesca, coleta de 
frutos e raízes da mata, tiveram que contar tao somente com a agricultura, que me
lhoraram com o uso de ferramentas de ferro , cultivo de novas espéciese introd~o 
de técnicas de plantío dos civilizados. Iniciaram um comércio de peles e poaia que 
perdurou enquanto duraram as últimas matas. Yenderam eles mesmos peda~QS de 
suas terras, para conseguir algumas cabeyas de gado que nao puderam reter ... "61 

Na época da funda~ao do Posto, os proprietários e os indios utilizavam suas 
colheitas para seu próprio consumo. "Com a abertura da Rio-Bahia e de outras es
tradas que ligaram a regiao a esta grancle rodovia, um novo mercado surgiu e come
yOu-se a exportar em grandes propor~es. No comércio cada vez maior que se esta
beleceu, os indios foram levados a participar, competindo com os agricultores civi 
!izados e entre si mesmos. 

·•fazem-se trés por ano na reg1ao : duas antes das chuvas de •trovoadas· (sc
tembro/outubro) e un1a antes das chuvas de 'neblina' ( fevere iro/mar~o) . Quando as· 
duas ro~as de 'trovoada', uma é de arroz, nos brejos, e outra de ·mantin1entos' (fei
jao. milho, mandioca. batata-doce , etc.) nas matas e capoeiras. A roya de 'neblina' 
é apenas de ·ma11timentos'. Os índios vendem de dois ter<(OS a trés quartos de sua 
produ<(ao de arroz , rnilho e fc ijao, para citar apenas a produ((á"O mais importante . 
conservando a mandioca e a batata-doce para a sua própria ali111cnta<(ao e engorda 
de porcos, o que lhes condiciona uma die ta paupérrima. O dinhciro adquirido corn 
as vendas é insufi ciente para atende r as necessidades de roupas . sal, carne de porco. 
toucinho, pólvora . aguarden te. etc." 

"Ton1emos o arroz. produto de n1aior cota<;ao. para exen1pli fica r o con1ércio 
agrícola da rcgiao. Urna ro~a de tres pratos ( 1 /4 de alqueire ) custa mil cruzciros 
( CrS 1 .000.00) para preparar. Gastam-se mais CrS 250 .00 com sementes para plan· 
tar. A prin1cira lin1pa fica e1n CrS 450 .00. a segunda em CrS 225 ,00 e a colheita 
em outros CrS 225 .OO. Total igual a Cr$ 2. 150,00." 
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"No preparo da ro~ sao necemnos 30 'sem~· ou seja, o trabalho de um 
homem em 30 días úteis ou de 30 homens nurn dia. Urna ~ do tarnanho descrito 
dará de 40 a 60 alqueires ( um alqueire -100 litros) de arroz. Urna pessoa de posses .. 
da regilo, que empreite sua r~ na fonna que vimos ou assalarie 8eus empregados a 
CrS 25,00 por día , vendendo seu arroz na alta por CrS 600,00 o al'l\ieire, terá urn 
lucro, em 40 alque:res , de CrS 21 ~900,00. No caso do pequeno a, ne ttor ou do in
dio, a situa~o é di '>!rente . Nao i cmuindo capital monetário, <. iSry'.JC;ffi apenas da 
for~ do seu trabalhv. Se trabalham para outrem, recebem se ..i SZJário ou sua em
preitada e deixam de participar nos lucros que lhes darla a \ enda da colheita. Se 
trabalham para si, raramente poderio fazer urna ~ do tamanho da descrita, ¡><Is 
essa exigirá um tempo de trabalho que nao poderio dar, limitados como estáo pelas 
condi~0es do tempo. A ro~, depois de derrubada, deverá esperar vários dias expos
ta ao sol, antes da queimada, que terá de ser anterior as primeiras chuvas . . Tratando
se de índios que fazem ro~as individuais, auxiliados por suas mullieres na planta?o 
e colheita, as ro~ sao sempre de prato e meio (a metade da descrita) ou menores. 
Antes das chuvas de 'trovoada' toma-se ainda mais difícil fazer r~ grandes, pois 
sao duas ro~ que terao de fazer ao mesmo tempo, e nao é raro o indio ver perdida 
urna das r~s pelo fato das ch uvas virem antes do tempo esperado." 

"Acresce ainda o fato do índio gastar seu tempo ~om outras atividades, como a 
ca~a. por exemplo, em que sao necessários dias de trabalho na confec~o de flechas 
(arranjar taquara, madeira para pontas, cipó para amana~~ <:a? de pis.uros para 
empluma~o, etc.), do arco (madeira para arco, fibras para a corda, preparo da cor
da) e o tempo gasto coma própria atividadr da ca~ada, mt ttas vezes improfícua, 
nas atuais condi~s de raridade de animais. Se o indio, na necessidade de urn di
nheiro imediato, se assalaria por urna semana, este tempo em que esteve ocupado e 
nao foí empregado na sua propria r~ p0derá ser fatal a sua colheita, parcial ou to
talmente . Sobre tudo isso pairam ainda os pre~os do mercado, variando de acordo 
com a oferta. Se a ro~ é vendida na ocasiio em qtae se come~m os trabalhos da 
planta~o , e que se chamam vender na~. o alqueire vale CrS 100,00. Na colhei
ta , coma maior fartura, vale CrS 200,00 e a grande alta é a época de venda de se
mentes para a próxima ro~a , quando o alqueire vai a CrS 600,00, e quase já náo há 
arroz para ser vendido." 

"O índio ou pequeno agricultor levam desvan tagem também na venda, estan
do sempre necessitado de dinheiro e nfo podendo especular e esperar a alta. Pelo 
que se ve, o coiñércio de alimento na regiio dá lucros unicamente para os que em
pregam dinheiro e nfo trabalho, e especulam, quer comprando na baixa para esperar 
a alta , quer empreitando ou assalariando. aos pre~ da p~. Outra circunstáncia 
que age em detrimento do indio é o fato de nlo ¡><muir animais para transporte, o 
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que o obriga a vender mais barato aos compradores que venham buscar os produ'tos 
em suas r~, ou a levar pequenas quantidades semanalmente i feira, o que 0 p0e 
mais a mercé das flutua~s de pre~os, já gue nf'o pode perder o esf or~o do trans
porte e voltar coma carga, deixando de vender suas mercadorias quando o mercado 
está abarrotado e os pre~os baixos. Falei anteriormente que os indios haviarn entra
do em competi~o comos agricultores civilimdos e entre si mesmos. Com mo, po
derla d.izer que os indios ora no mercado ocorrem com as mesmas mercadorias dos 
civilizados, aumentando a oferta e diminuindo os pre~os, ora vendem r~, ora se 
a~lariam, ora amlariarn civilizados ou outros índios por dia, para trabalharem em 
suas r~,62 ora cedem terrassuas para os civili7.ados plantarem e darem-lhe a meia. 
Com mo, dentro das propor~s de extrema penúria em que vivem, já há indios 
corn mais fartura e dinheiro que outros, ;mim como come~arn a surgir as primeiras 
especialim~0es, como o costureiro da tribo e cabeleireiro, que cobram seu trabaJho 
em dinbeiro ou em dia,, de trabalbo de outros em suas r~. 

'

4

f.nfirn, a agricultura nestas condi~ está aquém das necemdades, os indios 
consumindo parcialmente sua colheita e vendendo a baixo custo a maior parte, o 
produto das vendas sendo útfuno. Os outros pequenos expedientes para ajudar a re
ceita sio venda de flechas e bodoques, comprados por curiosos de feiras, um porco 
criado a meia por algum ci.vili7.ado ou outro útdio, e quando o café dá bem no Posto, 
O Í'!lrtO as escondidas da chácara. . . n6 3 

As expressOes: índio ... costureiro", indio "cabeleireiro", indio "com nms far
tura de dihheiro" retiatam bem as contradi~ que se formaramnointerior da pró
pria estrutura social Maxakali, por in~ de Catares econOmicos neobrasileiros. 

1 

A situa~o que encontrarnos em 1962, e depois em 1963, é bem pior do que a 
encontrada por Moretzsohn em 1956. Conforme se pode ler e está documentado 
em nosso diário de campo, omitindo cita~s nominais, deixemos a palavra com os 
próprios empregados do Pasto, que estao consubstanciados em suas próprias anota
~6es, em ordens de servi~: 

"De certa feita, o S.P J ., aqui radicado, comprou em T. Ottoni com dtnbeiro 
do ~' espingarda de 'secar pela boca' ao p~o de CrS 600.00 a unidade para 
negociar com os indios e moradores próximos; comprou tarnbém dais arados para 
atender is ne~dades tlos indios e os vendeu por pre~ maior, ficando coma irn
portincia. Seu cavalo branco foi adquirido com dinheiro proveniente da venda de 
feijao que os indios plantaram e colheram. O lnspetor tem alugado as mangas (pas
tos do S.P l. para imemadas de gado vizinbo e Dio presta conta das importáncias. 
Além ahso, recebeu duas novillm por aluguel de mm manga e trocou espingardas 
do Posto por mais 2, tendo feuado • 4 com a sua marca nominal. Em certa oca-



siao trocou 6 vacas do Posto por 6 novilhas das quais escolheu as melhores que tam
bém marcou para si., Adquiriu com verba do S.P.I . cal~oes , camisas e vestidos que , 
em vez de doados, f oram vendidos aos índios. O lnspetor criou urna carteira' para 
plantar arroz (capital de CrS 280.000,00); plantou o cereal e a produ~o foi vendi-
da sem que os cotistas e os que trabalham, participassem dos lucro~: Ele está cons
truindo urna cerca que separa a aldeia do Pradinho dos sitiantes H.P., D.R .• J .R. e E. 
e apregoa que está ¡;1gan<lo a constru\:ªº sozinho. quando, na ve1 1ad . esses vizi
nhos estáo enuando c' m partes iguai ' em dinhetro. U. Fulana dis'\. qt1v o lnspetor 
irá colocar a constru\:áv da dita cerca no seu relatório como desp: ...a unicamente do 
S.P .1 . Há pouco tempo, o Post o recebe u 120 bolas de ara me f arpado para marcar as 
glebas de terra Jos indios. Segundo o depoimento de diversas pessoas ao Posto e da 
cidade de Machacalis, o lnspetor, destas bola;; deu 4 ao Senhor M. (funcionário do 
Posto) , vendeu 4 para S.B. (vereadot), vendeu 1 O para J .M. (prefeito) , l l.1 para A.B. 
(fazendeiro vizinho do Posto), 25 para l. (negociarte) , 15 para G. (ex-delegado) , 10 
para D. (ex-coletor), 10 para G.B. (vizinho do Posto), além de outras pessoas. Rece
beu , também , o Posto., 4 fardos de jabá (carne charqueada) para os índios. O lnspe
tor a vendeu a 240,00 o quilo. Do armazém do Posto (sistema de barracao) ele 
vendia fubá a 25 ,00, o a~úcar de 26,00 a 50,00 , o fumo (comprado ou ganho para 
presente aos índios) a 350,00 o quilo. Trocou comos indígenas várias vezes, fac5es 
por laranja e feijao . Deu ao indio Raimundo urna espingarda de 600,00 por 1 1 /2 
alqueire de feijao ; ao índio José L.eao urna espingarda do mesmo tipo por 1 alqueire 
e 20 pratos de feijao ; ao índio Podó urna espingarda por 1 alqueire e 35 pratos de 
feijao, ao mesmo um facáo por 1 /2 alqueire de feijao ; ao indio Dominguinho 1 foi
ce por 25 pratos de feijao ; ao indio Vicente l espingarda po · 1 alqueire e 3-S pratos 
de feijao; ao indio Capitaozinho 1 espingarda e 1 foice (de pn. ~nte) por l alqueire 
e 30 pratos de fe:jao; ao indio José Rezende 1 facáo por 1 /2 .lqueire de feijáo; ao 
indio Artur (filho de Capitaozinho) 1 foice por 1/2 alqueire de feijao; ao indio Jus
tino 1 foice por 1/2 alqueire de feijao; ªº índio Jaime 1 foice e 1 facao por 1 alquei
re de feijao; ao indio Raimundo 1 espingarda e 1 pratinho de lata por 1 1 /2 alqueire de 
feijao; ao indio José L.eao (novamente) 1 espingarda, 1 foice (1 enxada de presente), 
1 pratinho de lata por 1 1/2 alqueire e 7 pratos de feijio; a índia Yayá Viúva 1 vesti-

do por 10 pratos de feijao ; a índia Ana Viúva 2 pratinhos de lata por 10 pratos de 
feijáo; a índia Januária 2 pratinhos de lata por 10 pratos de feijio ; ªº indio Lou
ren~o 1 espingarda por 1 e 1 /2 alqueire de feijao, ao mesmo 1 pratinho de lata por 
4 pratos de feijio ; ao índio Bidé 2 pratinhos de lata por 10 pratos de feijio ; ao índio 
Kokoti 1 pratinho de lata por 5 pratos de feijao ; ao índio Chlco Bidó um pratinho 
de lata por wna ,esteira; ao Sr. Marinho (civilizado) 1 espingarda por 1 alqueire de 
feijao ; ao Sr. Zezinho 1 espingarda por l alqueire de feijio; ao Sr. Louren~o l es
pu1garda por 1e1/2 alqueire de feijao ; novamente ao Sr. Marinho 1 espingarda por 

45 pratos Je feijao ." Etc . . . 
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_ Dona fulana, funcionária do S.P.I. declarou-nos que executou todas as transa-
~s, tendo tomado nota em urna caderneta (da qual extraímos os dados) por or
dem do Inspetor do P~to. Segundo eta, todo esse esbulho refere·se a urna únicas _ 
fra e o pre~o do prato de f eijao na época ( 1961) era de Cr S 30 00 sen do aiª . ' que o -
que1re estava a 1.000,00. Mas. o ~spetor o veodeu a 3.500,00 o alqueire . No lugar 
dos 30,00 o lnspetor dava ao md1gena 1 pratinho de lata por 5 pratos de feijlo. o 
Inspetor alugava as mangas~, 150,00 por cabe~ ao més. Nesta ocasiio, havia 2.400 

l
rezes nas manga& do P<;>sto. Para onde foi esse dinheiro tr·do?", indagava Dona Fu· 
ana. 

Segundo o Sr. L. (funcionário do Í>osto) na safra ~eguinte (de 1962) 0 Inspe
tor .fe~ o ·~~smo; ven~eu .o feijlo, num total de 15 a 20 alqueires, a 9.000,00 0 al· 
queue ,, tendo pago aos indios 1.000,00 por alqueire . 

Ainda , c?~forme o mesmo Serihor, os indios costumeiramente, empregam-se 
nas fazenda.s vi~mhas, mas somente por 1 semana e até menos. Trata-se de um caso 
de ~~or rr:,zgratzon . E.les gostam mais de colher arroz. Trabalham, de preferencia 
na. hmpa para plantio , e ro~am tarnbém. Os indios tem trabaJhado para os fazen. 
deuos.F.C.,0.B., F .D.,G.B., além de outros. O pagamento é na base de 50 a 100,00 
por ~1a e eles ganham o almo~o . Os fazendeiros, também, os exploram de outras 
mane1ras . O .B., ~or exemplo, fez fortuna comprando 11 mil litros de feijao no va
lor de 100,00 o htro por 10,00, sendo que muitas e muitas doses de cacha~ entra· 
.ram no lugar dos 10,00. 

.Segundo ainda o declarante , parte do feijao que restou, os índios venderam 
nas feuas e boteQuins de Tatu Caro (Batinga), quase tudo pago também em cacha~, 
um total de 10 alqueires. Na feira, entretanto, obtiverarn pre\:OS mais altos do que 
aquele pago pelo Inspetor, ou seja, lograram atingir 2.000,00 e, e1n circunstancias 
~x.cepcionais,. até 5.0~,00. Pouquissimos índios souberam comprar alguma coisa 
util , como se1am roup1nhas, carne, etc. Finalmente, como donos de 2.500 hectares 
de terras, onde viviam el_ll duas aldeias, eles véeltl 2.000 cabe~ de gado pastando. 
D~ssas , a~nas 30 si~ do Posto e das quais nem o leite eles podem provar. Dos 150 
~11 cruze1ros mensa1s (média) que os criadores pagam pelo pasto, os índios nunca 
v1r~m 1 ·cen,ta~o . Nao raras vezes, o gado destrói suas planta~éSes. Por isso, eles ad· 
qu~re.n1 o hábito .de roubar, até mesmo entre si. O norte-americano H.P., que vi,· 
proXImo do Pradinho, ao voltar de urna pequena viagem, encontrou sua casa intei1 
mente saqueada. Os roubos slo tantos que os fazendeiros da regifo organizaram una 
memorial , o qual foi entregue ao Govemador do Estado denunciando os Maxakali 

"b ' como andidos da serva". 
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A despeito de que pos.u realmente significar a maioria dos dados acima des
critos, pois muitos deles sao de senso comum, ou escondem interesses e paix.0es -
por isso mesmo nlo vamos interpretá-los a luz dos conceitos sóci~conónñcc , -
nio restam dúvidas de que a destrui~ do índio foi substituida por urna explo1cl?o 
económica "pública" e também privada. Essa explora~o se dá, ora nas intermedia
?s de troca, ora no emprego do indio como mf'o-Oe-0bra barata nas diamas fa
zendas circunvizinhas e no próprio Posto. 

A estrutura dp Posto assemelha« a mnagrande propriedade latifurMFiiia, co
mo as antigas da regil'o, e sua amsténcia ao indio nao passa de wn esbulhoe um en
godo. Sem falar nas doen~, os 'índios tem sido vitimas da ~' "ótimo"" ins
trumento de contrapres~o numa desumana espolia~fo económica, que lbes devo
tam o F.ncarregado do S.P J. e civilizados, sem falar nos diversos assacsinatos de in
dios por nós registrados em nosso diário de campo. A própria escala ind•na do 
Posto já foi transformada em depósito de arrnz e feijio e dormitório de tropeims, 
vaqueiros, etc. 

Dentro da área do S.P.I. poderíamos lúerarqui7.ar assim a popula~o : 

Na base da pirámide, os indios formando mais um ajuntamento de for~ de 
trabalho estamental p<»s, para constituirem-se numa classe, carecem do requisito es
sencial, que na ace~o de Maxuber64 é a possibilidade de valoriza~o de seu tra'Ja
lho no mercado. O indio simplesmente "serve", fala-se com desprezo. Acima deles. 
os camponeses e os funcionários do Posto - os "sem eira nem beira" - tratados L :>

mo servos da "gleba". No ápice, o lnspetor do Pos to com seus familiares, nfo rai as 
vezes, macomunado com altos funcionários do Ministério da Agricultura, usando o 
patrimonio das reservas como meio de enriquecimento ou capitaliz.a~o. 

Quando estive a primeira vez no campo, em julho de 1962, o lns?Ctor do Pos
to estava oficialmente transferido dali desde janeiro, porém continua va dir Jinéo ilí
citamente o Órglo, plantando ro~ e explorando economicamente os funcionários, 
camponeses e indígenas; todos eles, como constatei, sempre engan~ dvs nas diversas 
opera~Oes em que contribuem com o seu trabalho, seja pelo asse1, 1~oreamento da 
produ~o agro-pastoril, sem a devida contrapresta~o, ou esta em cae.~ ~ ª ou velha
rias como é o caso do indio; seja nos regimes de meia ter~, empreitad1 cu assalaria
do , como ocorre com rela?o aos neobrasileiros que trabalham para o Pos.to sobo 
tradicional sistema de "barracio". Assim , a nova ameaya é a estrutura do próprio , 
P<>Sto. Os índios, priucipalmente os de Agua Boa, se incorporan1, sem prote~o al-
guma, no "processo económico" dos civilizados, que os mantém, entre dece~s e 
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angústias, no último patarnar da estratificayao social, trabalhando para seu "patrio" 
e completamente domesticados por e para ele. 

A conseqüéncia deste estado é a progressiva proletarizay§'o do silvícola em sua 
pior fonna, com perda definitiva de tudo o que pudera distingui-lo favoravelmen
te desadaptando de seu originário ambiente selvático com os vicios e enfermidades 
que antes nao tinha e que lhe inoculou a "civiliza~o"; perdido já, para sempre, es
tá o "paraíso nativo"; ele é o intruso em um mundo que nao o aprecia, embruteci
do pela domestificayao de urna sociedade que, em teoria, clama por sua "incorpora
yao a vida civilizada" , a qual, contudo, contradizendo-se na prática, faz todo o pos
sível para man te-lo em urna domestificayfo servil, em urna servidfo penosa, em um 
emhrutecimento irremediável porque é progressivo. Como os condenados do infer
no de Dante, os índios passaram, de fato, a sofrer a mais terrível das penas: "a per
da de toda-a esperan\:ª" 

Estas notórias compulsoes ou alienay0es sofridas pelos índios, constatadas na 
área do Médio Jequitinhonha, tém descaracterizado bastante a cultura tribal. Po
rém, as relayóes estabelecidas entre as duas populayóes contribuíram, de certa for
ma, bastante para que elas coexistissem e sobrevivessem. Sobrevivéncia essa em ter
mos, é claro! Nesta ~ituayáo de contato, a resultante parece n!'o se traduzir, aoque 
tudo indica, em assinúla~o geral dos Maxakali, mas, a princípio, numa depQpula
~ao que só foi contida após a instala~ao do Posto, sendo substituída por urna explo
ra~~º económica sem trégua. E n!o se sabe com que sacrifícios os indígenas tem 
resistido ao traun1atismo dessa situayao adversa, enquanto outras sociedades tribais, 
sob as mesmas compulsé>es, desapareceram. 

Essa .-esisténcia dos Maxakali , acreditamos, tem sido proporcional, lústorica
mente , a oscila9ao da capacidade de assistencia do S.P.I. O convívio comos civiliza
dos, para eles, en1 termos gerais, tem significado a alienayao, a fome, a doen~a, e o 
desengano. Eis, em suma, um aspecto da mais alta relevancia para a elabora~fo de 
urna política indigenista, que possa vir amparar o único grupo tribal que logrou so
breviver as diversas compulsé>es por que passaram a sociedade "primitivas" no terri
tório núneiro. Como nossas investiga~óes ainda ná'o terminaram, voltamos o assun
to em outra ocasiao. Finalmente, a sociedade Maxakali, sem dúvida alguma, é urna 
sociedade "primitiva" cuja história "fez irrupyao em seu seio", mas isto nao indica 
que as transf orma~oes culturais por ela sof ridas tenham alterado a sua preocupayfo 
de "perseverar em seu ser" . 

Pennitem-nos, pois, concluir este capítul? com as palavras de Claude Lévi
Strnuss : "Certamente, as sociedades ditas prin1itivas estao na história; o seu passa-
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do é tfo antigo como o nosso, visto que remonta as origens da espécie. No curso de 
milenios, sofreram elas toda a sorte de transforma~s, atravessaram períodos de 
crise e de prosperidade; conheceram as guerras, as migra~Oes, a aventura. Mas se es
pecialii.a.rarn em vias diversas das que nós escolhemos. Talvez tenham elas em certos 
aspectos permanecidos próximas de condi~s de vida muito antigas; o que nlo ex
clui que, sob outros angulos, delas se afastem mais que nós. Embora permanecendo 
na história, essas sociedades parecem ter elaborado ou retido urna sabedoria particu
lar, que as incita a resistir desesperadamente a toda a modifica~o de sua estrutura, 
o que pennitia a história fuer irru~o em seu seio. As que tinham, ainda recen
temente, melhor protegido os seus caracteres distintivos, afiguram-se-nos como so
ciedades inspiradas pela preocupa~ dominante do perseverar em seu ser".65 

F.ste último é um motivo inesistível para prosseguirmos no estudo da socieda
de Maxakali. Como se póde ver, colocamos o problema indígena em novos termos. 
Deixamos de considera-lo abstratarnente como questlo meramente étnica ou moral, 
tao a gosto de certas etnografias, para reconhecé-lo concretamente como problema 
social, económico e político. Preocupamos como destino do ser humano, das po
pula~s indígenas, vítimas de assassinato, da prea~o e da ignóbil "explora~ao do 
homem pelo hornero". 

42 

CONCLUSAO 

A cultura, cuja perda o burgués deplora, é, para a 
imensa maioria dos homens, apenas um adatramento 
que os transforma em máquinas. 

MARXe ENGELS 

Vimos, em nossa exposi~o, as formas assumidas pela sociedade colonial e 
neobrasileira em Minas Gerais, quando, debaixo de interesses economicos diversos, 
entroú em contato com nossas tribos indígenas. 

As frentes, em embassamentos naturais diferentes, organizaram-se segwtdo 
princípios estruturais próprios e impuseram compulSé>es específicas aos nossos gru
pos tribais. Como se viu, muitos foram destruidos e muitas culturas se perderarn 
ante os celerados processos de desbravamento, espolia~o e destrui~o armada. 

Os índios Maxakali lograram sobreviver em Minas Gerais, primeiramente por
que estiveram fora do ambito das violentas compulSé>es que, no período colonial, se 
desencadearam na área extrativo-mineral , onde os indios aparecem como "coisas", 
como mercadorias reguladas, utilizadas ou destruidas conforme as conviveQcias da 
Metrópole portuguesa. Em segundo lugar, porque a coloniza?o da área do Médio 
Jequitinhonha se deu tardiamente, em condi~s económicas outras e muito menos 
agressivas do que na área do Alto Jequitinhonha. Mas esse menor grau de agremvi
dade nao indica que os Maxakali nao teriam o mesmo destino dos indígenas do Alto 
Jequitinhonha, submetidos que estavam a frialdade da Coroa de Portugal e, indireta
mcnte , a Coroa Britanica através do '"Tratado de Methuen". 

O processo da frente pastoril, de caráter nacional, seria apenas mais lento que 
a da frente extrativo-mineradora. de caráter colonial. 
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Assim, os dadi>s confinnam que, após os ,primeiros contatos coma sociedade 
neobrasileira, o grupo Maxakali perdeu urna _parcela po.1derável de sua popula~ao, 
ao mesmo tempo em que a popula~o neobrasileira crescia naquela área. 

Com a funda~o do Posto Engenheiro Mariano de Oliveira, entretanto, as cau
sas da depopula~o indígena desapareceram e os indígenas passaram a ref azer seu 
contingente populacional. Os contatos comos civilizados deixaram em grande par
te, e a partir daí, de operar espontaneamente , mas a descaracteriza~o da cultura tri
bal e a aliena~o do trabalho continuaram. 

Assim ~ vé que a popula~o Maxakali, apesar das vicissitudes pelas quais tem 
passado, nao está condenada ao desaparecimento enquanto contingente humano. 
Quanto a cultura, sua descaracteriza~o é patente, e Agua Boa é, mais do que Pradi
nho, um indício de "acaboclamento-cultural". :e o canal fundamental dem trans
forma~ao é o económico, cujas rela~s de trabalho impootas ao indio constituem 
urna das formas mais agudas e tristes de aliena?o. 

No processo incessante de reorganizar os padroes estruturais e funcionais de 
integra~ao, os índios passaram a negá-los provocando tensóes e contradi~s sociais 
cuja supera~fo está constituindo em aceitar as alienadoras formas neobrasileiras de 
aliena~ao social. 

l )i , entretanto, a interven~o do S.P.I., com toda a sua "fetichii.a~o" do ele
mento u dígena, que criou condi~s artificiais de intera~o, atrasando sua sucessáo 
natural ( assegurando mais tempo e maior "liberdade" para que os indígenas seguis
sem acomodando-~ as oscila~s compulsórias e espoliativas. 

·, 

Os Maxakali puderam sobreviver, também, porque, do ponto de vista do seu 
sistema económico de ca~a e pesca, foram capazes de reformulá-lo e logo em segui
da substituí-lo pela agricultura. Entretanto, nao conseguiram transformar-se em 
criadores, talvez por raz0es altamente competitivas. Aquela flexibilidade sócio-cul
tural, acreditamos, nfo teria tido coritinuidade se as rela~s antes,estabelecidas ti
vessem continuado livres e espontaneas, portanto sem a "prote~o oficial". 

Doravante, o curso das trarl$forma~oes sociais, na medida erµ que a a~io tam
bém é praxis, dependerá, indubitavehnente, dos propósitos socialmente definidos 
pelos grupos sociais (incluindo, entre o dos neobrasileiros, o do S.P.I., nao oficiali
zado) e da capacidade de organiza~o e de modifica?o que os agentes sociais foram 
capazes de desenvolver. 

Coma Antropologia Aplicada, sugerimos que o índio, evidentemente, passe a 
ter um novo conceito sobre a vida e urna condut.a diferente diante dos funcionários 
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do S.P.I. e dos demais neobrasileitos. Para i~, estes últimos deverao mudar tam
bém as suas condutas espoliativas. De hornero subjugado, hwnilhado e servil, o in-.. 
·dio deve se converter em outro, que tenha consciencia dos direitos e obriga~s cor-
respondentes a sµa condi~o de ser humano, cidadáo e integrante de urna comunida
de livre . Urna educa~o ideológica deverá fortalecer-lhe alguns costumes e substituir 
outros. Sua organiza~o sócio-política nao deve ser individualiz.ada. Suu aldeias 
devem ser orientadas para o cooperativismo de explora~o ·agropecuária, cujos pri.n
cípios básicos sao : igualdade de direitos, aboli~o de todas as formas de servidSo, 
C90~ra~ao, luta contra ~ pobrei.a e a ignorancia, respeito a vontade coletiva e con
seíVa?o da paz social. 

-
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Fragmenta~o do Latifúndio e Ocup~o de Terras, indígenas e devolutas. 

Posseiros que envolvem as reservas Maxakali. 

Tamanho das propriedades em Alqueiróes ( com exce~o da propriedade de 
H.P. cuja medida é dada em·AiqueirOes Geométricos). 
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Parte oriental de Minas Gerais 

Localiza~fo dos índios Maxakali na Regifo de Latifúndio (Nordeste de Minas) 

Propriedades com menoa.de 1•1 hecWes 

LATIFÚNOIO 

BAHIA 

• Aguas For1nOU1 

e T eófilo Otoni 

Propriedades com mais de l 'I hccures 

O Sabará 

O Diamantina 
(Ouro Prclol 

O Vila Rica 

frente Mincradora 

• Pt~ha 

l'.sp íñto Santo 

- _ - .. Unha de penetra~fo llaiana 

NOTA: De um poucó~ma década para cá, as grandes propriedades 
do Médio Jequitinhonha come~ram a fragmentar-se . 

MATERIAL EXTRAfDO DO DIARIO DE CAMPO DE MARCOS 
MAGALHAES RUBINGER REFERENTE A PESQUISA MAXA
KALI, REALIZADA EM CUAS ETAPAS E CONSIDERADA, 
POR SEU AUTOR, INCONCLUSA. (julho de 1962 e janeiro de 
1963) 

LOCALIZA<;ÁO DOS INDIOS MAXAKALI, 21 /7 /62. (Data da anota~ao.) 
(Vide projeto de pesquisa Maxakali) ... os índiosde Água Boa nao estlo localizados 
em urna aldeia única, mas dispersos dentro das reservas, o qúe nfo acontece no Pra
dinho. Neste lugar, entretanto, a forma circular da aldeiajá se deformou, e o índio 
Capitaozinho mora um pouco retirado, em sua ro~a ... p. 67 e 68 (do diário de 
campo). 

ÁREA GEOMÉTRICA DE ÁGUA BOA E PRADINHO, 13/1/1963. 
Segundo o encarregado do Posto (Sr. Juca ou José Silveira de Souza) a Aldeia de 
Água Boa tem 2.500 hectares e a do Pradinho 1.800 hectares. p. 174. 

RESERVAS, 13/1 /63. 
... Joaquim Fagundes vendeu, também, o Pradinho para Mestre Olímpio, pai de 
Nerino Cangussu. Este o devolveu depois aos índios. O montante da venda foi de 4 
r;ontos de réis. Vendeu, também, Água Boa para Vergino por 15 contos. O S.P.I. 
tomou depois essas terras. p. 182 e 183. 

CONTATO, 14/7/62. 
Ternos observado que os Maxakali mantero contato freqüente comos "civilizadosn. 
Nio confirmamos a opinifo do nosso amigo R.C.O., Diretor da Div. de Antropolo
gia do Museu Nacional, de que "os Maxakali permaneceram até hoje .praticamente 
'isolados' da sociedade brasileira, sem estabelecer urna situa~ao de contato que per
rnitisse um convíviocontínuo e sistemático comas suas frentes de expansao". ? · 37. 

CONTATO , 16/7/62. 
Co1no de costume, sempre aparecem, aqui no Posta, camponeses ou índios, pela 
manha, para tomar inje90es. A maioria queixa·se de dores nas cadeiras ou rins (mal 
de andar a cavalo). Assim o Posto é um centro de cóntato. p. 42. 

SAIDA DAS ALDE/AS, 30/7 /62. 
O censo , realizado por nós , acusou 243 índios. Nunca os encontrei todos nas suas 
reservas. Ora estavam pescando, ora visitando sítios e povoados vizinhos. p. 111. 

POPULA <;A O NEOBRASILEIRA, 10/7 /62. 
Entre Água Boa e Pradinho existem inúmeros sítios de posseiros, que só intromete
ram entre as duas aldeias. p. 22. (Vide mapa anexo.) 
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POPULA9AO' E PRODU9ÁO NEOBRASILEIRA, (Mapa na sede do Posto), 
24/7/62. 
Govemo Bias Fortes: Estimativa da popula~ao civilizada do Méclio Jequitinhonha e 
Mucuri em 31/12/1957: 13.676 habitantes. Natureza da principal produ~o Agtí
cola. (Nota nossa: hoje parece ser a Pecuária.) p. 73. 

USURPA9ÁO DE TERRAS, 30/7/62. 
Um "exérciton de posseiros, de 40 anos para cá, fragmentou as grandes proprieda
des {latifúndios) e, agora, nova penetra~o toma contadas terras devolutas do F.sta
do, cuja posse foi facilitada, recentemente, pelo Govemo Kubistscheck (Estadual). 
p.115. 

SOBREVIVÉNGA FISICA DOS MAXAKALI, 30/1 /62. 
A regiio é fértil e produz razoavelmente. Antes, os índios tinham a seu favor as ma
tas para esconder e a baixa densidade demográfica da área; ·'e por isso sobrevive
ram". Hoje, a popula~o.da área aumentou muito, porém apresen~ do S.P.1., mes
mo espoliador da economía indígena, dificulta o seu extermínic. p. 11 S. 

POPULA 9ÁO NEOBRASILEIRA, 30/7 /62. 
A popula~o da regiáo é mais baiana do que mineira. Antes eram agricultores; ago
ra sao mais criadores de gado. Vestem-se a moda nordestina, com suas roupas e cha-
péu de <;ouro. p. 115. · 

SOBREVIVÉNCIA - POSSEIROS, 30/7 /62. 
Os Maxakali conseguiram sobreviver, porque, antigamente, o estatuto da terra era 
na base de sesmarias, cujos..limit.es os próprios sesmeiros nao conheciam. De uns 50 
anos para cá,entretanto, eles vem experimentando urna maior compulsao territorial. 
Isto porque ve.m ocorrendo a fragrnenta~ao do latifúndio e a ocupa9ao das terras de· 
volutas pelos neobrasileiros. Nao fosse a instala~o do Posto Indígena, há alguns 
anos, e a dernarca~o das tenas dos índios, os Maxakali, único grupo tribal ern Mi
nas , teriam deixado de· existir. No século XIX a popula~o era rnais de 500 índios, 
em 1944 estavam reduzidos a 140 índ!os; hoje sao 243 e os índios mostrarn urna 
tendéncia para subir ainda mais a taxa de natalidade, sinaJ de que os indígenas con
seguiram superar a crise gerada pelas compulsóes dos aventureiros, que vinharn ocu
pando as tenas em velocidade incrível. Entretanto, ern.face da conjuntura atual, de 
espolia~ao e fome a que estao submetidos, nfo se pode prever o futuro aumento do 
grupo. p. 123 e 124. 

POU'rICA A 1 KM DOPOSTO. Se 9/1/63. 
Dormimos em Águ~ Formosas. ~urna cidade de mais ou menos 400 casas. O ho-
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n1em maÍs rico do J ~gar é 'o ex-pre fei to Juc~ Quaresn1a, qu~ tem n; ais de 2.000 al-
~ 

queires de te rra e urna boa residencia ern Belo Horizonte ... Antigan1ente , Macha-
calis era distrito de Águas Forrnosas . Nessa .ocasiao,.o Juca Quaresma .fazia cornícios . . 
na .casa.do Sr.. Otaci1io Bahía , há J km apenas do Pasto Jndígena Engenheiro Maria-
no de Oliveir~. O !uta Quaresnía é ,dono de urn cinemascope ~~ Águas Formosas., 
donó da Escola, e a ilurnina9ao da cidade é feíta com motor de sua propriedade. p . 
142el43. . ... 
NEOBRASILEIROS, POVOAMENTO, ECONOMIA, RECURSOS NATURAIS, 
13/1/63. . ' 
Miguel (civilizado) mora cm un1a parte de Água Boa chamada Bueno. Logo que ali 
chegarnos, ele nos disse que ·é natural de Jcquitinhonha, e ve.fo. para aquí com· á ida- . 
de de 7 anos. Nessa ocasiao, a aldeia era no Rradinho. O pai de Miguel veió comos 
filhos em 1921. Tudo, entao, era mata, até a própria cidade de Machacalis .. Qs anti- . 
gos índios vivian1 melhor do .que os de hoje. 'Havia muita ca~a, aoolha,· peix~,, zabe
lé , coco; mutum ; armavarn o rnundé é pegavam muita coisa para comer. Nessa épo
ca u1na viagern para Machacalis levava 5 dias; hoje Se faz' em horas~ ·A chegada 1da 
familia de Miguel deveu-se a que: a vida no Jequitinhonna·estava di.fícÜ ..... p: l 7S. . 

' ~ -1 < ~ • r •• ' • • • ' • I :!• 

POVOAMENTO, 1·3/ l /63 . 1
, 

Como a família de Miguel , outros posseiros vierarn em busca de tenas para·trabalhar. ' 
Ian1 para o Prado e acabararn aqui. Fixararn-se próximo da "A14eia A.t)tig~'\ onde, , 
hoje , estao os possciros que s~pararn Pradinho de ~gua Boa . . No ll;lg~ 4a Aldei~ ·Ve- ·' 
lha ainda existern u1na casinhas, que J uca . co,nst!uiu :pa~a ,os írtdios, muí.to pare~jd~; 
com urnas fotos que vi nos (\rquivos de.Llngüísttca da J?iv. .. <\e ~tropologia.:do . .Mu-:. 
seu Nacional, pradas p.or Curt Nimuendajú 1 Conforme ~iguel, foi p'Dr. Apolinário-. . 
Frót que descobriu isto aquí. Frót. cheg0,u 3 an9s antes. d~ Miguel.(em 1918;, por- . 
tanto 47 anos) . Fr0t "tirava estradas, rnarcava divisas dos distritos, fazia as plantas 
dividindo os munírípios e parece que estava trabalh~ndo para a admítústra~ao Teó- . 
filo Ottoni (Prefeitura?). Frót construía urna est¡ada quando deu em cima da Al
deia. Segundo f'vtiguel, os Maxakali já foram ao Rubim . frót entrou em c0ntato . 
com os índios a través de um "língua", "índio civilizado" que ele trouxe do Farran
cho. ~ possível que ele fosse urn Maxakali, pois estes já estiy~ram alde~dos no Fa.r
rancho. O "língua" chamava-se Modesto. p . 180, 181 e 182. 

POVOAJvlENTO, 18/ 1/63. (Economía, sal e ferramentas.) 
l\1uita gente dizque, há 40 anos atrás, MachacaJis só tinha 2 casas. U1na delas fome
cia sal para os moradores distantes da regiao. O sal ~ra apanha.do em Nanuque, em 
'on1bo de hurro . Da a!a~ia até Maehacalis havia rnuita mata e pantanos; levava-se 4 
dias <le viagem. Até Felisburgo ievava-se 8 dias, oade só havia 4 casinhas (hojeé co
mo Batinga). Pcrto de ~iachacalis há urn lugar d 1a1nado ~'1ach2do, porque foi aí, há 
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WlS 40 anos, que um tal Major Jolo Silva deu aos índios machados, foices e fac0es. 
p. 236. 

D1 VISÁO DO TRABALHO POR SEXO, 10/7 /62. 
No Pradinho estivemos observando algumas mullieres indígenas que voltavam do 
brejo trazendo argila, em sacolas de cordao, para a confe~ao de ceramica. p. 26. 

ATIVIDADES ECONÓMICAS, 17/7/62. 
Alguns índios e ~ndias saíram para urna pescarla, portando samburás e redes com 
aros parabólicos. p. 48. 

DIVJSÁODO TRABALHO, 19/7/62. 
No Pradinho os índios (ho~ns) foram a ca~a de urn veado,inclusive os velhos. p. 55. 

PRODUf;ÁO INDJGENA/ ALIMENTOS/ Div. do Trabalho? 
A Mummuká (casa dos homens), chamada, também, "Casa da Religiao" pelos neo
brasileiros do Posto, feita de esteios altos, coberta de capim e com um poste pinta
do de urucum na frente, é construida ou reparada para as grandes cerimónias reli
giosas, ocasiao em que as mulheres of erecem me/andas, mandiocas, /aranjas e milho 
assado a Kakiuri e recebem, em troca, peda~os de carne das maos de Jé-Gedoi, o pa
jé ou chefe. p . 97. 

DIVIS¿ -O DO TRABALHO, 29/7 /62. 
Ás 5 ho ·as da manha, mais ou menos, enquanto os homens vao ca~ar ou cuidar de 
sua ro~<L as mullieres e os meninos saem para a pesca. Ao meio-dia, mais ou menos, 
estao de volta e parece que nao "trabalham mais". Grande parte fica em casa; os 
homens faz.endo arcos, flechas, vassouras .e balaios, e as mullieres tecendo redes de 
pescar, fazendo ceramica e outras prendas. p. 98 e 99. 

DIVISÁO DO TRABALHO, 30/7/62. 
. . . suas fun~oos como costureira estao p3,$sando aos homens e já apareceram 2 al
faiates na Aldeia de Água Boa. p. 102. 

DIVISÁO DO TRABALHO, 10/1/63. 
Na entrada do Posto , os índios que passavam com algumas jacas e rede de pescar lo
go me reconheceram ... p . 152. 

DIVISÁODO TRABALHO, 14/ 1/65. 
Quando passamos na casa do índio J ustino (Pradinho) ele nos mostrou urna rede de 
dormir que as mullieres estavam fazendo e 2 peneiras que ele próprio confeccionara. 
p . 196. 
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DIVISÁODO TRABALHO , 15/1/63. 
Entre os Maxakali, é a mulher que colhe e carrega os frutos da ro~ que o homem faz. 
O homem caminha a frente e a mulher atrás, Tem que estar comas maos livres pa
ra defendé-la em caso de perigo. A mulher faz redes, cerarnica, sacolinhas de fibra, 
collie e carrega alimentos, faz colares de unhas de animais e de frutinhas , faz rede de 
pescar, de dormir, de carregar mandiocas e bananas. O homem faz peneiras, arcos e 
flechas; broca e derruba o mato, encoivara, planta, tira mel e cera (esta vende); faz 
chocalhos, bodoques, capacetes de follia de palmeira (na época da cerimónia religio
sa) , etc. p. 211. 

TRABALHO IND/GENA NAS ALDE1AS, l0/1/62. 
Chegamos a Aldeia do Pradinho, onde ficamos bastante impre~ionados com suas ro
i;as de feijao, millio e batata-doce . p. 23. 

TRABALHOINDIGENA NAS ALDEIAS, 12/7/62. 
O índio Cascorado, do Pradinho, com a idade relativa de 100 anos, ainda plantou 
sua ro~ este ano . . P· 32. 

TRABALHO INDIGENA NAS ALDEIAS, 29/7/62. 
Ca~a : os índios Maxakali g9Stam de espiJlgarda, mas preferem as flechas para ~ar, 
porque a primeira,quando se erra o tiro,afugenta a ca~ e a segunda nao. p . 95 e 96. 

TRABALHO INDIGENA NAS ALDEIAS, 13/1/63. 
O Dr. Apolinário Frót deu carneiro e éguas aos Maxakali, que eles criaram por n1ui
to tempo . Desde o contato com Frót, passaram a usar roupas. p. 182. 

TRABALHO INDIGENA NAS ALDEIAS, 18/1/63. 
Ca~a e agricultura: declarou o índio Capitaozinho que os animais que ele mais ca~ 
no alto da montanha, sao: tatupeba (Kuipxeiká), tatu pequeno (Kutiiga), macaco 
(Kokti). coa ti (Kenehim) , paca (Xapa), cutia (Xipatez), raposa (Kukéihinbai), caiti
tu (Xapüiná), macuco (Paxiuar), jacutinga (Pataka'), inhambu (XuioódOPf!), jacu 
(Xeixéz) , papagaio (Koné1), arara (Ampkák), maritaca (Xixikan), tucano (K1nahan). 
Capitiozinho disse que a c~a tem diminuído. Declarou, também, que quando as 
mandiocas derem vai haver festa (de julho em diante). p. 232 e 234. 

PRODU9ÁO INDIGENA (FESTA), 14/7/62. 
Em setembro há festa do plantío. Na collieita da mandioca (jwiho), outra. p. 39. 

ECONOMIA IÑDIO/POSTO, 22/7/62. . . 
Hoje, os indios exigiram que Tubal pague as ro~as que o gado, dos fazendeiros VI-
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zinhos, destruiu e comeu. Tuba) prometeu pagar, mas nao cumpriu. Por isto, nao 
quis mais ir ao Pradinho ... tinha medo . p. 70. ' 

PROFISSAO, 23/7/62. 
Constatan1os que a tr'ibo já ten1 dois atfaiates : os índios Adolfo e Otávio. O segun
do aprendeu com o primeiro. Presenciamos Adolfo cortar, com perfei9ao , 2 calyas 
e, em seguida, costurá-las em máquina de costura de pedal (do Posto). p. 71. 

AL/MENTA9AO, 29/7/62. 
,, .... 

Os Maxakali comem tres vezes por dia (nao sei se isto é cos.tume tradicional ou in
fluéncia dos moradores da regiao) : quando se levantam, ao meio-dia e .ao deitar. 
Seu. "m~nu" é: carne (raramente), peixe (as vézes), e normalmente mandioca, 
batata-<ioce· e feija'o (este último em certa fase· do ano): p. 98 . · -.'. 

PRODU9ÁO, 30/7/62 . 
Mesmo doentes, os índios ainda produzem. Fazem boas ro~as, mas a produ~o é 
sempre destinada ao· mercado-J>elo- 'tchefe'' do Posto ·e em proveito próprio; e ·de 
quem mais seria? p . 113. 

.. ' 
.. '. 

PROD'19A-O/RO{JBO, 1 ~/J /63. . . 
O índio Capitfozinho tem duas casas separadas da Aldeia do Pradinho, que' fomos 
visita .. Urna fica no alto de um morro elevadfssimo e a outra no meio do caminho, 
també n a urna altitud~ cpnsideráveJ. Capitaozinho nao estava na primeira casa. Nes-, 
ta, no amos planta~ de núlho, cana, batata, mandioca e banana. A casa é de es-
tacas de pau e coberta com folhas de bananeiras. Tem 7 cachorros. A moradia é de 
um só cómodo. Ao seu lado há um forno tipo cupim, natu.ralmen.te copiado do for
no dos civilizados. A fam~1ia disse-nos que re~uou para o alto do morro, porque os 
íodios estavam roubando muito., e~tre si mesmos; e "nós nao gostamos disto". 
"Nossas r~ lá em baixo, nio escapavam.~· No alto do monte , subida penosa e ·di
fícil, encontramos .~outra casinha. Capitiozinho aí estava, cuidando das planta~es . 

p. 231 e 232. . . · . . 
PRODUJ'OS, 21/1/6~ . . . 

1 

Mito: os Maxakali existiam e o mundo acábou. &capou um casal de índios, em ci
ma de urna pedra, com provisóes de amendoim, batata e o f ogo ... 

) . 

PRODUJ'OS, 22/1/63 . 
Festa dos "KutkiuhC': ... a festa acaba com, um "bal)quete" comas segui.ntes .igua
rias: banana, mandiqca, peixe, mel d~ abelha, carne e. b~tata . . . p. 264. 
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ECONOMIA DOS JÑDJOS , 24/1/63. 
Cultivos dominantes : Feijao, 8 hectares 

Arroz, 4 hectares 
Mandioca, 5 hectares 

Área cultivada em hectares durante um ciclo económico anual. p. 284. 

CONSUMO INDJGENA , 24/7 /62. 

') 

.Além dos produtos da terra, resultantes do plantio, os índios, n~ épocas certas, co
mem frutas silvestres, carne de ca~a (atualmente pouca), melancia, banana, tangeri
na e jaca (as tres últimas da chácara do Posto). p. 74. 

, 
COMÉRCIO, 14/7/62 . 
'Atuahuente , existem muitos. posseiros .na regiao, muitos deles agarrados nas, Aldeias 
de Água·Boa e Pradinho, comos quais os indios negociam •. p. 37. . ..... ·: • 

.COMÉRCIO, JÑDIOS, 24/7 /62. · ·. 
Ontem, .H. Popovichi (do Instituto lingüístico de Verio) di~-nos que os indios 
rnantém rela~oes con1erciais com .popula~óes da regiao, tendo,os seus produtos(ar
co e flecha. peneiras. batoques; mandioca. arroz. feijao, milho, etc.) .. sido·encontra
dos até em Teófilo Ottoni e en1 Jequitinhonha. p. 74. 

• 1 

FEIRA, 29/7 /62. 
Os Maxakali , quan~Q · vao a feira ·de Tatu Caro (Batinga), ~ue fica perto, para c9m-
prar carne (quand~ podern), dizem até hoje : Xeugnhifi. p. 95. . .,, · .. 

COMÉRCIO ENTRE POSTO E INDIOS, 30/7/62. (Espolia~á~.) 
A situa~o que encontramos em 1962, e·depois em 1963, é bem pior que a encon
trada por Moretzsohn em 1956. Conforrr1e se pode ler, e está documentado por nós, 
nas linhas q~e se seguen1, omitindo cita~oes nominais (deixemos a palavra comos 
próprios empregados do Posto), as quais entáo, também, consubstanciadas nas ano
ta\oes e ordens de serviye nos arquivos do S.P.I.: "Oe certa feita, o Inspetor do 
S.P.I., aquí radicado, comprou em Teófilo Ottoni, com dinheiro do servi~o, espin
gardas de 'socar pela boca' ao pre~o de Cr S 600 ,00 a unidade para negociar com 
os indios e morador~s próximos; comprou, també~, dois arados pai;a atender as 
necessidades dos índios e os vende u por pre~o maior, fican40 com a importancia. 
Seu Cavalo Branco f oi adquirido como dinheiro pro~niente da venda de. feijio que 
os índios plantiuam e colheram. O Inspetor tem alugado as mangas (pastos) do 
S.P.I. para invernadas de gadú vizinho e nao presta contadas importancias. Além 
disso, recebeu 2 novilhas por a)uguel de urna manga e trocpu,espingardas do Posto 
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por mais duas, tendo ferrado (marcado) as 4 com sua marca nominal. Em certa oca
siao, trocou 6 vacas do posto por 6 novilhas, das quais escolheu as melhores, que 
também marcou para si. Adquiriu com verba do S.P .l. cal\:t'.Ses, camisas e vestidos, 
que, em vez de doados foram vendidos aos índios. O Inspetor criou urna 'carteira' 
para plantar arroz (capital de CrS 280.000,00) ; plantou-se o cereal e a produ\:ªº 
foi vendida sem que os cotistas e os que trab¡ lha_am participassem dos lucros. 'Ele 
está construindo urna cerca, que separa a Aldeia do Pradinho dos sitiantes H. P., 
D.R., J .R. e E. e apregoa que está pagando a constru\:áo sozinho, quando, na verda
de, estes vizinhos estio entrando com partes iguais em dinheiro. Dona Fulana disse 
que o lnspetor irá colocar a constru~o da dita cerca no seu relatório como despesa 
unicamente do S.P .l. Há pouco tempo, o Posto recebeu 120 bolas de arame farpa
do para cercar as glebas de terrados índios. Segundo o depoimento de diversas pes
soas do Posto e da cidade de Machacalis, o Inspetor, destas bolas, deu 4 ao ~nhor 
M. (funcionário do Posto), vendeu 4 para S.B. (vereador), vendeu 10 para J .M. 
(prefeito), 10 para A.B . (fazendeiro vizinho do Posto), 25 para l. (negociante), 15 
para G. (ex~elegado), 10 para D. (ex-coletor), 10 para G .B. (vizinho do Posto), 
além de outras pessoas. Recebeu, também, o Posto, 4 fardos de jabá (carne char
queada) para os índios. O Inspetor a vendeu a CrS 240,00 o quilo. Do armazém 
do .Posto (sistema do 'barracio'), ele vendeu o fubá a CrS 25,00, o a~úcar de 
CrS 26,00 ·a CrS 50,00, o fumo (comprado ou ganho para os índios) a CrS 350,00 
o quilo. Trocou com os índios, várias vezes, fact'.Ses velhos por laranja e feijao. Deu 
ao ínclio Raimundo urna espingarda de CrS 600,00 por 1 e 1/2 alqueire de feijao; 

ao indio José Leao urna espingarda (ide1n) por 1 alqueire e 20 pratos de fe_ijao;ao 
índio Podó urna espingarda por 1 alqueii e e 35 pratos de feijao, ao mesmo 1 facao 
por 1/2 alqueire de feijao; ~ ... :':: '!io Dominguinho 1 foice por 25 pratos de feijao; 
ao indio Vicente 1 espingarda por 1 alqueire e 35 pratos de feijao ; ao índio Capitao
zinho 1 espingarda e 1 foice ( de presente!) por 1 alqueire e 30 pratos de feijao ; ao 
índio José Resende 1 facao por meio alqueire de feijao; ao indio Artur, filho de Ca
pitaozinho, urna foice por 1/2 alqueire de feijao ; ao índio Justino 1 foice por 1/ 2 
alqueire de feijao; ao índio Jaime l foice e 1 facao por 1 alqueire de feíjao ~ ao in
dio Raimundo 1 espingarda e 1 pratinho de lata por 1 e 1/2 alqueire de feijao ; ao ín
dio José Leao (novamente) 1 espingarda, 1 foice (1 enxada de presente!) , 1 prati
filio de lata por 1 e 1/2 alqueire de feijao e 7 pratos de feijao; a india Yayá Viúva 
1 vestido por 1 O pratos de feijio ; a índia Ana Viúva 2 pratinhos de lata por 1 O pra
tos de feijfo; a índia Januária 2 pratinhos de lata por 10 pratos de feijao; ªº índio 
Louren~o l espingarda por l e l /2 alqueire de feijio, ao mesmo l pratinho de lata 
por 4 pratos de feijao; ao indio Bide 2 pratinhos de lata por 10 pratos de feijao ; ao 
indio Kokoti 1 pratinho de lata por 5 pratos de feijao; ao índio Chico Bidó 1 prati
nho de lata por uraa esteira; ao Sr. Marinho (civilizado) 1 espingarda por 1.alquei
re de feijfo; ao üzinho 1 espingarda por 1 alqueire de feijao ; ao Sr. Louren~o l 
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espingarda por 1 e 1/2 alqueire de feijao; novamente, ao Sr. Marinho 1 espingarda 
por 45 pratos 4e feijfo. Etc. . . Dona Fulana, funcionária do S.P.l., disse-nos que 
executou todas essas transa~s, tendo tomado nota em urna cademeta (da qual ex
traímos os dados) por ordem do lnspetor do Posto. Segundo ela, todo esse esbulho 
ref ere -se a urna única saf ra e o pre~o do prato de feijfo na época ( 1961) era de 
CrS 30,00, sendo que o alqueire estava a CrS 1.000,00 (mil cruzeiros). Mas o Jns-, 
petor o vendeu a CrS 3.S00,00 (tres mil e quinhentos cruzeiros) o alqueire. No lu
gar dos 30,00 o Inspetor dava ao ínclio um pratinho de lata por cinco pratos de fei
jao. O Inspetor alugava as mangas a 150,00 por cabe~a de gado ao mes. Nessa oca
siao, havia 2.400 rezes nas mangas do posto. "Para onde foi esse dinheiro todo?", 
indagava Dona Fulana. Segundo o Senhor L. (funcionário do Posto), na safra se
guinte (1962) o Inspetor fez o mesmo; vendeu o feijao, num total de 15 a 20 al· 
quetres, a 9 .000,00 o alqueire, tendo pago aos índios 1.000,00 por alqueire. 

Ainda, conforme o mesmo Senhor, os índios, costumeiramente , empregam-se 
nas fazendas vizinhas (laboW' migration) mas, somente, por urna semana e até me
nos. Gostam mais de colher arroz. Trabalham de preferencia na "limpa" para plan
tio , e ro~am também. Eles tém trabalhado para os fazendeiros F.C., O.B., G.B., 
além de outros. O pagamento é na base de 50,00 a 100,00 por dia e ganham o al
mo~o. Esses fazendeiros, também, os exploram. O.B., por exemplo, fez fortwia 
comprando 11 mil litros de feijao no valor de l 00,00 o litro por i 0,00, sendo que 
muitas e muitas doses de cacha~a no lugar dos 10,00. Segundo ainda o declarante, 
parte do feijao que restou, os índios venderam nas feiras e botequins de Tatu Caro 
(Batinga), quase tudo também pago em cacha~a , num total de 10 alqueires. Na fei
ra , entretanto, obtiveram pre~o mais alto do que aquele pago pelo lnspetor, isto é, 
lograram atingir 2 mil cruzeiros e, raramente, até 5 mil cruzeiros. Pouquíssimos 
índios souberam comprar alguma coisa útil , tal como roupinhas, carne , etc. Final
mente, como donos de 2.500 hectares de terras, onde vivem em duas aldeias, eles 
véem 2.000 cabe\:as de gado pastando. Dessas, apenas 30 sao do Posto, das quais 
nem. o leite eles podem provar. Dos 150.000,00 (média) mensais que os criadores 
pagam pelo pasto, os índios nunca viram um centavo. Nao raras vezes, o gado des
trói as planta~oes deles. Por isso mesmo, adqujriram o hábito de roubar, até entre si 
mesmos. O norte-americano H.P., que vive próximo de Pradinho, ao voltar de urna 
pequena viagem, encontrou sua casa inteiramente saqueada. Os roubos sao tantos, 
que os fazendeiros da regiao organizaram um memorial, que foi entregue ao Gover· 
nador do Estado, denunciando os Maxakali como "bandidos da serva". 

A despeito do que possa realmente significar a maioria dos dados, acima des
critos, pois muitos deles sao de bom senso, ou escondem interesses e paixóes - por 
isso mesmo nao vamos interpretá-los a luz dos conceitos sócio-economicos - ná'o 
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.. 
res tam dúvidas de que a destruiyao do ínilio f01 substituida por urna explora<;ao 
"pública" e , também, privada. Essa exp1orayao se dá ora nas intern1edia~oes de tro
ca, ora no emprego do índio como mao-de-obra barata , nas diversas fazendas circun
vizinhas e no próprio Posto. A estrutura do Polito se assemelha a urna grande pro
priedade latifundiária, como as antigas da regiao ~ s~ia assisténcia ao índio nfi'o passa 
de t.m esbulho e um engodo. Sem falar nas doenryas, os indios tém sido vítitnás da 
cacha~a "ótimo" inst'rumento de contrapresta~ao nurna desumana espolia'rªº eco
nórnica, que lhes devota o encarregado do S.P.I., bem como os civilizados, sem falar 
nos diversos assassinatos de indios por nós registrados neste diário de campo. A 
própria Escola Indígena do Posto já' foi transformada em depósito de arroz e feijao 
e dormitório de tropeiros e vaqueiros. Dentro da área do S.P.l ., poderíamos hierar
quizar, assim, a popula~io: na base da J?it'amide , os indios, formando mais um ajun
tamento de for~as do trabalho estarriental, pois, para constituírem-se numa classe, 
carecem de requisito essencial, que na acep~ao de Max Weber é a possibilidade de 
valoriza~o de seu trabalho no mercado. Ora, esse trabalho quase ou nada vale para 
a estrutura económica da área. O índio simplesmente "serve", fala -se com despre
zo. . . Acima deles, os camponeses e os funcionários do Posto - os "sem eira nem 
beira" - tratados como ''servos da gleba". No ápice, o lnspetor do Posto com·seus 
familiares, nao raras vezes, macomunados com altos funcionários do Ministério da 
Agricultura, usando o patrimonio das reservas como meio de enriquecimento ou ca
pitaliza9io. Quando cheguei aqui, o lnspetor do Posto estava oficialmente transferi
do desde janeiro, mas continuava chefiando-0 ilicitamente , plantando ro~as e explo· 
rando economicamente funcionários, camr oneses e indígenas ; todos eles, como 
constatei, sempre enganados n .... ~ ~; .. e~.>as opera90es em que contribuem com o seu 
trabalho, seja pelo assenhoram~:n~o da p1ociu9áo agropastorial, sem ·a devida contra
presta~ao, ou esta em cacha~a e velharias, como é o caso do indio~ se ja nos rcgimes 
de meia, ter9a, empreitada ou assalariado, como ocorre com rela<;ao aos neobrasi
leiros que trabalham para o Posto, sob o tradicional sistema de "barracao". Etc ... 
p. 104, 105, 106, 107, 108, 109c 110. 

ESCOAMENTO DA·PRODU9A-O, 30/7/62. 
TvJ'l produ~o - farinha, feijao , milho, arroz, carn~ seca . etc. - é escoada para a 
Bahia , inclusive a parte indígena, que é acrambarcada pelo Posto ou negociada peios 
f azende1ros vizinhos. p. 115 . 

C0 ,1fltRCIO NEOBR4SILEIRO, 10/1/63. 
De Machacalis, seguimos viagem em companhia de Manuei Días (vereador) , que ia a 
casa de Otac11io Bahia (vizinho de A. Boa) fazer um negócie de café por terra . Ota
cílio emprega índios e1n suas ro<;as e paga cotn cacha~a . p. 141" 144. 
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FEIRA, PROPRIEDADES NEOBRASILEIRAS, CACHA<;A, 12/ 1/63 . 
Hojeé día defeira no Tatu Caro (Batinga), 30 km ida e volta. Vou com Louren~o e 
Juca . Os Maxakali nao perdem urna feira dessas. Alguns peoes do Posto saíram pa
ra buscar os cavalos e só trouxeram "pangarés". Suspeita-se de que os indios te
nham se apossado dos melhores cavalos ... Pelo caminho, as propriedades dos neo
brasileiros variam de 3 a 40 alqueiróes. Conforme o Sr. Juea , 1 alqueirao tem 20 
hectares e 4 alqueires geométricos. Parece-nos que a informa'rªº de Manoel Días foi 
errada, isto é, de que um alqueirao tem 20 alqueirinhos. Toda a faixa de terra entre 
Água Boa e Tatu Caro está dividioo e pt>voada ... Véem-se ro~as de milho, arroz, fei
jao e gado. Cacha~a - No meio do caminho, vimos urna venda de pinga, em torno 
da qual muitos neobrasileiros estavam bastante tocados pelo álcool. Por todo otra
jeto, passamos por pessoas embriagadas, que retomavam do Tatu. Um cavaleiro, 
ton to , quase jogou o Sr. J uca no chao com urna esbarrada que lhe de u. p. 164, l 65 
e 166. 

FE/RA, PREr;os E PRODUTOS, 12/ 1/63 . 
Batinga (Bahía) fica em frente de Umburaninha (Minas). A primeira tem urnas 400 
casas ou mais e a segunda urnas 1 OO. Em Batinga há urna pra<;a enorme, onde sao re
alizadas as feiras , nos sábados. Vendem-se carne seca, toucinho, carne de vaca, ma
terial de bazar ou quinquilharias, chapéus e colares de couro do .tipo nordestino, 
etc. Em um bar, só encontramos, para tomar, cerveja "Brahma Chopp". Os prefOS 
sao caríssimos: l / 2 metro de fumo 400,00; um chapéu de couro 900,00; 1 quilo 
de toucinho 300,00 ; um pacote de macarrao 90,00 ; etc. 90% d~s mercadorias nio 
vem da Bahia e sim de Teófilo Ottoni , Carlos Chagas e Nanuque, cidades mineiras. 
p. 167. 

FEIRA, CACHA9A, "ROUBO '', 12/ l /63. 
Quando entramos em Umburaninha, o Joao Vaqueiro (do Posto), que ali estava, avi
sou-nos de que os indios estavam em Batinga e que ia nos mostrar os cavalos do Pos
to, em que eles tinham vindo . Aí, entendemos porque os cachorros haviam latido 
tanto na noite anterior. Os índios haviam "furtado" os cavalos para irem a feira. 
Estavam an1arrados com embiras e sem montarla. Juca ficoucommuitaraiva. Quan
do entramos em Batinga, um bando de índios . vinha descendo a rua principal, a 
maioria era do Bueno (A. Boa). Quando nos viram, debandaram e se esconderam. 
Mais tarde , os "mais corajosos" passaram a nos rodear com o fito de conseguir di4 

nheiro para beber. Alguns já estavam tocados pelo álcool. Nos dias de feira, é únen
sa a quantidade de pessoas bebadas. A cacha~a é "fundamental" na vida dos neo
brasileiros e já "significa muito"·, também, na vida dos. indios. No local da feira a 
bebida n1ais "chique" é o conhaque, pedido com arrogancia. . . Nas casas comer
ciais de Batinga é muito comum verem-se os molhos de arcos e flechas dos Maxakali, 
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comprados aos indios por pre~o irrisório ou trocados por cacha~a. Pude distinguir 
em Batinga, os índios Marcelino, Od11io, Canúlo, Alfredo, Firmino e Totó. p. 168, 

169 e 170. 

COMÉRCIO, 14/1/63. 
Disse-nos Louren~ que os índios vendem peneiras no comércio por CrS 100,00 ca-
da, ou os interessados as vem buscar na Aldeia. p. 196. 

PRODU<;ÁOINDIGENA PARA COMERCIALIZA<;AOEM 1962, 16/ 1/63 . 
Quando estivertlos aqui em 1962, havia ro~as maravilhosas dos índios. Agora decla
ram o seguinte : o m1lho nao deu, por causa do sol que foi muito intenso. O feijao, 
e1es venderam "todo" para Tatu Caro e para os botequeiros {dos botequins espalha
dos pelos caminhos que vao ter a Aldeia dos índios e que vendem cacha~a) . Grande 
parte do feijao comprado pelos botequeiros foi paga em pinga. Um to tal de 10 al
queires ( J alqueire tem 100 litros) foi colhido e negociado. Venderam de 2 mil a 5 
mil cruzeiros o alqueire. Os camponeses dec1aram que "os índios beberam o dinhei
ro em pinga". Somente alguns poucos compraram urnas roupinhas, carne, etc., em 
pequena quantidade . Os índios querem fazer seus negócios, mas nao tem paciencia 
de esperar. Se tém 1 O mil cruzeiros, "1 O minutos" depois já gastaram .. . p. 216. 

COMÉRCIO, 18/1/63 . 
No canúnho do Pradinho, o índio Hélio estava vendendo urna rede de dormir por 
300,00 (trezentos cruzeiros) que resolvi comprar. Nao fabricam mais para uso pró
prio . Hoje dormem em estradas de madeira, rentes ao chao. p . 227. 

BENS ECOMÉRCIO , 18/1/63. 
O índio Hermano tem 1 égua, comprada de Otac11io Bahia (fazendeiro e comercian-
te). A índia Maria tem um cavalo que é usado sem montarla pe1os índios Firmino e 
Tiago ; foi presente do antigo encarregado do Posto , Fernando Cruz (dos Pacaas No
vos). O índ!o Derly tem 1 cavalo, cria de urna égua que lhe deu Fe.mando. O ín
dio Manuel Rezende tinha urna poldra, que COIJlprou de Miguel (civi1izado) ; a poi· 
dra cresceu e já deu urna cria , que ele conservou. O índio Kelezinho ganhou um 
burrinho aleijado de Femando, que vendeu para Lourenyo {funcionário do Posto) ; 
depois comprou um cavalo do índio Capitaozinho . ..O índio Hélio , também chama
do Kokoti (significa "macaco") , comprou urna égua do fale cido índio Raimundo, o 
qual a obtivera das crias de Otac11io Bahia ; Raimundo possuía 2 éguas e 1 cavalo, 
que os índios venderam depois de sua morte . O índio Luiz tero l cavalo. O índio 
Júlio tem, agora , 1 cavalo ; tinha urna égua que trocou por urna vaca e esta , trocou 
por 1 revólver. O índio Adolfo "tem" 1 cavalo que está lotado no inventário do 
Posto. O índio Totonho tinha um cava1o , que vendeu. O índio Dominguim possuía, 
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também, 1 cavalo, que vendeu para o Sr. Serafim (funcionário do Posto). Quando 
Fernando Cruz saiu do Posto, deu cerca de 60 animais aos índios. Grande parte de
les nao conseguiu reter os animais; venderam-nos ou trocaram. p. 228 e 229 . 

ESCAMBO OU ECONOMJA DE TROCA , 18/7/ 62. 
Vie~ ao Posto vários índios do Pradinho, trazendo flechas e vassouras, que troca
mos por facas . O "Capitao da Aldeia" pediu-nos roupas, dinheiro, engenho para ca
na e outras coisas mais. p. 54 . 

ESCAMBO OU TROCA, 25/ 1/63 . 
Os índios aparecem no Posto com muitos objetos e insistem em trocá-los por nossas 
próprias roupas do corpo. p. 312. 

TROCA /CACHA<;A , 26/7/62. 
Além de provocar brigas violentas entre os índios a cachaya toma-os ainda mais des
preocupados e sem animo para o trabalho : quase tudo, e as vezes tudo, que produ
zem, trocam pe1a bebida. Tubal disse que já apelou para os comerciantes(?) no sen
tido de nao venderem ou trocarem a bebida comos índios, mas alguns comerciantes 
continuam a fazé-lo , pois o lucro é vantajoso : l litro de feijao é trocado por urna 
garrafa de cachaya . Um comerciante , Otac11io Bahia, fez fortuna comprando 11 mil 
litros de f eijao a 1 O ,00 (de z cruzeiros); e o mais grave é que, em vez de cruzeiros, 
pagou em cacha~a. p. 85 e 86. (O litro de feijao custava, no mercado, na época, 

100,00.) 

TROCA, 11 /1/63. 
Na tapera do índio Júlio (Bueno/Água Boa) há urna sanfona, que adquiriu em troca 
de feijao . Na casa do índio Odílio há urna viola . . . p . 161 . 

TROCA, 20/ 1/ 63 . 
Apareceram algun~ índios trazendo objetos para trocar. e, difícil atender a tanta 
gente e conseguir pertences para a troca. O índio José Antoninho apareceu com 
urna buzina (Tatakui) e urna flauta (Tatakuiimiixaseika) , ambos instrumentos utili
zados somente pelos homens. A filha da índia Vitalina (ex-esposa do índio Frót e 
ex-esposa, em seguida, do filho de Cascorado) trouxe uns pauzinhos pintados com 
urucum e jenipapo (Mimanáo) utilizados pelas mullieres nas dan~ (levam um em 
cada mao) e dois colares de conchas (Xupaxau) , que as mullieres usam atravessados 
debaixo do bra~o durante as dan~as. Um outro índio está aqui com um chocalho 
(Tutxa1) , usado pelos homens nas festas, e urna série de outras coisas mais . .. E o 
mais engra~ado é que nao querem conversar sobre outros assuntos ou dar informa
~s. "Vieram para trocar e nio para falar!" Quando tomamos a nossa cademeta 
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de campo e come~amos a fazer perguntas, eles vao se afastando e saindo sorrateira
mente ... Feitas as trocas ou nao, eles vio se retirando e "neca" de dados para o 
diário. Declarou o Sr. Juca que , antes, eles nao eram assim. Acredita que assim es
tejam procedendo porque há brigas entre eles (estao separaclos inelusive ecologica
mente) e tém medo de que as perguntas (nossas) atinjam os contextos da briga. 
Aliás, isso é possível, pois o estudo do parentesco envolve os nomes dos índios em 
conflito e nao ternos tido muito éxito nessa dire~o. o que é de se lamentar, pois o 
parentesco nos levaria ao esclarecimento de muitos problemas. Isabel , por exem
plo, que é muito "faladeira", quando tocamos no nome de· algum paren te, como 
qual está de rela~ües rompidas, nega. qualquer informa~áo e até costuma xingar o 
referido parente .. . p . 244. 245 , 246 e 247. 

TROCA , 21 / 1/63 . 
Estáo chegando os índios com "presentes" para trocar. O índio Damázio mandou o 
Sr. Juca nos conduzir ao mato, onde escondeu um zunidor para nos vender. Disse 
que era segredo masculino e pediu-nos muito para que nao deixássemos as mullieres 
saber. Temo formato de um remo. Paguei 300 ,00(trezentos cruzeiros) pela pe~. 

O indio havia exigido 500,00 (quinhentos cruzeiros). Também o índio Otávio pro
cedeu da mesma maneira, vendendo para o Paulo Marcos (esposo da etnóloga Stella); 
mas seu zunidor era, segundo disse, dos antigos, apresentando um formato de mani
vela . Eles charnam o zunidor de Mimanhá . O nome é parecido como que dao a uns 
pauzinhos pintados de urucum, que as mullieres usam na "festa da religiao" (nas 
maos) , os quais Tiago trouxe para trocar comigo por roupas; estes sao designados 
por Mimanii. O índio Onorato trouxe uns desses pauzinhos de maior tamanho e dis
se que o nome era Mimanii Xeiká (p~rece que Xeiká significa grande) . p . 253. 254 
e 255. 

DINHEIRO, 18/ 1/63. 
Isabel disse-me que vai dormir amanha no Pradinho e que só volta na segunda-feira; 
que eu devo dar-lhe dinheiro para comprar carne que levará para Totonho e outros 
paren tes, no Pradinho . p. 227 . 

DINHEIRO, 14/ 1/63 . 
Quando se tenta colher genealogía dos índios ou outras informa~óes quaisquer e 
mesmo tirar fotografias, eles fecham a cara, alguns ficam com raiva, dao informa
~ües falsas e outros só informam em troca de dinheiro ou bens. p . 190. 

DINHEJRO, 19/7 /62. 
Os indios querem dinheiro para informar (de ambas as aldeias). p . 58. 
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D/NHEIRO, 20/ 7 /62. 
Diversos índios vieram exigir dinheiro. Estavam exaltados e pareciam bastante des
contentes como inspetor. p . 66. 

DINHEIRO, 21/7/62. 
No.v~mente os indios exigem dinheiro para dar as inforrna~s que lhes pedirnos. 
p . 68 . 

DIN HE/RO, 30/1 /62. 
Os Maxakali (das duas aldeias) sao "sabidos", conhecem bem o dinheiro e só dio in
forma~oes mediante pagamento, fato que me dificultou, em parte, os trabalhos. 
p . 117. 

DINHEJRO, 10/ 1/ 63. 
A tarde., alguns indios apareceran1 no Posto e logo me reconheceram. Continuam 
imundos, fedorentos e extremamente pedidores: ''Tem dinhéro? eu qué dinhero" 
(nao sao estereótipos do pesquisador) . p . 153. 

DINHEIRO, 11 /t /63 . 
Adolfo pediu dinheiro ( .:?00.00). outros pedira1n fumo, sal, facas e roupas. p. 154. 

ECONOMIA DA ÁREA, PROPRIEDADES E PRODU<;ÁO NEOBRASILEIRA, 

30/7 /6f. 
Todo o vale que separa as aldeias dos indios da cidade de Machacalis está ocupado 
por sitian tes . Está todo plantado e o tamanho das propriedades vai de 20 a 100 al
queires. Muitos si tiantcs criam gado . As suas planta~óes sao de mandioca, arroz, 
feijao e milho. p. l 03. 

ECONOMIA NEOBRASILEIRA, 13/ 1/65 . (Cacha~a.) 
. . . fomos a venda do Otac11io Bahía, na dire~o de Machacalis, para comprar inse
ticida, querosene e doce . No caminho , em urna venda de pinga, havia um grupo de 
vaqueiros, quase todos alcoolizados, dando exibi~o de montarla . . . p . 186. 

T AMANHO DAS PROPRIEDADES DOS NEOBRASILEIROS ENTRE A CIDADE 
E O POSTO E OUTROS ASPECTOS ECONÓMICOS, 10/1/63. 
De machacalis {cidade) até o Posto indígena, fomos anotando as propriedades e seus 
respectivos don os: 1) Lívio Araújo ( seu pai é baiano): 11 O alqueiróes. Comprou 
250 alqueirües em Joaíma, por 85 milhóes. Deve ter 500 milhóes de cruzeiros. A 
melhor sede em Joaíma é dele . 2) António Ramiro : 60 alqueir0es. Dizem que é 
muito rniserável. Seu filho (rapazinho) foi esfaqueado por wn agregado e morreu 
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com peritonite, ~rque ele nao quis pagar hospital em Teófilo Ottoni. Um parén
tesis: 1 alqueirio tem 20 alqueirinhos. No caminho para o Posto, tres pessoas tem 
jeeps, a saber: Saul, Braulino , Joel Cardoso . Urna junta de boi-vista, no caminho, 
f oi avaliada por Manuel Di as em 100 mil cruzeiros. 3) Waldem.ar Dhs ·Dan tas : 1 O al
queiróes. Tem a melhor e a maior loja de tecidos de Machacalis, l 2ü cabe9as de ga
do macho; as vacas sio de seus filhos . Tem urna máquina para beneficiar arroz. 
Tem 9 irmios herdeiros (propriedades que se confinam) . Waldemar veio de Espino
sa há uns 20 e poucos anos . Manuel Dias é seu pomo, por isso paramos em sua casa 
(propriedade rural) para tomar café . Aproveitamos para fotografar sua familia e in
dagar alguma coisa. Seus filhos estudam em Teófilo Ottoni e estao passando férias 
na fazenda. Dias disse que Machacalis só tem escota primária, mas que dentre 20 e 
tantas pessoas que estao chegando, vém 6 professoras formadas. Conforme Manuel 
Dias, a .Prefeitura caiu nas. maos da UO~.· Ele mesmo foi eleito vereador. por .este 
partido. Manuel disse que Waldemar tira 3 mil cruzeiros por ano em arroz; que ele 
tem urna carteira agrícola . Adiante de sua casa tema do agregado . Seu nome é 
Delhi e este trabalha a meia. ~ costume, disse , o patrio fazer a 1 ~timpa e dar a se
mente, mas a 2~é por contado agregado . 3a) Luiz Dantas , irmao de Waldemar (nao 
conseguimos saber quanto tem de tena). 3b) leca Bahiano (comprou 5 alqueiroes 
por 2 milh0es) e Argemiro Baiano: 8 alqueiroes. Sao duas fazendas . 4) Nelson 
l..eio: 8 alqueir6es. Mora na propriedade. 5) Miguel Pereira: 18 alqueir0es. Cria 
gado e tem lavoura. Cria éguas. Foi candidato , nas últimas elei~s, para Juiz de 
Paz pela legenda do PSD, e perdeu. 

Um paréntesis: Jolo Milo (PSD), ex-prefeito , é sobrinho do pai do vereador 
Manuel Dias. Houve briga na fam•1ia acarretando cisao política. Os Días passaram 
para a UDN, apoiaram Aurélio (prefeito eleito) contra Olinto (candidato derrotado 
do PSD). No caminho, passamos por um tal de Antonio, proprietário de tenas nas 
proximidades e que, segundo Dias, esteve desaparecido algum tempo por crime de 
morte que praticou. Coliga~óes no último pleito : PTB apoiou a Olinto do PSD e 
o PR a Aurélio da UDN. Houve cisio no PR. Um tal Braulinho pegou urna 2~ su
plencia para vereador pela UDN. 6) Saul Roda : 4 alqueiroes . 6a) Joel Cardoso e 
Francisco Rosa: 30 alqueir0es. Incendiaram sua loja em Machacalis. Tiveram 5 mi
lhües de prejuízo. O que restou da catástrofe venderam para Urbino. Joel é da 
UDN e achaque foi um tal de Tosta do.PSD que mandou botar fogo (com gasolina) 
em sua loja. 6b) Jerónimo Baiano: 6 alqueiróes. 6c) Francisco Homem: 4 alquei
r0es. 7) Amincio Gonzaga dos Santos: 50 alqueir0es (?). !! baiano; proprietário 
da ''Casa Gonzaga" em Machacalis (misto de hazar e boteco); foi eleito vereador 
pelo PSD nas últimas elei~s . 7a) Adilina ( viúva) : 4 alqueirües. 7b) Anastácio : 7 
alqueiróes; repartju com os herdeiros. Paréntesis : segundo Manuel Días, o PSD 
fez 4 Ye:readores e a UDN fez 5, mais o prefeito. 7c) lrmaos: Neco, José e Aurélio 
Alcintara: 8 alqueiróes. 8) Oswaldo Bahia: 5 alqueir0es; as partes foram vendidas 
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par.a Francisco Baim, Joiozinho Baiano e Argemiro Bahiano. !! de Jequitinhonha. 
Seus país sao da Bahia. Veio pequeno de Jequitinhonha. 9) Joao Gil (Jolozinho 
Bahiano, vide 8), seus alqueir0es fazem parte da fazenda de Oswaldo Babia. 9a) 
Francisco Baim: 18 alqueir0es (limita como Posto). 10) Otacilio Babia: 10 at
queiroes. Tem urna venda aqui, perto do Posto. Vende cacha~a e vive bébado. 11) 
Geraldo Botelho: 4 alqueir0es ; arrendou urna fa zenda de 15 alqueiroes, na Vareda, 
por 30 mil (2 anos) e já ganhou até agora 400 mil. 12) Jonas Sucupira: 5 alquei
rües ; emfrente deGeraldo Botelho. p. 144, 145 , 146, 147, 148, 149e 150. 

• 

ECONOMIA NEOBRASILEIRA, 14/ 1 /63. 
Segundo o Sr. Luiz, eles (civilizados) plan taram feijio nas "neblinas" de 1962 e nas 
"águas": feijao , milho, mandioca e arroz (este último só é bom plantar nas uáguasn). 
p . 198. 

ECONOMIA DA ÁREA (Comércio) , 14/ 1/63 . 
Seguemos dados, que peguei como Sr. Juca, sobre as propriedades, que circuncJam 
as duas aldeias e alguns pre9os de géneros alimenticios. Estes dados eu os anotei 
no dia 13 : 

MERCADO RIA MEDIDA PREyO ANTIGO PRE~OATUAL 
Quiabo 1 dúzia 1,00 
Alho quilo 800,00 
Batatinha quilo 60,00 
Ce bola quilo 100,00 
Carga de lenha em 
Machacalis urna 30,00 
Cibalena 1 envelope 
Pomada Penicilina 1 bisnaga 
Despacilina 400 mn. 1 vidro 
Iodofrixon Pomada 1 vidro 
Sal de Frutas Eno 1 vidro 
Linimento Sloan 1 vidro 

PROPRIEDADES/FRAGMENTA {:'A-O DO LATIFÚNDIO, 14/1/63. 
Gráfico da página 207 do Diário de Campo: 

10,00 
250,00 
120,00 
200,00 

100,00 
25,00 

150,00 
140,00 
150,00 
130,00 
150,00 

Fragmentayao do Latifúndio e ocupa~ao de tenas devolutas e indígenas. Sitiantes 
que envolvem as reservas Maxakali ; tamanho de suas propriedades. As medidas sao 
em alqueiroes, menos a de Haroldo Popovich. 
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ECONOMIA DA ÁREA, 24/ 1/63. 
" 

Primeiramente era florestal ou madeireira, depois agrícola e , atualinente, é a pecuá-
ria que predomina. ce insipientemente mineral, isto, desde alguns .~ nos, principal
mente em Águas Formosas.) p . 283. 

ECONOMIA DOS FAZENDEIROS (média), 24/ 1/ 63. 
·Cultivos dominantes: Feijao .... . . ..... .. 15 hectares 

Arroz .... .. ·. . . . . . . 2 hectares 
Mandioca . . . . . . . . . . 15 hectares 

Area cultivada em hectares durante um ciclo económico anual. p . 284 . 

TRANSPORTES NA ÁREA QUE CONTORNA AS ALDEIAS DOS IÑDIOS, 
24/1 /63 . 
Caminhóes sao raros. Alguns fazendeiros témjeeps; charretes, algumas ; o cavalo é 
o principal e todos o tem. Os veiculos chegam até a Propriedade do Amáncio por 
urna "est.rada" construida pelo Inspetor Femando Cruz. Nesta época, um jeep vi
nha bem até o Posto, e hoje nao. p. 288. 

PROPRIEDADES NEOBRASILEIRAS (Estratifica~ao/nível económico), 24/ 1/63. 
Propriedades "grandes" de moradores circunvizinhos dos indios, porém, mais perto 
da cidade: Lívio Araújo : 110 alqueir0es ; AgiJeo Cunha : 70 alqueirües; Isac Nu
nes : 80 alqueirües ; Jerónimo Moreira: 80 alqueiroes; Antonio Raimundo : 80 al
queirües; Joao Gon~lves : 100 alqueiré5es ; Euclides Tolentino Silveira, '"vice-prefei
to derrotado", hoteleiro em Machacalis: 50 alqueir0es. 

Propriedades pequenas : em volta das terras dos índios as propriedades sao mais po
bres e pequenas. Vao de 3 a 20 alqueiroes, mais ou menos . Há as que tem apenas 
alqueires como a do Haroldo. Sao circundadas por fazendeiros ricos com proprieda
des maiores. Somente os posseiros mais pobres ou "pequenos" se aventuram a vi{ 
para perto dos indios. Os latifúndios ou propriedades maiores, cada día que passa, 
fragmentam-se mais. (Consultar um trahalho de Darcy Ribeiro, sobre essa situa~ao , 

que ocorre em outras áreas, também . p . 2X(>, 2'K7. 

ECONOMIA DA ÁREA. Fábrica de farinha , 24 / 1 {63. 
Na área existem pequen as fábricas. sao chamadas "casac; de f arinha" e sao muito 
generalii.adas. Sio dotadas de rodas de madcira . A roda toca um caititu . A farinha 
é torrada em fomos de pedra, depois é vendida nas fciras. Toda essa farinha é con
sumida na regiao. Os indios nao tem fábrica de forinha e já nao utilizam o processo 
antigo de fabricá-la. Quando podem, compram-na . llá , também , muito consumo 
de mandioca na,alimenta~o dos porcos dos fazendeiros. p. 288. 

ECONOMIA DA ÁREA, Engenho de Cana , 24/ 1/63. 
80% dos engenhos sao de madeira e só 20% de ferro . A produ~ao é de cacha~a era
padwa. Há muita engenhoca tocada a bra~o . Alguns indios chegaram a construir 
alambique de barro. p. 289 . 

ECf!NOMIA DA ÁREA, Moinhos, 24/1 /63. 
Do posto, a duas léguas, há um moinho com for93 hidráulica para fazer fubá de mi
lho e canjiquinha. O Posto consome fubá de lá. p. 289 . 

ECONOMJA DA ÁREA, Motores, 24/1 /63 . 
.Todo o servi~o é tocado a bra~o, com algumas excess0es. Em Águas Formosas (dis
tante) o Juca Quaresma (ex-prefeito) tem um motor para o cinema e a ilumina~o 
de parte da cidade. Aqui, perto de Machacalis, existem 3 "indústrias" de pilagem 
de arroz a motor. &ses motores fomecem pequena ilumina~ao, inclusive para parte 
da cidade . A casa paroquial e a igreja tém , também, um motor. p. 289. 

ECONOMIA DA ÁREA, dadosgerais, 24/ 1/63 . 
A economía é de alto consumo, na maioria das propriedades. Contudo, os negócios 
de gado tém crescido ponderavelmen te . O comércio de géneros nao decorre de gran
des excedentes de produ~o . O comércio de arroz tem aumentado. Os índios nlo 
participam de negócios a altura dos civilizados. Ainda coletam, ca~m e pescam, 
se bem que em escala cada vez mais reduzida. O maior negócio dos índios é o de 
feijao, mas em condi~ües bastante enganosas. A pecuária (de desenvolvimentos re
centes) atrapalha a marcha da agricultura. Ve-se que as estdnciils de gado vio subs
tituindo os estabelecimentos agrícolas . Os indios'já sentemos reflexos dessa trans
f orma~ao .. . O costume era plantar nas senas ou serranías aproveitando as águas de 
chuva . Tendo aumentado as secas com a crescente derrubada de matas, o clima, 
agora, serve mais para criar , pois, a pesar da destrui9ao florestal, seguem existindo 
boas aguadas, bebedouros abundantes e boas pastagens de capim coloniáo e, nas ca
beceiras, capim-gordura ou meloso . 
CASAS: Sao de terra; a maioria é de taipa ou adobo e sao cobertas de telhado do 
tip~ colonial ; quase todas apresentam esteios nos 4 cantos. As casas de tijolos sfo 
dos f azendeiros ricos e, nas reservas, existem algumas construidas pelo S.P .l., para 
sede do Posto, escola e residencia do encarregado .. . .Para necessidades fisiológicas 
os civilizados usam o mato , tal qual os indios, e as fossas sao raríssimas. Apresen
~a do curral caracteriza urna estancia. As casas dos neobrasileiros tem, geralmente, 
sala, quartos e cozinha; armários rústicos, mesas simples, bancos mais que cadeiras 
e um fogao de barro ou de tijolo. Um fazendeiro, descal~o e mal vestido, fez, em 
minha frente. um negócio de 800 mil cruzeiros. Há muita verminose na área, bem 
como avitamlnose, bronquite e. doen~as de pele. Nas épocas de seca, aumenta a 
mortalidade . . . p. 289, 290 e 291. 
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ECONOMIA DA ÁREA, Produpío e consumo, 24/ l /63. 
Os alimentos produzidos e consumidos com maior freqüencia pela popula~o nao 
indígena sao: carne, feijao e farinha. O arroz dificilmente é consumido; plantam
no para vender. p. 292. 

ECONOMIA DA ÁREA, 24/ 1/63. 
Quando Juca chegou aqui, a maior propriedade era a do Severiano, com 70 alquei-
róes. Hoje •. está dividida por heran~ (fica perto do Pradinho) . Ocorre a sucessao 
familiar e a fragmenta9ao de propriedade. Nao só a heran9a tero fragmentado a ter
ra, também o sistema de venda. Rota~áo de terras - repete-se o plantio até 3 anos, 
isto se a semente do capim coloniao nao tomar conta da ro9a. O arroz repete-se 8 
vezes porque o coloniao nao entra no brejo. Descobriu-se urna qualidade de arroz 
para terreno mais velho, que tem dado muito resultado. Colhe-se o arroz em abril. 
Formas de ajuda mútua - O mutirao come9ou ano passado ( 1962). Foi empregado 
na limpa de royas e brejos, nas margens do Umburanas. O mutirao acorre aos sába
dos; depois do trabalho, a noite , dan~m, cornero e bcbem. p. 302. 

ECONOMIA DO POSTO, 8/7 /62. (Explorac;ao do índio.) 
Tubal está aumentando o gado do Posto e incrementando a agricultura, na qua) tra
balham diariamente de 3 a 4 índios. Segundo declararam funcionários do S.P.1 ., ele 
marca o gado com as iniciais de sua mulher e negocia para si o produto do trabalho 
indígena. p. 1 O. 

ECONOMIA DOPOSTO, 9/7/62. 
. .. Femando Cruz vendia o gado do Posta ... p. 18. 

ECONOMIA DO POSTO, 10/7 /62. 
O Inspetor Tubal tema mania de dizer (constante e repetidas vezes) que é honesto e 
que os empregados do Posto nao prestam. p/' 26. 

ECONOMIA DO POSTO (Atitudes) , 13/7/62. 
Tuba) tem obstaculizado nosso trabalho. Tenta,..ao que parece , encobrir algo de de
sonesto que está praticando; sempre evita nosso contato com empregados do Posto, 
camponeses e indígenas. p. 34. 

FEIRA , 14/7/62. (Barracao/armazém.) 
O encarregado do Posto (Tubal) mantém o sistema do "barracao" . Aos sábados vai 
a feira de Tatu Caro ou Batinga para abastecer o "barracao". Tem medo de ir as fei
ras de Machacális, porque um sujeito o quer matar. .. p. 35. 
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ECONOMIA DO POSTO, 20/7/62. 
Acompanhamos Tubal a um lugar chamado Vereda, fora das aldeias, onde ele com
prou 3 vacas para o Posto. De volta marcou-as comas iniciais de sua esposa. p. 58 . 

ECONOMIA, PRE<;OS, 20/7 /62 e 13/ 1 /63 . 
... · aproveitamos Tubal e Lourenyo (para corrigi-lo se foro caso) para um levanta
mento de preyos de mercadorias consumidas aqui nesta regiao, a saber ... (Em 13 
de janeiro do ano seguinte, atualizamos os preyos nas mesmas páginas do diário, cor
respondentes ao dia 20 de julho passado.) p. 60, 61 e 62. 

Mercadoria 
F arinha/Man -
dioca de Ba
tinga 

Medida ou Peso 
1 prato ou 

Feijao 

Arroz c/ casca 

Arroz s/casca 

Ayúcar 
Toucinho/porco 
Toucinho/porco 
Macarrao 
Ovos 
Galinha 

Querosene 
Sal 
Sal 
Feijao 
Machado 
Foice 
Enxada 
Facao 

Cobertor (ruim) 
Cobertor (bom) 
Café 

2 litros 

1 prato ou 
2 litros 
1 prato ou 
2 litro~ 
1 prato ou 
2 litros 
1 kilo 
1 kilo 
1 kilo 
1 pacote 
1 dúzia 
1 

1 litro 
1 prato 
1 litro 
1 alqueire 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 kilo 

PrefO em 62 

70,00 

150,00 

60,00 

120,00 
70,00 

220,00 
2'50,00 

80,00 
60,00 

250,00 

50,00 
50,00 
25,00 

20.000,00 
450,00 
250,00 
280,00 

1.500,00 

600,00 
2.500,00 

50,00 

Prefo em 63 ObservafÓeS 
Em Machacalis 

65,00 esteve a 1~,00, 
agora está a 
100,00. 

170,00 

100,00 

220,00 
100,00 
250,00 

90,00 
150,00 
250,00 

90,00 
100,00 

50,00 
10.000,00 

600,00 
400,00 
500,00 

2.500,00 

1.600,00 
4.000,00 

60,00 

Estava a300SX). 

No comércio. 
Na roya. 

Há galinhas até 
de 600,00. 

Os índiQS . ga· 
nham.evendem 

Emgrlo 
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Café 1 kilo 80,00 60,00 Moído Cacha~ 1 litro 150,00 150,00 No alambique 
" 

~ite 1 litro 5,00 20,00 De vaca se compra por 

Queijo 1 70,00 200,00 Pequen o 100,00 porque 

Requeijlo 1 150,00 300,00 entrou muita 

Chuchu 2 por 2,50 10,00 cana. 

Carne 1 kilo 150,00 220,00 De vaca Cacha~ 1 dose 10,00 10,00, 

Carne 1 kilo 150,00 180,00 De porco Cacha·? 1/2 dose 5,00 S,00 2 dedos de cá-

Vaca 1 30.000,00 40.000,00 Solteira I licz 

To uro 1 desde 60.000,00 80.000,00 Reprodutor Conhaque 1 litro 200,00 400,00 Ruim 
dependendo da Cerveja 1 garrafa 150,00 120,00 
ra~a. Cinzano l litro 180,00 350,00 

Cabelo e barba 1 corte 80,00 100,00 Cabelo 10, bar-

Bei.erro 1 10.000,00 12.000,00 Recém-nascido ba 30, só bar-

Cavalo 1 20.000,00 35 .000,00 ba40,00 

Burro 1 25.000,00 40.000,00 Páo 1 paozinho 10,00 10,00 

Mula 1 até 100.000,00 100.000,00 Pf o .400 gramas 80,00 100,00 

Po reo 1 16.000,00 30.000,00 Banana prata verde 1 carga S00,00 

Carneiro 1 1.500,00 6.000,00 

Peru 1 600,00 1.500,00 

Telha colonial 1 milheiro 2.000,00 7.500,00 
Nota : Seria interessante verificar os pre~ hoje, bem como a atual capacidade aquí-

Ti jo lo 1 milheiro 1.000,00 3.500,00 

Fósforos 1 caixa 5 ,00 5,00 sitiva dos éivilizados e índios quanto aos produtos que cada qual consome. p. 60, 61 

Cigarros 1 ma~o • 45 ,00 60,00 O mesmo ma- e 62. 

~o custa -30,00 
ECONOMIA DO POStO, 20/7/62. em 8 .H. 
O gado é criado em mangas. O Posto do S.P.I. aluga manp para os criadores da re-
giao . Existem 4 tipos de cercas para as mangas do Posto e das fai.endas. Seguem os 

Manteiga 1 quilo 400,00 300,00 O gado estava tipos comos pre~os de constru~o : 
aumentado em 
63. 1) Mourao Furado - 150,00 a 250,00 o lar.ce de 3 metros. (Em noao retomo ao 

Manteiga 1 litro 150,00 campo - 13/1 /63 - estava a 300,00 e os camponeses nl'o queriarn pegar o servi~ 
Fubá de milho 1 kilo 70,00 60,00 por tal pre~o.) O lance corresponde a dois mouroes com aes travessas. 
Amendoim e/casca 1 prato 35 ,00 50,00 
Sela (montarla) 1 10.0QO,OO 10.000,00 Qualidade m- 2) Avala ou valo - 250,00 a 300,00 a bra~a (2 metms e 20 de largura por 80 de 

ferior fµndo) . (Em 13/1/63 o pre~o era de 300,00.) 

Sela 1 15 .000,00 18.000,00 Qualidade boa 3) De estaca ou tesoura - 100,00 o lance de 3 metros. (F.m 13/1/63 estava a ISO.) 

Capa de chuva 1 10.000,00 14.000,00 Qualidade má 

Laranjas 1 2,50 5,00 Difícil de en- 4) De Ararne Farpado - sao raras e dependem do fomecimento do arame pelo do-
contrar em 63. no. p . 63 . (Obs.: os dados correspondentes a 1963 folalll acrescentados n~ Diário, 

Sabio massa 1/2 Kilo {barra) 80,00 100,00 Na ro~a na mesma página correspondente a 1962.) 
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,. 
SISTEMA DE TRABALHO, POSTO E FAZENDAS , 20/7/62. 
l) Diária para camponeses - 200,00 por dia ou 150,00 com alimentaerao. (Em 
13/1/63: 250,00 e 170,00 .) Diária para índios - 50,00. (Em 13/ 1/63 : continuava 
50,00.) 

2) Empreitada - varia conforme o serviero. A derrubada de 1 alqueire de mata (20 
hectares) corresponde a 28 .000,00. (Em 13/ 1 /63 : 35 .000,00.) Os índios nao der
rubam . 

3) Os camponeses trabalham ainda a meia e a tercra. Os fndios nao. No sistema de 
meia, o dono dá aterra e paga a feitura da roera ; entra coma semente e o lavrador 
com o seu trabalho. Na colheita , o produto é dividido entre as duas partes. O paga
mento é feíto por um ou mais ''quadros" de roera : 1 núl cruzeiros ou mais por feitu
ra do quadro. No sistema de tercya o lavrador faz tudo e paga a terera parte do pro
duto ao dono da tena . p . 63. (Obs .: os dados corresponden tes a.1963 foram acres
centados no Diário, na mesma página em que foram anotados os de 1962.) 

ECONOMIA DO POSTO E DAS FAZENDAS , 20/7 /62 . 
Planta-se 2 vezes por ano : lavoura das "neblinas" (marero e abril) e lavoura das "tro
voadas" ou "das águas" (outubro a novembro). O plantío acompanha o adiantamen· 
to ou o retardamento das chuvas. Antigamente , as chuvas caíam durante quase to
do o ano soba forma de neblinas e garoas ; hoje , coma devastaerlo das mata~ , o cli
ma sof reu altera~s; as ch uvas nao vém mas nas épocas de vidas e a atmosf era 
está cada vez mais seca. O feijao, por exemplo, segundo o costu,ne, era plantado 
em abril e este ano foi plantado em maio, por causa da chuva, que nao veio. E, as
sim mesmo, a chuva foi pouca em maio e muitos lavradores perderam seu feijao. Os 
terren?s que estlo mais perto das matas sao mais beneficiados pelas águas de chu
va. Todavía, os vales sao bastante úmidos e alagadieros. (Verificar se a área já entra 
no Polígono das Secas do Nordeste, porque a área vizinha do norte de Minas já figu
ra oeste .) 

~pocas de plantío nas fazendas e no Posto, segundo o costume : 
Maniva (mandioca) - Nas fazendas planta-se em man;o. No Posto, em qualquer 
época do ano. 

Feijáo - Nas fa.7.endas, em abril (este ano plantou-se em maio por falta de chuva). 
No Posto nlo se plantou. O encarregado disse que ia comprar(?) a produ~o dos 
indios. Nas fazendas, seria plantado, novamente, em novembro. 
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Cana - Nas fazendas em marero. No Posto planta-se em qualquer época (parece que 
Tubal nao tem muita experiencia do plantío e n[o segue os costumes Jocais) . 

Arroz - Fazendas e Posto : em agosto, setembro , outubro e novembro. 

Milho - Nas fazendas, de maio até l O de junho , depois em novembro. O Posto está 
plantando agora, em junho. p . 64 e 65. 

. 
ECONOMIA DOPOSTO, 25 /7/62 . 
A professora do Posto declarou-nos que nao está trabalhando, porque Tubal fechou 
a escota, transformando as salas de aula em depósitos de arroz e dormitório dos va
queiros , que cuidam dos- gados dos f azendeiros, gado esse, que vem invernar nas 
mangas do Posto . p. 76. 

ECONOMJA DO POSTO, 26/7 /62. 
O Sr. Juca entregou-me cópia do seguinte telegrama : "Urgente - Agríndios·- lns
petor Walter Prado - Brasilia, D. F ., n<:? 1, de 9/5/62. Com contrato firmado pelo 
lnspetor Tuba! VG encontram-se nas pastagens do Posto Eng<:? Mariano VG 1800 re
ses PT Com plano de arren~ar mais reses PT Indios reclamam cQnstantemente VG 
devorando rocras e pastagens PT Arroz pertencente ao Posto já foi colhido PT Sr. 
lnspt. Tubal já recebeu metade do dinheiro do arrendamento da manga PT Há deS
combinacrao entre ele e Silveira (Juca) VG estamos fora da Sede aguardando com ur
gencia providencias a fim de evitar sérios aborrecimentos PT Sauda~aes Maria Ribei
ro - Auxiliar Ensino S.P.l. Mariano de Oliveira." /Telegrama colado a página 82 
do Diário de Campo, cópia. 

ECONOMIA DO POSTO/CACHA f;A /ROUBO . 'J.6/7 /62. 
Nos seus 2.500 hectares de tena , os Maxakali véc m pastando duas mil cabe~as de 
gado dos fazendeiros da regiao e algumas até da fronteira com a Bahía. ~a forma 
pela qual atua o Posto em relaerao aos neobrasileiros. Dos 150 mil cruzeiros mensais, 
que os criadores pagam pelo aluguel das mangas, os indios nunca receberam ne
nhum centavo. Além disto , o gado alhcio costuma destruir as planta~s e , quando 
isto ocorre , é comprando mais Kaidbók (cachaera) que os índios mostr3ln sua angús· 
tia . (Ve r Sartre sobre o assunto .) Quase todos os Maxakali bebem, inclusive os 
mais jovens; o Pajé é urna das exce~aes , apesar de sua mulher Jé Gdoiketut gostar 
tanto de cachaera que , recentemente , embriagada, queimou a perna nas brasas e só 
ficou sabendo 24 horas depois. 

Com todos os problemas com que vemos defrontar o grupo Maxakali, ele nfo 
é triste e costuma, normalmente , estar alegre. Contudo, nao faltam os momentos 
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coojunturais de ¡trofundaangústia. Por outro lado, a iniséria, a falta de assistencia do 
S.P J., a alien~o do trabalho nas fa7.e0das e no próprio Posto, f azem deles um "ban
do de lad«ies", com rarissimas exce~s. Roubam para matar a fome e o fazem 
mesmo entre si. Segundo dU.em na redondeza, os sitian tes e faze 1deiros da regiao 
estio organi7.ando um memorial,, que será entregue ao Gov. Magalhfes Pinto, denun
ciando os índios como "bandidos da serva" (expressao local). p. 86, 87 e 88. 

GAOO, ECONOMIA DO POSTO, 11/1 /63 . 
Disse-nos Juca (novo encarregado) que o Posto tem 35 cabe~as de gado. p. 164. 

ECONOMIA DOPOSTO., 13/1/63. 

. .. No caminho D. lia (funcionária do Posto) disse-me que comprou 6 enxadas pa
ra o Posto porque Tubal,quando foi embora, carregou as que o Posto possuía. p.177. 

ECONOMIA DO POSTO, 16/1/63. 
Negócios do Posto na administra~o Tubal : Vendeu o feijao do Posto num total de 
15 a 20 alqueires a 9 mil cruzeiros o alqueire (da í para baixo); Louren~o nao dei
xou Tubal comprar todo o feijao dos índios, porque ele quería pagar barato -demais, 
isto é, mil cruzeiros o alqueire. p. 217. 

ECONOMIA DOPOS1V, 24/1/63. 
Eletricidade: Havia um motor no Posto para ilurnina9ao; Tuba) disse que Ftrnando 
Cruz vendeu o motor (declara~o de Juca) e hoje só existem as instalayoes e em pés
simas condi~s. p. 283. 

ECONOMIA DO POSTO., 24/1 /63. 
Cultivos dominantes: Feijio - 3 hectares 

Arroz - 1 2 hectares 
Mandioca - 3 hectares 

Área cultivada em hectares durante um ciclo económico anual. p. 284. 

ECONOMIA DOS FUNOONÁRIOS DO POSTO, 24/ 1 /63. 
Cultivos dominantes: Feijlo - 2 hectares 

Arroz l .S hectares 
Mandioca - ? hectares 

Área cultivada em hectares durante um ciclo económico anual, p. 284. Nota: Veri
ficar em anota~s seguintes a quantidade de funcionários que o Posto teme com
P:"ar o montante de cultivos, sabendo-se que, tanto no tempo de Tubal como agora, 
vniem no Posto apenas o encarregado com a respectiva esposa. 
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MATA, 24/ 1/63. 
O Posto tem urna reserva de 500 hectares de mata. p . 284. 

ECONOMJA DO POSTO, INDIOS , 24/ 1/63 . 
Total de fe"amentas e instrumentos tecno'/ógicos no Posto e nas Aldeias de Água. 

Boa e.Pradinho: 
1) Enxadas - 20 unidades 

Foices - 25 unidades 
Machados - 6 unidades 
Facües - 36 unidades 
Adubat;ao - Nao há 
Defensivos - (Somente no Posto) Nitrosin, Formicida e Brenco (contra a 

saúva) . 

2) Sementes selecionadas : (Somente no Posto) feijao, arroz e milho. 

3) Queimadas : em toda ro~ - de setembro a outubro, de janeiro a mar~o. 
Queima-se também a pastagem: para desinfetá-la dos parasitas, de agosto a outubro. 

4) RotafáO de cultivos : é costume trocar o cereal . Por exemplo, quando a 
terra enfraquece, palanta-se cana, banana e batata. 

5) Pecuária: O gado do Posto é mesti9ado (Gir ou Guzerá). Número de ca-
be~as atual : 36, incluindo os bezerros. .. 

6) Área ocupada coma criafáo : 30 hectares. 

7) Rendimento: (cabe~as/hectares) é insuficiente a quantidade de gado para 
proporcionar rendimento. Os índios, há muitos anos, nao tomam leite; este é con
sumido por poucos funcionários do Posto. 

8) Sistema de Criafáo : extensivo. p. 285 e 286. 

AGREGADOS MOBJLIDADE VERTICAL ENTRE OS . . . , 24/ 1/ 63. 
' 

Toda~ as fazendas os tem . Juca encontrou vinte e tantas famílias de agregados den: 
tro da reserva do Posto. O único "rico" dentro das reservas é o Duca, que já com
prou 2 fazendas fora. Ele é económico e trocava bezerro macho por lernea. Tam
bém plantava ro9a e criava porcos para sua despesa, venciendo alguns. Cachafa -
Fora do Posto, Duca tem urna fazenda onde possui um engenho de cana e fábrica de 
cacha~a para vender. O gado valorizou muito . Quando o seu aumentou, ele come-
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9'Jl1 a ,.eparar o ... rebanho de engorda e a vender para Campos, l\1ontes Claros e Go
~ Valadares. Fazia e faz negócios com intermediários (boia le iros comprado
res)- p. 287 e 288. 

AGREGADOS DO POSTO NA ~LDEIA DE ÁGUA BOA, 24/1/65 . (No Pradinho· 
ofo existan.) (Situa~o económica, rela~es, etc.) 

l) JoR Coelho de Morais, vulgo Duca, sogro do Nazareno (este é funcionário do 
Posto). CJia gado e trata de urna pequena agricultura. Tem mulher e 11 filhos, dos 
quais quatro sl'o casados e do is deles nao moram na reserva . 

2) loa! Duarte dos Santos, vulgo Bardadinho, sogrp do Sr. Serafim Ferreira (este é 
fimcioníño do Posto). Trata de ro~as para si. Tem mulher e 10 filhos (todos casa
dos), dos quais 4 moram na reserva. 

3) Pnn:wlisK> de Almeida. Trata da ro~. Tem mulher e 1 O filhos , dos quais 3 casa
dos, seudo que 2 moram fora da reserva. 

4) Jmé Feneira do Nascimento, vulgo José Cocó. Colocado na reserva pelo Inspe
tor Tuhal. Tem mulher e 6 filhos. Todos moram com ele . Trata de ro~ e é "vete
rinário" pdtico. Ajuda o Posto, quando chamado. 

S) Adilino Rodógues de Souza. Trata de ro~a. Tem mulher e 2 filhos. 

6) Jol'o Francisco de Souza, genro de Pracedino. Trata de ro~. Tem mulher e 3 fi
lhos. 

7) F1amino de Tal. Colocado na reserva por Tubal . Trata de um brejinho de arroz. 
Tem muhr e 6 filhos. E sogro de Adilino. Tem um sítio fora. 3 filhos sao casa
dos, dos quais 2 moram f ora. 

8) IÍldio: Manuel Kakau. Procedente do Posto Caramuru na Babia. E viúvo. Mora 
com mn filho caado, de nome Herculano Felix, que tem mulher e 6 filhos. Trata 
de~ 

O. lglepdos pagavam anendamento de terra ao Feman~ Cruz. Duca, o 
mzis ñco, c:begou a pagar cento é tantos mil cruzeiros; os outros pagavam menos. 
S6 tralwlham para o Pmto, lá urn dia, quando slo chamados. Tubal cobrou, tam
Wm. ctinheiro do Duca: 20 a 30 mil cruzeiros; dos outros, o Sr. Juca nlo sabe in
fcxw, muito menos os outros funcionários. Os agregados tem mais rela~s com 
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os índios de Agua Boa. Alguns dio coisas aos indios. O S.P.I. nlo vi ama hom 
olhos a fixa~o dos agregados e pretende resolver o problema. Os indios f ·.,. 
nas suas casas. Rela~s sexuais, muito ocultas, devem existir entre agacplm (tm. 
bém funcionários) e índias. Isabel, índia, esposa de Altino, indio, est.e ji f ' cido, 
tem urna filha do cunhado de Adolfo que é neobrasileiro. O pai da " ' 1 de 
Adolfo já foi agregado. Benvinda, índia, tem urna filha decorrente de rel~1·'6 
rias com o filho de Joao Vaqueiro (neobrasileiro e pelo do Posto). AJ6m .._ • ae 
de casamento de índios com civili:zados. Vivem na reserva de Água Boa, ceaca de 49 
pessoas ligadas aos f uncionários por parentesco e 71 f arniliares de agrepdoa, • ID-
tal de 120 neobrasileiros. No Pradinho, apenas. Louren~ (func.) cwtw •JP-• 
(sozinho) alguma temporada. Ali· existe um indiozinho, que "é a sua cm". 

FUNCIONÁRIOS DO POSTO: 
1) Loure~~o Lopes da Silva: or~enado - 32.160,~ com abono~¿, !:

Tempo de servlfO - 10. anos. FunftlO - Trabalhador de campo. Prop_. - -
vende u para Tubal os 1 O alqueir~s que tinha. N'? de filhos - 7. Tem espcJ 

2) Miguel Lopes da Silva: Ordeniµ:io - 34.450,00. Tempo de •--iip;--.. - 18 
anos. Funffio - Intérprete e trabaihador de campo. Propriedade - 30 "~ ·a&s 
(nao muito distante das terras dos indios). N'? de filhos - 11. Tem espcnr 

3) losé Silveira de Sou:za (Juca) : Orde11Jldo - 16.700,00. T_empo • m;f 
fO - 18 anos. Fullfáo - Agente, nível S.A. Propriedade - 6 alqueir&:se-~ 
sa em Machacalis. Nfo tem filhos. Tem esposa. 

4) Serafim Ferreira das Neves: Ordenado - 32.160,00. Tempo de mW¡o-
9 anos. Furlfáo - Trabalhador de campo .. Propriedade :.... 10 alqueirilel. N!. 12 
filhos - 12. Tem esposa. • 

5) Nazareno Martins Fontes: Ordenado - 17.400,00. Tempo lk •'40 -
9 anos. Funfiio - Trabalhador de campo. Propriedade - 8 alqueir&s. N'! 12/1-
lhos - 1. Tem esposa. 

6) Joáo Cardoso dos Santos (Jolo Vaqueiro) : Ordenado - 41.l~,OO- T~ 
po de servifo - mais ou menos 20 anos; foi do Posto Caramuru, na BahP Fllllf6o 
- Capataz de Cria~o, nível 3. Propriedade - 5 alqueiroes. N! de filhos-12. Tem 
esposa . • 

7) Humberto Martins Fontes: Ordenado - 6.750,00. Tempo•=~ - 1 
ano. Funfiio - Contratado para trabalhador de campo. PropriedJJde _.,a m ••• 
do Na:zareno. É solteiro. 

8) Maria Batista Ribeiro (esposa de Juca) : Ordenado - 24.600,00. Tc:zQJO de 
servifo - 6 anos. Funfiío - Professora, nível 11 . Propriedade - é a n•••• de l 1• 

ca. Nao tem filhos. Tem esposo. p. 296, 297, 798. 299, 300 e 301. 
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EXPLORA<;Áó DO INDIO , 30/1 /62. 
Quando o S.P.I. voltou seus olhos para os Maxakali , há uns l q anos atrás, houve 
urna mudan~ na conduta dos neobrasileiros, que substituíram o processo de destri
baliza~o com destrui~o armada do índio, pelo de explora~fo econ-1 mica e "margina
liza~ao do índio". Antes, as terras dos Maxakali iam do Pradinho <i' Água Boa (ria
chos) sem descontinuidade , e as aldeias eram em número de 4 . Hoj\. estao reduzi
das a 2 aldeias, que estao separadas por sítios de ·colonizadores. Contudd, as aldeias 
atuais estao demarcadas e nao há mais o perigo (?) do desaparecimento do índio 
pela tomada de suas terras, apesar de grande quantidade de funcionários , peóes e 
agregados que vivem nas tenas de Água Boa. O maior perigo, agora, é devido a fal
ta de assisténcia dos órg!os públicos. 

Atualmente, eles tem sido vítimas das doen'Yas, da cacha'Ya e da espolia'YáO 
econónúca, provocadas pela atua'Yªº dos "civilizados". O próprio Posto se asseme
lha a urna grande fazenda com o sistema de "barracao". Dentro das reservas indí
genas, propomos para estudo e discussio a seguinte hierarquía : na base da pirámide, 
os índios, tratados ora como "escravos", ora como coisas ; acima deles, os campone
ses (peóes) e os ºfuncionários" do Posto, tratados como "servos"; no ápice o Ins
petor do Posto e seus fanúliares, macomunados com altos funcionários do Ministé
rio da Agricultura, usando da. for~a de trabalho indígena-peao e do patrimonio, co
mo meio de enriquecimento. Indios, peóes ou "funcionários" sao enganados nas di
versas opera~s, em que contribuem com o seu trabalho ; seja no "assenhoramen
to" da produ~ agrícola ou do trabalho nas ro~s, sem contrapresta~io, como é o 
caso do índio; seja nos sistemas de Meia, Ter~, Empreitada ou Assalariado, como 
ocorre com mais freqüéncia com os neobrasileiros (peoes e funcionários). P. 124, 
125 e 126. · 

TRABALH<)INDIGENA FORA DA RESERVA, 13/1/63. 
O índio Marcelino está prestando trabalho na fazenda do Otacflio. P. 178. 

TRABALHO PARA O POSTO E FORA DA RESERVA, 16/l /63 . 
F.stlo aqui, no Posto, os índios Joaquim Marcelino e Alfredo, que vieram trabalhar 
a 100,00 ao dia na timpa do brejo, onde o Posto está plantando e seguirá plantando 
arroz. Ganham, também, o alm~. Otávio (de A. Boa) está aqui, também, junta
mente corn os outros índios, mas declarou que nfo veio trabalhar e sim tomar urna 
inje~o, pois está com a cabe~a doendo. Adolfo, também, veio com a familia intei
ra, naturahnente_, corno de costwne, para pedir as coisas. Os índios costumam em
pregar-se nas fazendas, mas somente pot urna semana, e até menos. Gostam mais de 
colher arroz. Trabalharn de preferencia na limpa para o plantío e ro~m também. 

. Eles térn trabalhado para os fazendeiros: Filó Camargos, Otacilio Bahía, Filó Dias1 

76 

Geraldo Botelho e outros. O pagamento é na base de 50,00 a 100,00 por día. Ga
nham O almOyO. p. 215. 

. 
CONFLITO, 14/ 1/63 . 
Tiago (índio) brigou como índio Chicfo "por causa" de melancia e batata, isto no 
Íl.J!l do ano passado. Urna parenta de Tiago (mulher do índio Derly) apanhou urna 
melancia para dar a Chicáo . Tiago nao gostou e xingou a Chicao. Lutaram os dois de 
dentes e murros. Tiago mordeu Chicfo. Este correu, apanhou um mayo de flechas e 
voltou. Atirou urna em Tiago. Este esquivou-se, virando, mas a flecha o atingiu no 
"espinha~o", entrando dois centímetros. Isto se deu na ro~ do Pradinho. Durante a 
briga, Arquilino f oi pedir para -nfo brigarem, quando, ao olhar para trás, viu que vi
nha Hélio para atacá-lo com um porrete; foi a conta de aparar o golpe coma mio, 
cortando apenas o dedo. Nisto, Tiago correu a contar o ocorrido a Louren~o. Os ou
tros foram atrás e Tiago apanhou um facao e foi urna confusao enorme, quase ma
tando os outros. Louren~o gritou muito e a coisa, entáo, serenou. P. 203 . 

TENTATIVA DE JOGAR O S.P.I. CONTRA OS INDIOS, 17/1/63. (Ou melhor: os 
índios contra o S.P .1.). · 
Segundo Louren~o, os vizinhos do Post o f azem intriga com os indios, dii.endo que 
o govemo manda muito dinheiro para eles e que os funcionários "cornero tudo". P. 
221. 

CONFLITO, 21 / 1/63 (Água Boa). 
Amanheceu o día com urna briga, violentíssima, em frente ao Posto, entre as índias 
Isabel e Corodia. Elas se atracaram, urna nos cabelos da outra, e davam bofetOes 
mutuamente. Disseram, os índios, que abriga se relacionava comos "fuchicos" de 
Isabel com os indios do Pradinho. I?. sabido que Isabel vai ao Pradinho quase todos 
os dias. Declararam que Isabel é "leva~-traz". A briga terminou com pauladas, pois 
cada urna mwiiu-se de um porrete. Parece que Joaná entrou na briga para entregar 
um peda~o de pau a Corodia (Ver parentesco entre elas) . P . 252 e 253. 

POLJtICA INDIGENISTA E ECONOMIA INDIGENA, 24/1/63. 
... declarou ainda Juca que, há pouco tempo, esteve aquí o lnspetor Castelo Bran
ca para abrir inquérito sobre a Adnúnistra~o Tubal e que nesta ocasifo sugeriu que 
era preciso criar urna polícia no Posto para reprimir os índios (!!!). Para resolver os 
problemas dos indios, Juca declara que nfo se deve organizar urna polícia como su
geriu Castelo, mas nomear, por exemplo, Louren~o para olhar a agricultura no Pra
dinho e Miguel em Agua Boa. Segundo ele, os índios só precisam de orien~o pa

ra sua econonúa. p. 309 . 
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CACHA(:'A , 9/7/6'l. , 
o encarregado do Posto, Fernando Cruz, (ánterior a Tubal), dava cacha~a aos in-
dios. p . 17. 

CACHA(:'A , 14/7/62. 
Freqüentemente, os índios vao aos povoados vizinhos ; aos sábados e domingos cos
tumam ir a cidade de Machacalis, onde compram cachaya, as escondidas. p. 38. 

CACHA(:'A, 14/7/62. 
Disse-nos, Dona Valquíria, que alguns índios tomam cacha~a , escondidos, em Batin
ga. Tubal e D. Valquíria, também, chegaram sob o efeito do álcool, ela passando 
muito mal e ele blasfemando contra os índios e empregados. p~ ·10. 

CACHA(:'A , 18/7/62. 
O capitao do Pradinho veio pedir-nos engenho e alambique para fabricar cacha~a . 

Disse-nos que veo.de ria a aguarden te. Tubal afirmou que o índio estava brincan
do(?). p . 54. 

CACHA(:'A , 18/7/62. 
Capitiozinho nos deu a entender que os índios podiam beber, porque Tubal fazia o 
mesmo . p. 55. 

CACHA(:'A, 19/7/62. 
Sempre sai briga e paneadaria. no Pradinhq quando os índios tomam cacha~a. p. 57. 

CACHA(:'A, 20/7/62. 
Soubemos que na encruzilhada da estrada, que vai para o rio do Prado, um tal de S~ . 
Baio está vendendo muita cacha~a aos índios do Pradinho. ~ difícil saber as quanti
dades porque os vendedores omitem. Soubemos, também, que eles ( í~dios de am
bas as aldeias) vio beber na Vereda, n9 Tatu (Batinga), em Machacal1s e em urna 
venda perto de Água Boa. p. 66. 

CACHA-9A, 23/7/62. . 
Constatam<» que Louren~o, por .dtsigna~io de Tubal, ·está residindo no Pradinho 
para evitar que os indios bebam. Contudo, eles bebem assim mesmo e, quan~o? fa
zem, brigam entre si, já tendo ocorri~o casos de quebras de cabe~as, const1tu1ndo 
perigo, inclusive para o Sr. Louren~o . p. 70. 
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CACHA(:'A , 23/7/62. 
Ao pesquisador, é impossível residir no Pradinho, pelas violencias que estamos pre
senciando quase todos os días entre os índios . Ficam "loucos" quan~o alcoolizados 
e tudo destroem, pondo em constante perigo a vida das pessoas. p. 72. 

CACHA(:'A, 26/7/62. 
"O maior inimigo dos Maxakali é a cacha~" (KaidbOk) . Segundo dizem os mora
dores neobrasileiros do Posto, ele~ provaram o primeiro gole há pouco tempo, 
quando o Inspetor Tubal lhes deu o exemplo, o de "vi ver sempre bébado". Quan
do, segundo o ditado: "faya o que eu digo , mas nao fa~ o que eu fa~o" , Tubal quis 
impedir que os índios bebessem, era tarde , pois já estavam viciados e um deles lhe 
respondeu: "Se até seoulJzerma imantek seouf', isto é, "vocé bebe, eu também pos
so beber" . p . 85. 

CACHA(:'A, 30/7/62. 
Constantemente embriagados, os índios brigam muito entre· si, constituindo.perigo 
para o etnólogo. Tive que residir no Posto (Aldeia de Água Boa), onde nao há tan
to perigo e onde está localizada a minoría de índios, muito deles "casados" (ou ami

gados) (?) com neobrasileiros, na expressao do pessoal do Posto. Sempre que p<mí
vel , vou a cavalo a Aldeia do Pradinho. No Posto nao estou podendo produzir mui
to, pois o Inspetor Tubal, já transferido, portanto ilegalmente na chefia, vive "bé
bado" (1 litro de cacha~a de 2 em 2 días, nao agüentando ficar mais do que 4 dias 
sem tomar) dificultando o meu trabalho com medo, possivelmente, de que eu des
cubra os seus "desmandÓs" na direyao do Posto. p. 112. 

CACHA(:'A , 14/1/63. 
As condi~é>es de trabalho no Pradinho sfo péssimas: continuam bebendo muito ;es
tao matando os da própria tribo e a todo instante aparece um ferido para ser medi
cado. p. 189. 

CACHA(:'A, CONFLITOS, 14/1/63. 
No fim do ano passado Isabel (mulher de Zé Grosso, o Pajé), embriagou« tanto 
que perdeu parte do pé através de urna queimadura de "l <? grau". F.stando bebada, 
nfo sentiu que colocava seus pés na fogueira. A familia acusa os fdht» do índio Ma
nuel Re:zende, como responsáveis pelo ato. p. 202. 

CACHA(:'A, 19/1/63. 
Chegarnos ao Pradinho. Que infelicidade! Somente estavam aí 6 dúzias de índios, 
que esbravejavam e vociferavam uns contra os outros. Estfo tocados pelo álcool, 
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com exce~o de uin. Hoje é sábado e os índios foram para as feiras de Machacalis e 
Tatu Caro, e os poucos que restararn, em nada podem ajudar-nos neste estado de al-

cooliza~ao . p. 238. 

CACHA(:'A, CONFUTO, 21 /1/63. 
Acaba de chegar aqui o índio Joaquirn, irmao de ~irmino . Está bebado e com \im 
porrete na mfo, gesticula, chamando os índios de Agua Boa para bater nos do Pra
dinho . . . Adolfo acaba de chegar. Também está alcoolizado como Joaquim. Cha
mou-me em \llll canto para di:zer-me que o antigo lnspetor Fernando Cruz era bom 
e que os índios, no 6eu tempo, faziam festa no pátio do Posto para ele e que eles 
tem dele muitas saudades ... Nisto, Joaquim, que havia desaparecido por alguns mi
nutos, retornou mais bébado ainda e, com um porrete , atacou sua própria mae (Joa
ná) atingindo-a na espinha. Em seguida, arremeteu contra vários índios jovens, 
atingindo um deles. Nesta altura, diversas índias se atracaram "valen temen te" com 
ele, procurando tomar-lhe a arma, tendo Joaquim atingido várias delas. Cenas co
mo esta de Agua Boa sao muito comuns na Aldeia do Pradinho. A situa~áo torna
se, assim, drástica para o pesquisador, que pode vir a ser atacado também. Urna si
tua~ao destas coloca os índios apreensivos e de "cara fechada" por muitos dias. p. 

256e 257. 

ROUBO, 8/7/62. 
Assistimos ao Inspetor Tubal chamar a aten~ao do índio Adolfo, no sentido de que 
proíba os índios de roubar mandioca nas terras dos fa:zerrdeiros vizinhos, coisas que 

eles vem faz.endo há algum tempo. p. 8. 

ROUBO, 17/7/62. 
Enquanto Haroldo Popovich estava no Rio de Janeiro, sua casa foi assaltada pelos 
índios mais jovens do Pradinho. Roubaram tudo, até os panos e colch5es. Os remé
dios, foram entornados e os móveis ficaram danificados. Alguns índios disseram 
que o ato foi cometido porque correu a notícia de que Haroldo haV'ia morrido. Os 
índios mais velhos, "amigos" do americano, ficaram aborrecidos e repreenderam os 
responsáveis. Enquanto conversávamos com Haroldo, apareceu urna india com urna 
crianya no colo, atacada de bronquite. Veio devolver parte dos pertences furtados , 
porém grande parte foi vendida aos moradores vizinhos e do Tatu. p. 46 e 47. 

ROUBO , 19/7 /62. 
Abaixo da casa de H2roldo Popovich, alguns índios (jovens) matavam galinhas dos 
moradores, utilizando-se de arcos e flechas. Estavam pintados com urucum e jeni-

papo. p. 57 e 58. 

80 

ROUBO 30/7/ 62 . 
Os indios das duas Aldeias furtam d1aria1nente Jos sitiantes. :). J J .. ~ . 

ROUBO, 10/ 1¡63 . 
Enquanto eu conversava como Sr. Juca, nét varanda do Posto. duas pessoas aparece
ram para reclamar mvasao de propriedade e furto por parte dos indios . Antes de 
chegarmos, pela manha, outras duas já haviam reclamado também. Os inciios estao 
passando priva~ües, pois a colhcita anterior fo1 ~~amharcada por fubal · ass11n. esta-o 
invadindo as fa:zendas e furtando alimentos. Dezinho Botelho. viz1nho da aldeia de 
Água Boa, veio reclamar furto ·de melancias; Severiano. vizinho do Pradinho. recla
mou furto de mandioca e feijao; um filho de um tal Josafá Cruz (da Vereda). vizi
nho de Bueno (Água Boa) , rcclamou furto de mandioca; Geraldo Botelho. viz1nho 
de Água Boa. reclamo u a morte de urna leitoa. Severiano declarou que já está 
"cheio" deles e que vai atuar nos indios. p. 15 2 e 1 53. 

ROUBO, 12/ 1/63. 
Na feira de Batinga, cerca de vintc pessoas procuraram o Sr. Juca (Encarregado do 
Posto) para dar queixas contra os indios. que estao roabando em quase todas a~ fa-

<l ' 7'" zen as. p. 1 . 1; . 

ROUBO. 13/ l /63 
De madrugada Estela ouviu 2 tiros. Pela manha. soubemos que foram dados por 
Geraldo Botelho. visando o indio Sebastiao . Sebastiao parece ter tentado furtar 
urna galinha na propriedade de Gcraldo. qtil' o perseguiu. Quando se defrontaram. 
Sebastiao arrancou do facao para defender-se quando. entao. Geraldo aurou. De
clarou Geraldo que conseguiu reaver a galinha e que o indio fugiu para o mato. Em 
seguida. chegaram ao Posto algumas indias. que atirmaram, peremptoriamente . nao 
ter sido Sebastiáo o autor do furto. pois .. está doente e deitado". Sua filha garante 
que nao foi ele o autor do roubo Mais tarde Sebastiao veio ao Posto. danado e 
protestando que nao havia sido o autor c1o evento . Estava com um facáo na cintura. 
Disse que Geraldo Botclho sonhou que ele roubou p. 171 e 1 72. 

ROUBO. 14/ 1/63. 
Os indios estao passando fome e eu passaria também, se fosse residir no Pradinho com 
eles. A nao ser que os acompanhasse nos furtos de mandioca, galinha e outros ali
mentos nas fazendas circunvizinhas! p . 189. 

RUUBO , 14/1/63. 
Segundo os funcionários do S.P.I., cm 24/12/55 o indio Antonio (filho de Cascora
do) foi assassinado por posseiros, por causa de terras. Antonio era "provocador" e 

81 

/" .1\ \ ' ' • , ____ ----------~--------~--~-~------------



roubava géneros, dizendo que estavam nas terras deles (índios) . Foi nessa ocasiáo 
que se fez a demarca9ao das terras no Umburanas. p. 202 . 

ROUBO/CACHA<;A , 17/ 1/63 . 
Estao aqui alguns funcionários, bem como os índios do Bueno, que estao bravos 
comos primeiros, porque andarn falando que o fudio Sebasttao furtou urna galinha 
de Geraldo Botelho, vizinho do Posto. Os índios, que defendem Sebastiao, acusam 
o índio Modesto de ter praticado o furto , poss1velmente quando voltava bébado de 
Machacalis, de madrugada . Segundo os functonários do Posto, os indios roubaram 
na fazenda do Miliano, perto do Pradinho um leitáo , um capadinho e atiraram em 
urna porca; de Geraldo Botelho, um porco e urna galinha; e muitas cargas de mandio
ca nas diversas fazendas . p. 220 e 221. 

ROUBO, 19/1/63. 
Seguimos para o Pradinho. No carninho, um tal de Cesário reclarnou roubo de fei 
jao ao Sr. Juca. Disse que os índios do Pradinho estao acabando com sua ro9a e que 
o S.P .l. deveria tomar providencias, pois a situa9ao era intolerável e as coisas pode
riam agravar-se . Nesta oportunidade, Juca contou-me que, de certa feita , os vizi
nhos do Posto "pagararn" ao índio Adolfo duas leitoas em um ano para que ele nio 
deixasse os índios roubarem nas suas ro~s. Tudo foi em veto, pois os roubos conti-
nuararn. p . 237 e 238 . . 

ROUBO, 23/1 /63. 
Declarou o Sr. Juca que os índios roubam porque acham que as terras dos morado
res vizinhos sao deles (índios). Fagundes vendeu as terras, mas os índios nao con
cordararn. Os indios plantam, embora existam muitos "vagabundos" (ociosos, prin
cipálmente os jovens); o aumento da produ~ao tem sido considerável, mas, em con
traposi~o , tem nascido muitas criai:i~s. Um encarregado sem recursos, como ele, 
pma apertos comas crises alimentares. p . 281 . 

ROUBO, 24/1/63. 
c.erta vez, Louren~o surpreendeu um tal Zé Conrado roubando galinh& e outras 
coisas mais. O ladrao praticava o ato e botava a culpa nos índios. Ainda hoje , mui
tos civilizados fazem isto. O cunhado do indio Adolfo (civilizado) rouba nessas 
condi~óes . Nao faz muito tempo, entregaram ao Sr. Juca um abaixo-assinado (dos 
moradores ciréunvizinhos), onde acusavam os indios de roubo. Juca entregou o do
cwnento ao S.P.I. Também o prefeito Aurélio , de Machacalis, queixou-se ao Dr. 
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Osear Dias Correia (Deputado da UDN e professor universitário) dos roubos dos • _ 
d. J d" 1n tos. uca tsse que pedirá sua própria transferencia, caso a situa~o nlo melhore. 
p. 310. 

l'RJAIES, 9/7/62. 
O índio Luizinho (residente entre Água Boa e Pradinho), embriagado, matou sw: 
rnulher , irma de Adolfo ... Dias depois, o índio Luizinho é assassinado. Muitos in
dios culpam a Adolfo . p. 18, 19 e 20. 

CRJME, 30/ 7/62. 
Nas proximidades de Pradinho , ouvi contar que antes de minha chegada os indios 
mataram d~is outros indios. Um sitiante , também, matou a tiros um índio, que vol
tava alcoolizado de Machacalis. Na cidade de Machacalis, aventureiros n1ataram, faz 
alguns meses, o Prefeito , sua mulher e filhos. Perto da cidade , em Belo Oriente, des
cobriram pedras coradas ; primeira conseqüéncia: surgiu um povoado de aventurei
ros ; segunda: um crime por semana e ninguém aceita o cargo de delegado. Mata-se 
em Minas e escapole-se para a Bahia, "até passar a onda"; mata-se na Bahía e em
brenha-se nas matas do Mucuri , em Minas. Todo o mundo anda armado; parece o 
"arraial do Tejuco" quando foi descoberto o diamante! p. 114 e 115. 

CRIME, SUBORNO. J0/7/62 . 
Na cidade é voz corrente que o "chefe" do Posto recebeu dinheiro (20.000,00) para 
nao mover a~o contra o assassino de um índio . p . 115 . 

CRJME, CACHA{:A, 13/7/63. 
A india Santinha (Pradinho), que conheci em julho do ano passado com vida, foi as
sassinada em outubro de 19.62. Todas as narrativas do evento coincidem em que o 
indio Modesto, filho de Mikael , trocou sua espingarda por 6 litros de cacha~a no 
Baio ( perto do Pradinho), tendo regressado já embriagado para a Aldeia, comas gar
rafas, as quais escondeu no mato e, em seguida, deu um pouco a Rosa (sua filha por 
ado~ao para que esta induzisse a inc1la Santinha a vir beber. Modesto embriagou 
Santinha e, também, Mariquinha. lnduziu Santinha a acompanhá-lo ao mato, a 
quem foi dando cacha~a. Praticou o ato sexual e depois enfiou-lhe um peda90 de 
pau na vagina. Isto foi cedo. Seus filhos procuraram-na em vio Quando Santinha 
pedia algo , Modesto tocava-lhe mais cacha~a. A cena durou até as 18 horas. A essa 
altura , Santinha foi abandonada em estado de coma. Apareceu entao Zé Pequeno 
(filho classificatório de Modesto), que veio <:arregando a índia para a Aldeia do Pra-
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dinho . No caminho ~· encontrou-se com Arquelino (filho da vítima), que a procur~va 
desde cedo . Zé Pequeno. com medo , largou-a na estrada e correu,-mas Arquehno 
ainda conseguiu desfechar-lhe urna paulada . En tao . o filho trouxe a ~~e. para a Al
deia . Ela resistiu de 4 a 5 dias, tendo morrido inchada. Louren~o disse que antes 
do acontecimento . nas elei~oes . ela havia comido muita carne de boina cidade e an
dado de caminhao com outros índios. E, que nao estando acostumada com isto , fi
cou ressentida desde essa ocasiao , fato que teria corttribuído para a sua morte . As 
famílias, da morta e do assassino, revoltaram-se . A fam11ia do criminoso mudou-se 
para 0 alto do morro, onde residia o indio Luizinho antes de ser assassinado . O fi 
lho da morta pós fogo na casa de Modesto e o conflito continua ... p. 174 e l 75: 

continua nas páginas '.!04 t 205 . 

CRIME, 13/ 1/63 . 
Outro crime foi cometido . já há mais tempo. contra Venáncia, mae do indio ··oou-
tor" Max (nome do etnólogo Max Boudin ). Venancia foi assassinada numa t>riga. 
em t Q48. O conílito foi entre famt1ias ... De certa feita. também . os filh?s de Cas 
corado mataram o indio Manuel Caco. Conforme Juca. o S.P.l. quis transferir os as
sassinos ( ! ). Is to foi na época do Inspetor Fon tes. Este, para cumprir ordens, ludi
briou-0s até Teófilo Otoni. dizendo que os estava levando para passear. Lá . cnt1e 
gou-os a outro Insoetor para seguir com os mesmos. Os do~s ºcriminosos" , Ku.rian
go e Altino , lograram fugir para Carlos Chagas (Pena). N1sto. um soldado que .ºs 
perseguía matou a tiros Kuriango. Altino. enfurecido. esfaque.ou ~ sol~ado e fugiu. 
Veio disposto a reurur a "tribo' ' do Prad1nho e a massacrar os tunc1onanos do l'?stCl 
e os índios de Água Boa. Mas. antes de reunir os índios do Pradinho, os de Agua 
Boa mataram a golpes de facao .. no pesco~o. 'a Altino e a Venancio. outro indio Que 
veio socorre-lo. t.m 19)5, um neobrasileiro. cunhado de Nerico \ viz1nho do Pradi
nho), matou o índio Antonio. filho de Cascorado. António foi encontrado Queima
do dentro da mata. O Cel. Índio do Brasil (policial) .. quasc matou muita gente para 

descobrir o criminoso" . p. 176 e l 77 

RELA<;óES ''t()NJUGAJS" FORADO GRUPO, ÁGUA BOA. 9/J/62. 
Coma morte de Luiz1nho o encarregado do Posto (F. Cruz..)...m'andou buscar sua fi
lha Benvinda , de 14 anos, para vher na Sede, de onde sJiu grávida e dcu ~1 1111. u1na 
crian~a, cuja patemidaele e atribuída a um dos va~us. p.· 20 e 21 . 

RELA<;óES CONJUGAIS FORADO.GRUPO, ÁGUA BOA , 9/7¡62.. 
O índio Adolfo tem esposa ~lizada ... deseen de ele de mae botocu~ scu pai · 
Maxakali, foi assas~dÓ por índios de s~a mesma tribo . . Adolfo te~ tioas rcla· 
~s com a.S<?gro, civilizado, que mora dentro da reserva, perto do Posto. Adolfo 
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nao planta 1em trabalha e viaja .>empre pelas propriedades !m busca de presentes 
para os índios, os quais esconde para si. .. p. 14, 15, 16 e 1 7. 

RELA<;OES . . . FORADO GRUPO, ÁGUA BOA, 11 /1 /63. 
. . . Adolfo, cuja casa foi construida pelo sogro, que é "civilizado"; a moradia é de 
telhas e as paredes de pau-a-p1que . p . 157. 

RELACOES CONJUGAJS FONA DO GRUPO, ÁGUA BOA, 11 /7/62. 
O indio Sebastiaoé casado con1 urna civilizada e mora em Água Boa, onde, também, 
moram seus filhos: Terezinha e Odi1io. Este último é casado com Maria Augusta 
(india Krenak. que 1qui se fixou quando o S.P.1. os transferiu do Rio Doce para 
Água S~a). p. 28. , 

RELA<;óES.CONJUGAIS <..VM C/VILIZÁDOS. 14/ 7/62 . 
·o índio Jcscó (Pataxó'!) é casado com urna civilizada. Vive em Água Boa e veio trans
ferioo pelo SP.I. .do Posto Caramuru, Oliven~a, llhéus. Bahia . p. 41 . 

RELA <;<JES. . . FORA DO GR UPU, 24/7 /61.. 
Atualment~. só tem urna índia Krenak no Posto (Maria Augusta). Está casada com 
o índio Maxakali Odflio . Ambos. marido e mulher. querem ir-se da reserva, pois o 
marido alega que tem dificuldades em ficar entre os seus. p. 75. 

Nota : Existem muitos outros casos de rela~ües conjugais e unioes espúrias. A 
maior intensidade desses contatos é em Água Boa, Pradinho nao escapa das últimas. 
Deixo de remete1 o~ dados de parentesco por achar que estfo bastante falhos. 
Contudo, se for do desejo de RCO, remeté-los-ei assim mesmo. 

NECESSIDADES, 19/7/62. 
Os indios pediram-me pano) veanelhos e colare) de contas vermelhas para a festa re
ligiosa de setembro. Outros pediram tesouras, navalhas para a barba, camisas, facas 
e cobertores -para o frio. Como se ve. adquiriram novas 'lecessidades. p . 55 a 56. 

NOVAS NECESSIDADES, 14/ 1/63. 
A escola vai voltar a funcionar ... Apareceram no Posto alguns indios e indias adúl;. 
tos , pedindo panos vermelhos, roupas, fumo, dinheiro e o u tras coisas . .. p. 188. 

NECESSJDADES, 14/1/63. 
Muitos indios estio alegres com o meu retomo, mas outros estio r.om raiva porque 
nao tenho presentes para todos. Distribuimos algwis peda~os de panos vermelhos 
(a algumas indias), fumo, balas e espelh~ p. 19'.l e 193. 
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NECESSIDADES. 14/1 /63. . p d' ho porque os índios nao resvon
Nao foi possíve11evantar ~~1tos ~:::;:,~r:: t;~ha~os tupissái (roupa), facas .• ma

diam as nossas pergluntaQs. ~:eg~nhar coisas par~ dar inforn1acroes. p. 196. 
chados, etc., para e es. uen 

DIVERSOS 

PASTO, 10/1/63. . d t a está tomada pelo capim-coloniáo, mas 
. De Pavao até Machacahs. quase to a a err 

gado mesmo, vé-se raramente. p. 143 . 

CLIMA, 14/1 /63 . r .. ao ajuc\ou'" fazia 2 anos que nlo chovia. 
Há crise de alimentos. porque o e .'ma n , 
mas, de outubro para cá. tem chov1do. p. 198. 

INDIO ADOLFO. 
"ESTADO DE DESAGREGA{:ÁO INDIVIDUAL DA PERSO-

NALIDADE".11/1/63. declararam que 0 índio Adolfo, de 
d d P sto em urna conversa, ,, da 

Os emprega os o 0 ' . . d al"(") é 0 maior .. malandro 
Água Boa, casado com civilizada é ··:~~~· ~a~d:u mentlr~so . Seu pai, Capitao JoSé, 
tribo· que vende tudo o que ganha, . d ~ J a·m Fagundes a vender as ·:erras e 

' . 1 , di s porque in uz1u oaqu . 
foi assassinado pe os _1n o '. v z em uando. Adolfo costuma sair =om a_lguns 

. levar os índios par~ A~a i-~.~ - ~ ~)e de~ois, foge em debandada,com osobjet_os, 
índios novos e pedtr co~sas l ,,smo ~ Adolfo nunca fez urna ro~. Vive de pedir e 
largando os companhe1ros para tra~~ l aram no ao Pradinho para tomar parte em 
nas "costas dos outros" . Urna ocas1 o. ev . l " e quando melhorou, deu Jma 

· "desceram o pau ne e ' · 
urna festa. Embnagaram-no, Á ua Boa. Depois disto. nunca mais 
corridda de pavor. so parando de correr em g 

voltou ao Ptaa1nho. p. 221 e :!22. 

AUXILIO, 24/1/63. · _ .te 
0 

desenvolviinento do Posto. · · e 
Os funcionános dizem que o S.P .~. nao perm1. d'os dizem: .. é dinheiro oue o Go-

uandc vem aente bem vestida aqu1, os in 1 
que' q CI • · d " 3 l } 
vemo mandou para ru'ls, e que fo1 com1 o p. . 

PEDIDOS, 25/1 163 · e eu vol te com um brinco para a ore-
A índia ~ria (8 anos mais ou ~nos) quer qu Capitaozmho pede um tacho de 

. di dem missangas e roupas. . S.P 1 
lha furada. As in as pe eu faca para ele enviar ao · ., 

. d o Sr Juca ctuer que • · di 
cuore ou urna oac1a gran e. . da Sede• agncultura, curra\ e roubO dos in o~. 
um relatório expondo ~s proble~a~ facóes roupas. dinheiro, !te. p . 313. 
Outros indios peaem: tacas. mac a os. . 
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CASAS. 29/1162. 
A maioria das casas dos Maxakalis. pnncipalmente as que parecem ser as mais tré:l
dicionais. sao mais pobres que as dos mais pobres trabaJhadores neobrasileiros das 
fazendas da regiao. p. 9ó. 

VESJ'UÁRIOE SAÚDE, 30/7/62. 
Epidemias en1 quantidade . Nada de tratamento . Roupas podres no corpo chegam 
a dar náuseas na gente (Pradinho e Água Boa). p. 113. 

DIRE<;ÁO DO POSTO, 30/7/61.. 
Tubal disse ter conhecido o Prof. RCO na Am~zónia. Parece ter sido transferido da
quela regiio pelos mesmos atos que está praticando aqui entre os Maxak.ali. Veio 
substituir Femando Cruz (dos Pacas Novos),_o qual , também, foi removido deste 
Posto por suspeita de crime. além de roubos "comprovados" (cf. relatório aqui exis
tente). Durante minha permanencia, Tubal comporta-se de modo estranho contigo: 
diz que nao devo escrever tanto; dá desculpas para nao arranjar os cavalos quando 
queremos ir ao Pradinho; escorra~ os índios que aparecem. no Posto e vigi~ meus 
passos para que eu nfo tenha contato com os funcionários do SP.I. Para ele, os 
"ideais" de Rondon sao os mais sublimes. mas, ao mesmo tempo, dizque os índio~ 
sao "vermes inoportuno~"!!! p. 1 t 2 e 113. 

Marcos M. Rubinger. La Paz, Bolívia. 1/12/65. 

NOTAS 

1 Sobre o assunto, remetemos os interessados as considera~éSes de Femando HENRl
QUE CARDOSO. Capitalfamo e Escravidáo . ~o Paulo, Difusáo Européia do 
Livro, 196/.. p . 19 ss. 

2RUBINGER, Marcos Magalhaes. Projeto de Pesquisa Maxacali Delo Horizonte, 
Imprensa da UFMG, 1963. 

3Essa porcentagem mu1to maior de grupos que se encontram em areas de economía 
ex.trativa ( 48,9%) nfo deve ser interpretada como maior capacidade de convi
vencia dos indios com essas fontes, mas como t:eflexo da circunstancia de serem 
zonas de ocupa~fo mais recente e de popula~ao mais raref e ita. As tribos que 
mais remotamente entraram em contato com esse tipo de frente extrativa desa
pareceram rapidamente. ·oa mesma forma, o registro de apenas 2,8% do total 
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" 
de tribos em áreas de economía agrícola reflete seu caráter de zonas de mais 
antiga ocupa~io, em que outros grupos indígenas viveram, antes do século XX. 
os mesmos problemas apreciados quanto a outras áreas. Cf. RIBEIRO, Darcy . 
Culturas e Línguas Indígenas do Brasil. Rev. Educafáo e Ciéncias Sociais, Rio 
de Janeiro, Brasil, 2(6): 25, nov. 1957. 

41dem, p. 46 . (Os grifos sao nossos.) 

5''Todo este gentío tem gente, que fugindo dos povo,.t\os ou ªº mau cativeiro que 
tem, ou por buscarem a libc!rdade naqueles desertos, é de crer que todos sabem 
que os brancas onde acham ourv, ._v 1ica gentio, como foram todas as minas 
habitadas deles; e que nao diriam que nas suas terras os havia, exposto a que os 
corressem". Cf. Comunica~o do Dr. Reinaldo Ottoni, em sessao de 10 de 
abril de 1945, sobre "A Bandeira de Joio da Silva" (0 Mestre de Campo). O 
texto citado é do próprio Joao da Silva : O TODOS OS SANTOS E OS SELVA
GENS DO MUCURI. Rev. do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerois. 
Belo Horizonte, 2: 15 l. 1945/46. (Os grifos sao nossos.) 

6soUZA, E. C. de. Distribui~o das Propriedades Rurais no Estado de Minas Ge
rais . Rev. Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geo
grafia e F.statística, 13" ( 1) : 49: 1951. Separata. (Os grifos sao "º"sos.) 

71dem, p . 49. (Os grifos sao nossos.) Em 1962 constatamos grande divisao da pro
priedade no Médio Jequitinhonha. 

8"0 determinante fundamental no destino das tribos indígenas, da conserva~o ou 
perda de suas 1 ínguas e culturas. é a sociedade nacional e até mesmo a econo
mia internacional. A cotayao da borracha. da castanha e de outros produtos no 
mercado de Nova Jorque, ou as perspectivas de paz ou de guerra, entre as gran
des potencias, é que fazem avan~·ar ou refluir as ondas de extratores de produ· 
tos j1orestais, permitindo subreviver ou condenando ao exterminio as última.'i tri-

/ 

bos autónomas". (Os grifos sao nossos.) Cf. RIBEIR C. Oarcy. op. cit.. p. 28. 
O fato se dá .também com rela~ao as frentes de extrato1\ . de ouro ou diamante . 

9soUZA, E. C. d~. Op. cit., p. 55. 

1º ''0 regime de abertura de estradas por particulares, cm troca de sesmarias, nao 
pode vigorar em regioes de 'terras mincrais,, onde a legisla~o em vigor reserva 
ao Rei a propriedade do solo. Aí os delegados regios, embora a contragosto, 
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tém eles próprios que construir estradas" Cf LATIF Mi 
nas Gerais. 3 ed. rev. Rio de Janeiro Ll . . .Agi E .' ran de Barros. As Mi-

, vrana r ditora, 1960. 

l lsoUZA, E. c. de . op . cit., p. 55 e 56. 

l 2souzA, E. c. de. op. cit., p. 55 e 56. 

• 
13c .d onsi erava-se o AJto Jequitinhonh . , . 

do Rio Doce. a, por motivos pohtico-administrativos, Vale 

14 ANUÁRIO de Minas Gerais 1909 3 . , 
vo Público Mineiro {infor~ar0es dov.aJ;eV1dLe ~asAnc1c~Jo. 3 ~a Revista do Arqui-

T a1 res wz tomo Pinto). 

15 . 
Area do Mucuri ou Área do Vale Médio do Jequitinhonha. 

160TTONI, Theophilo B. Noticia sobre selva 
Geogr., Rio, 21 : 193 1858 C t Se gens do Mucury. Rev. Inst. Hist. 
do. ' . ar a ao nhor Dr. Joaquim Manoel de Mace-

1110~~· Oi1iam. Marliere. O Civilizador. Esboro Dio ;r. 
t1aJa , 1958. p . 204. ,. ~a,ico. Belo Horizonte, Ita-

l.8 As características d ;r. , 
ferem Na . ~mogdr~,1cas das areas extrativo-minera/ e extrativo-vegeta/ di-

. pnmeua, a-se o aparecimento d ·¡ · 
consideráveis , em torno das . - e VI as e c1dades com popula~oes 
dicam_ a agricultura de subsisi~~~aª~~~;::sc:~~r~~u:r~~~0~0r~~t~antesdqu~. se de-
este tipo de economia im oe . · egun a, como 
frentes de expansao que se ~hoc:~o;ne d1s~r~ao :spacial da popula~ao, suas 
que possibilita a urna tribo agu . d om os indios sao geraJmente muito ralas, o 
pe~io do seu território 1 em a manter-se em conflito, impedindo a ocu
Cf. RIBEIRO D 'por_ ongos anos, com grande desgaste de parte a parte". 

, arcy. op. cit ., p. 23 . 

l 91os~. Oiliam. op. cit., p . 66. 

2º1dem, p. 204. 

21 REVISTA DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, 10: 609. 
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22Possivelmente:"também, os Maxakali. (Adendo nosso) 

23JOSÉ, Oiliam. op. cit., p. 203 e 204. 

24" ... as frentes extrativas sao freqüentemente penetra9oes exploratórias e r~cen
tes que se seguirao ~ urna ocupa~o definitiva de base agrícola. Esta, raras ve
zes assumiu no Brasil a forma de fronte ira de, ex pansa o sobre áreas indevassa
das; via de regra, cresce sobre regi0es previamente exploradas por coletores de 
artigos·florestais". Cf. RIBEIRO , Darcy. up. cit., p . 24. 

25"A poaia ou ipecacuanha (uragoga ipecacuanha) crescia naturalmente nestes 
sertoes, a sombra das florestas e nos terrenos de grande fertilidade , que eram 
quase todos ... Por seus enérgicos efeitos eméticos. encontrava grande emprego 
na rudimentar medicina da época. Para a mesma havia mercado certo e rendo
so, embora fosse de apenas 19 $ 200 por arroba o pre90 médio da erva em 
1819". Cf. JOSÉ, Oiliam. op. cit., p . 207 e 208. 

26oe urna década para cá , essas propriedades come~ram a se fragmentar , conforme 
constatamos em nossas viagens as aldeias Maxakali . 

27Em 1962 constatamos um surto de povoamento no Município de Machacalis e 
urna altera~io no eixo das invernadas; dezenas de fazendeiros passaram a alu
gar mangas nas terras do Servi~o de Prote~o aos Indios, onde existem magnífi
cas pastagens. 

28soUZA, E. C. de. op . cit. , p . 59. 

29GUIMARAES, Alísson P., Estudo Geográfico do Vale do Méd1'o Jequitinhonha. 

90 

Belo Horizonte, lmprcnsa Oficial, 196Ó. p . 85 e 86 . Public~ao do grupo de 
trabalho para a pecuária. 

Dados adicionais da mesma obra : "A observac;ao dos dados estatísticos revela 
que a popula~ao do Vale do Médio Jequitinhonha está distribuída de modo re
lativamente regular. Nao se notam áreas de grande concentra~ao humana. A 
popula~ao é rarefeita. Examinada sob os tres aspectos : subpopula~ao , super
popula~ao e despopula~ao , a zona estudada classifica-se como de subpopula
s:ao". p . 118. 

"Este aspecto demográfico da zona considerada é perfeitamente compreensível, 
por se tratar de urna área de economia pastoril, sabidamente urna forma de ati
vidade expansiva, incapaz de formar aglomera~0es com as densidades de zonas 
agrícolas e , menos ainda, de zonas industriais. Aqueles municípios do Médio 
Jequintinhonha, onde a agricultura é praticada, embora sob características de 
l!ivoura de subsistencia, mais que comerciais, sao exatamente os que apresen
tam , no Vale , as maiores densidades'' . (p. 119) "Compreende-se a pequena ur
baniza~io , na zona considerada, pelo fato de ser aí absolutamente deficiente o 
progresso industrial. O aumento natural da popula~ao rural se deve a elevada 
taxa de natalidade . Nao se nota, praticamente, éxodo rural no Médio Jequiti
nhonha, quer por falta de atra'iao dos núcleos urbanos, que aliás, sobo aspecto 
geográfico, apresentam características de géneros de vida mais tipicamente ru
rais, em sua maior parte , quer , ainda , pelo fato de serem baixas as densidades 
que se registram em todo o vale, nao havendo, em conseqüéncia, áreas satura
das, demograficamente . As características económicas da regiao colocam-na 
em fase que poderíamos chamar de pré-industrial semelhante aquela por que 
passou todo o País , no período colonial. Sao, assim, pequenas as diferen~s en
tre o que , na regiao , se considera meio rural e meio urbano, e é, em ritmo len
to, que se processa a urbanizas:ao" (p. 120 e 121). Este trabalho foi publicado 
em 1960. As condi9oes da área mudaram muito em tres anos. Em 1962 e 
1963 constatamos maior divisio da terra, aumento da popula~ao, acentuada pe
netra~ao baiana na regiao e intensifica~ao da vida citadina. 

30cr. LES LANGUES du Monde, par un groupe de Linguistes sous la direction de 
A. MEILl:.ET et Marcel COHEN. 

31 ANUÁRIO de Minas Gerais. op. cit. 1909. v. 3 

32oTTONl, Theophilo 8 . op. eit., p. 198. 

33NIMUENDAJÚ, Curt. fndios Machacari. Rev. de AJtropologia, Universidade de 
Sao Paulo, 6 (1) : 54-55,jun . 1958. Relatório. Separata. 

34"De acordo com a afirma~ao .explícita de Ribeiro, as guerras contra indios eram 
devidas ao desejo dos colonos por escravos, mais do que a necessidade de abrir 
novos territórios. O Governo Portugués em geral proibia a escravidáo de índios, 
porém por um decreto ( 1808) sustou a leí sob certas c~ndi~s com respeito 
aos botocudos de Minas Gerais" . Cf. NlMUENDAJÚ, Curt. In: LOWIE, 
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Robert H. ,. The Ea stern Timbira . Trad. Robe rt H. Lowie . Uni v. of California 
Press, 1946. p. 4 . v. 41. (Os botocudos iam, inclusive , assaltar as povoa~es 

mineradoras localizadas no Alto Jequitlnhonha.) 

35Quando a grande massa de "ociosos'~. desiludida ante o fracasso da minera~ao, 
impossibilitada de encontrar ocupa~ao nas cidades, come~ou a invadir as terras 
nao utilizadas, a institui~io da sesmaria nao .póde sobreviver. O mesmo fenó
meno, que nao mais cessou de se reproduzir , obrigou , algumas décadas mais tar
de, a classe dos latifundiários a permitir-se certas concessoes que foram, final
mente , após urna interminável discussao parlamentar que durou oito anos, re
duzidas a propor~óes inexpressivas na fa1nosa leí de tercas de 1850". Cf. GUl
MARAES, Passos A. Um capítulo da forma~áo de proprit!dade agrária. A ses
maria. Estudos socia is, 5 . 

36oTTONI, Theophilo B. Op. cit ., p . 194, 204, 217. 

37 Assim, "quando os Machaca/is sairam no Alto dos Bois, fugindo dos Botocudos, 
lutava com estes em toda a extensao do Jequitinhonha , do Calhao até Belmon
te , o comandante geral das Divisóes, o Coronel Juliao Femandes Leao, irmao 
do pai do Sr. Conselheiro Antao. Esto u referindo fatos coevos de que ainda 
existem testemunhas para as quais posso apelar. O Coronel Julifio q4erendo 
opor aos Botocudos os Machaca/is , levou-os para o Jequitinhonha, e deu-lhes 
por sesmaria o Ribeirao dos Prates, onde se conservam até hoje ( 1858). O seu 
aldeamento é na margem do Jequitinhonha. para cima da barra do Ribeirao no 
lugar denominado Farrancho. Os Machacalis ti zeram-se cristaos, tém um cemi
tério regular , e tratam de levantar urna igreja. Tém auxiliado constantemente 
os outros moradores na repressiio dos Botocudos , cujas ofensas passam de pais 
a memória dos filhos. Só se servem de arco para matar peixe . Raro é o que 
nao tem espingarda. sao industriosos; a olaria é um dos ramos da sua indús
tria, e em tal escala, que nas povoa~aes das margens do Jequitinhonha cozi
nha-se exclusivamente em panelas da fábrica dos Machaca lis. Sáo eles mesmos 
excelentes canoeiros, e como tais sao procurados para a condu~o do sal do Sal
to para o Calhá. Moram em casas regulares cobertas de telha". Cf. OTTONI , 
Theophilo B. op. cit., p. 236. ~ possível tratar-se de apenas um dos grupos 
Maxacali, pois, como se verá mais adiante, esses indios possuíam quatro aldeias 
e os rernanescentes de boje nf"o apresentam tamanha descaracteriza~o. 

38oTIONI, Theophilo B. op. cit., p. 194. 
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39"Descor~oados pela tenaz persegui~o dos portugueses de Porto Seguro, enca~
dos por Inácio Couto, por nao poderetn vencer a sua indomesticabilidade, refu
giaram-se os índios pelos latifúndios . Depois aldeararn-se na nascente dorio 
Rubim do Sul, paralelo a S. Miguel (Jequitinhonha), nao mais surtindo nos po
voados, com profundo ódio aos brancos e mamelucos". Cf. MAJA, Eduardo 
Santos. lmpress6es de Viagem de Be/monte a Arassuaí. (Su/ da Bahia e Nor
deste de Minas). Taubaté , Editora Aedipus, 1936. p . 17. 

40"As frentes de economia pastoril sao formadas por popula~óes constituidas por 
crescimento vegetativo, compostas de grupos familiais, que avan~am atra\'és de 
áreas inexploradas a procura de novas pastagens para seus rebanhos". Cf. Rl
BEIRO, Darcy . op . cit. , p . 23. Ora , se sao grupos familiais a tribo ná"o corre o 
risco de depopula~ao feminina , como se dá nas áreas de economia extrativa: 
"A economía extrativa mobiliza indivíduos desgarrados de suas comunidades 
de origem e , portanto , livres das formas tradicionais de controle social, para 
lan~-los sobre áreas inexploradas. Aí eles atuam como bandos móveis que de
vassam as matas a procura de prodotos de valor mercantil onde o acaso da na
tureza os espalhou . Quando defrontam com um grupo indígena sua tendencia 
é desalojá-lo violentamente do seu território, ou quando possível, diligenciar 
para colocá-lo a seu servi<ro, aliciando os homens para localiza~ao de novas re
servas de produtos florestais e para trabalhos como o de romeiros, carregadores 
e outros ; e as mu/heres como amásias e produtoras de géneros alimenticios". 
Cf. RlBElRO , Darcy . op . cit. , p . 23. (Os grifos sao nossos.) Vide ainda cita
~º de trecho de Oiliam JOSÉ as páginas 19, 20 <leste trabalho; referente a si
tua<¡:ao da área do Alto Jequitinhonha sobre "prear mullieres indígenas". 

4 lGALVÁO, Eduardo . O Estudo dos Sistc1nas de Parentesco. Cultura, Ministério 
da Educa<ráo e Saúde , 5: 27-39. 

42MÉTRAUX, A. & PLOETZ, Hermann . La Civilization Matérielle et la Vie 
Sociale et Religieuse des Indiens ze du Brésil Meridion~ et Oriental. Rn. del 
/nst. de Etnologia de La Universidad Nacional de Tucuman. 

431dem, p. 227 e 228. 

44NIMUENDAJÚ, Curt. op. cit. , p. 59 e 60. 
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45 "O primeiro nútleo de populariio plantado no Médio Jequitinhonha foi realiza
do, segundo a opinitio de vários historia«ores, nos principios do Século XIX. 
Exatamente em 1804, o alferes gaúcho J uliao Fernando Taborriá Leao . exilado 
político , veio ao Jequitinhonha , comandando a Sétima Divisao \1i1itar , com a 
finalidade de civilizar indios e guarnecer o río que. ao tempo, era considerado 
diamantífero . Taborda chegou em 29 de setembro , data em que a lgreja come
mora a festa de sao Miguel. Por esta razáo o lugar onde ele aportou chamou-se 
inicialmente de Sétima Divisao Militar de Sao Miguel , passando mais tarde 
( 1830) a Freguesia de sao Miguel da Sétima Divisao. cm l 9i 1 'Sao Miguel de 
Jequitinhonha' e finalmente. em 1923, depois de já ser distrito, passou a deno
minar-se simplesmente 'Jequitinhonha'. Sua eleva~ao a município deu-se em 
1911 . com territórios de Ara~ua í ... A respeito do crescimento e ex pan sao da 
cidade de Jequitinhonha , resta mencionar urna última hipó.tese , talvez a mais 
remota de todas: o desenvolvimento para a margem esquerda do Jequitinho
nha. A lenta evolurao desse antigo povoamento reflete-se com nitidez na sua 
fisionomia geral" . Cf. GUIMAltAES. Alísson P .. or. op. cit ., p. 87 e 89. (Gri
fos nossos .) É sabido que os índios ficam pela margem direita . Este empreen
dimento pioneiro, por conseguinte. inicialmente . deve ter afetado muito pouco 
as condi~ües demográficas e sócio-económicas da área tribal. 

46 - 56 NIMUENDAJU, Curt. op. cit. , p. 54, 55 e . 

47BEARDSLEY, R. K.; HOLDER, P.; KRIEGER . A. D. Functional and Evolu
tionary Implications of Community Patt~rning. Seminars inArchaeology.1955. 

48oLIVEIRA, R. C. de . Aspectos Demográficos e Ecológicos de urna Comunidade 
Terena. Boletim do Museu Nacional. Antropología . 18: 2, 5 set. 1958. 

49 ~ e · 56 NIMUENDAJU, urt. op. cit., p. . 

50ver "A Situa~Q Atual dos Maxakali" de MARIA STELLA DE AMORIM , na se
gunda parte deste livro. 

51 ANDRADE, Marcelo J . Moretzsohn de . Relatório ao Chef e da Seyao de Estudos 
do S.P.I. Como aluno do Curso de Aperfei~oamento em Antropología Cultu
ral. mar. 1957. 
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52"As fazendas de cria~ao , pelo crescimento natural dos rebanhos, exigem campos 
cada vez mais extensos, avan~ando sobre as terras dos índios, a medida que ne
las esbarram. O mesmo ocorre nas zonas de explora~ao agrícola e extrativa. 
Este tem sido o processo natural de expansao da sociedade brasileira , que, ain
da no século XX, em muitas áreas , continua a crescer a custa dos territórios tri-

. bais. Mesmo as ínfimas pory5es do seu antigo terri tório, aquí e ali concedidas 
aos índios com toda a proteyao possessória - como no caso da doa~ao por par
ticulares ou pelos &tados - mesmo destas tem sido espoliados quando atingem 
certo valor". Cf. RIBEIRO, Darcy . op. cit ., p. 102. 

53ANDRADE, M. J . Moretzsohn de. op . cit. 

54Idem. 

55 "A agricultura, de que tao prementemente necessi.ta a área, tem sido praticada 
em pequena escala e em caráter excepcional. . . A mentalidade de pecÚarista, 
que possui o homem do Médio Jequitinhonha, dificulta a existencia de quaJ
quer renova~ao agrícola" . Cf. GUIMARÁES, Alísson P. op. cit., p. 71. "Em 
1933, já praticamente todo o Médio Jequitinhonha se achava ocupado por pas
tagens, e a pecuária já era fonte de renda. Em alguns trechos, os grandes lati
fúndios impediam o progresso dos pequenos proprietários". ldem, p. 111. 

56"A populayao do Vale Médio Jequitinhonha, segundo estimativas do Departamen
to Estadual de Estatística, para 1957, atinge o total de 262.644 habitantes . . . 
a popula~ao absoluta da área considerada cresceu de 184.864, em 1940, para 
240.436 em 1950. . . O aumento de 1940 para 1950 foi de 30%, percentagem 
considerável, sabendo-se que , em igual período, a popula~o do País cresceu 
26,0, e a de Minas Gerais de 14,6 em média . Assim, o crescimento popula
cional da regiao apresentou índices superiores ao da média do País e do Estado. 
A popula~ao do Vale do Río Doce apresentou um aumento relativo de 20,35, 
inferior, portanto, ao do Médio Jequitinhonha". ldem, p. 117. Esse cresci
men to da pressao demográfica é de grande importancia para se compreender o 
novo tipo de compulsao que os índios vém experimentando após a funda~o 
do Post o lnd ígena ( 1 941). 

57Possivelmente , as baixas foram conseqüéncia de epidemias de gripe, varíola esa
rampo, doen~as para as quais o índio nao apresenta resistencias. 

58 ANDRADE, M. J . Moretzsohn de . op. cit. 
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S9itJBEIRO, Darcy. op. cit., p. 99. 

~ verdade, a legisla~o indigenista era fruto das cidades coste iras, com sua 
mentalidade mais liberal e, sobretudo, sua desvincula9io dos problemas das zo
na pioneiras, e jarnais foi aceita pela gente que vive nas fronteiras de expansao. 
A situa~o continuou precária até 1940, quando Getúlio Vargas visita a Ilha do 
Bananal e, entemecendo-se comas crian~ Karajá, decide amparar o S.P.L Co
~a, entáo, um novo ciclo de atividades intensivos . Reorganiza-se e se renova 
o quadro de pessoal do Servi90, que retoma ao Ministério da Agricultura, reins
talarn-se Postos lndígenas abandonados há anos, reiniciam-se as atividades de 
pacificayfo. Urna desgra9a, talvez maior, sobrevém, entáo, através da interven
?:o do DASP, com suas normas estandardizadas de administrayio . Só o concei
to de 'lota9io', segundo o qual todos os servidores públicos passavam a perten
cer ao quadro único do Ministério respectivo, podendo transferir-se livremente 
de urna repartiyao a outra, conforme suas conveniencias pessoais ou interesses 
de servi~os, seria suficiente para liquidar um órgio altamente especializado, co
mo o S.P.I. Dentro de poucos anos ve-se o ServiyO invadido - nao nos postos 
instalados no interior, mas nas cidades - por burocratas recrutados no Ministé
rio e incapazes de compreender ou de se identificar ideologicamente com a 
obra a que se ligavam. Nestas condi9óes, os postos vao sendo entregues a agen
tes recrutados a esmo, inteiramente despreparados para as tarefas que sao cha
mados a desempenhar e dirigidos por funcionários cit~dinos que entendem me
nos ainda do problema indígena, só atentos a normas burocráticas formais, fre
qüentemente inaplicáveis a urna atividade ta:o singular como a proteyáo aos ín
dios. Urna reai;ao enérgica contra esta situayao foi levada a efeito de 1950 a 
1954 por José Maria da Gama Malcher, que contrata etnólogos e lhes entrega a 
direyao das principais divisoes do S.P.I., nurn esfor~o para substituir a antiga 
ideología positivista, evidentemente superada , por urna orientayao científica 
moderna. A experiencia revelou-se altamente fecunda e permitiu ao S.P.I . al
can~r outra fase alta de sua história. Lamentavelrnente entraria logo em novo 
colapso, quando a política partidária come~ a interferir em seus destinos. O 
S.P.I. como inúmeros outros órgaos da adnúnistrayao federal , transformado em 
premio de barganha eleitoral entre os partidos políticos vitoriosos nas elei~s 
de 195 5 , é entregue ao P .T .8. Gra~ a enérgica rea~o de um grupo de servi
dores, contra este clientelismo, o S.P.I . foi retirado da influencia política direta 
dos partidos, a partir de 1957. Entretanto, o custo desta vitória foi a classifica
~o do S.P.I. como 'órgao de interesse militar', cuja dire9ao poderla ser entre
gue a oficiais da ativa. Os últim~ quatro anos, de administrayaes militares já 
nl'o inspiradas nos princípios filosóficos positivistas, como ao tempo de Ron-
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don, ou em quaisquer outros, conduzirarn o S.P.I. ao ponto mais baixo de sua 
história, fazendo-o descer, ern certas regioes, a condiyao degradante de agente 
de sustentai;ao dos espoliadores e assassinos de índios". Cf. RIBEIRO, Darcy. 
A Política Indigenista Brasüeira. Rio de Janeiro, Serviyo de lnformayao Agrí
cola, Ministério da Agricultura, Edi~s S.I.A., 1962. p . 37, 38 e 39. 

61 ANDRADE, M. J . Moretzsohn de . op. cit. 

62&te caso deve ser tlo raro, que nfo o constatamos. 

63 ANDRADE, M. J. Moretzsohn de . op. cit. 

64wEBER, Max. Economia y Sociedad. Fondo de Cultura Económica. v. 4. 

65sTRAUSS, Claude Lévi. Antropologia Social. Rev. Anhembi, 40 (119): 2~ 
1960. Ano X. Aula inaugural da Cadeira de Antropología Social do Colli 
de France. 
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OS MAXAKALI E OS BRANCOS 

MARIA STELLA DE AMORIM 

1 - INTRODU~ÁO 

O presente trabalho constitui urna breve notícia de nossas observa~Oes feitas 
em janeiro de 1963, quando visitamos os índios Maxakali na qualidade de estagiária 
de curso de pós-gradua<;áo em Antropologia Cultural e Sociologia Comparada, orga
nizado e ministrado pelo prof. Roberto Cardoso de Oliveira no Museu Nacional, 
mediante convenio como Instituto de Ciencias Sociais da Universidade do Brasil. 

Nosso propósito é informar sobre a situa~o em que hoje se encontramos ín
dios Maxakali, procurando reproduzir alguns aspectos da mudanya social por que 
passam estes índios, em face da compulsao interétnica imposta pela popula<;ao re
gional brasileira do nordeste de Minas. A tarefa mais ampla de apresentar um co
nhecimento exaustivo da realidade social Maxakali e do contato que ela mantém 
com a sociedade nacional, já foi desempenhada pelo saudoso prof Marcos Maga
lhiies Rubinger, que neste sentido elaborou um projeto de pesquisa em fevereiro de 
1962, quando terminou o mesmo cuFso de Antropologia no Museu Nacional e a ela 
se dedicou intensamente, tendo viajado duas vezes ao local, em julho de 1962 e em 
janeiro de 1963, período em que o acompanhamos. 

11 - HISTÓRIA DO GRUPO 

Os Maxakali , que hoje vivem próximo a sede do muncípio de Mahacalis, no 
nordeste do Estado de Minas Gerais, perto da fronteira sul do Estado da Bahia, sao 
os únicos remaneséentes de vários outros grupos Maxakali que habitaram, 9esde o 
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século XVII e provavelmente antes mesmo desta época, a área que pode ser delinea
da entre o rio Jequitinhonha (mais para o norte), o río Mucuri e urna pequena parte 
da costa sUJ. do Estado da Babia. 

11 difícil estabelecer, devido a falta de dados históricos precisos, a quantidade 
dos grupos Maxakali que habitavam esta área e o contato que mantinham. entre si. 
Curt Nimuendajú1 baseado em cronistas da regiao, mostra que os grupos descritos 
nao eram os únicos existentes, admitindo portanto serem encontrados na área assi
nalada vários outros, com língua e cultura comuns. Os dados mais precisos falam 
dos Maxakali da costa sul da Bahia, do Jequitinhonha e do interior (formadores 
do rio ltanha~m). Nimuendajú2 adnúte que os Maxakali da costa e do Jequitinho
nha formavam apenas urna parte da tribo, enquanto a outra parte se manteve. no in
terior. As notíciais que utiliza nos levam a concluir que os primeiros, por volta da 
segunda década do século XIX, estavam reunidos na aldeia do Farrancho (atual ~la 
Guarani). Os segundos estariam, nesta mesma época, em relativa interdependencia, 
no baixo Jucurucu (ou Prado) e devem, mais tarde, ter subido este rio, locali7Jlndo
se nas proximidades da área· atualmente ocupada. 

O aldeamento dq Farrancho extinguiu-se com a ocupa9ao da regiao e a maio
ria dos índios retirou-se para o ribeirfo do Rubim, próximo ao atual centro urbano 
de mesmo nome, enquanto os poucos ·que ficaram, ou foram absorvidos pela popu
la9ao regional ou pereceram. 

De~te novo local~ os Maxakali tiv.eram que se retirar na segunda década do sé
culo seguinte , em virtude de suas terras haverem sido ocupadas por um homem 
abastado chamado Tenente Henrique. Como os índios resistissem a abandonar as 
terras reclamadas pelo referido senhor, este recorreu as armas e, após violento mas: 
sacre, em 1921, tornou-se dono absoluto do território, indo os indios sobreviventes 
juntarem-se aos que habitavam mais para o sul, entre os forma4ores dos rios Jucuru-

- ,, 
cu e Itanhaém. 

Esse aldeamento, aí existente desde longa data, foi visitado em 1911 pelo lns
petor do S.P.I., Engenheiro Alberto Portela3, que, atravessando o rio Jucurucu e ru
mando para o sul, encontrou urna aldeia Maxakali constituída de seis grandes ran
chos irregularmente dispostos, chefiada pelo Capitáo Joao, e soube da existencia de 
mais dois aldeamentos ·próximos, chefiados respectivamente pelos Capitfes '~Solda
do" e Antonio. 

Segundo inf onna~s colhidas por ítós, o engenheiro do &tado Dr. Apoliná
rio Frot, fazendo urna planta da regilo. encontrou a chamada Aldeia Grande, nas 
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margens do córrego Umburana, por volta de 1918. O fato é narrado como se fosse 
a .. pacifica~ao" do grupo, embora se tenham evidentes dados sobre a índole pacífi
ca dos Maxakali e se saiba de inúmeros outros contatos anteriores a este. Talvez o 
termo usado pelos brasileiros seja al.usivo a atitude de defesa tomada pelos índios 
diante do visitante, o que levou Frot a fazer-lhes sinal de atnizade, presenteando-ós 
e mandando buscar no Farrancho um índio de nome Modesto, para que lhe servisse 
de intérprete . 

Desta época até nossos dias os dados sobre os únicos remanescentes do grupo 
Maxakali sao bem mais precisos e a sua ºhistória é a própria história do con tato que 
mantiveram coma popula~fo regional. 

111 - CONT ATO INTEIIBTNICO: RELA\AO DE TRABALHO E DEPENDEN
CIA ECONÓMICA 

O contato interétnico sistemático determinou fortes conseqüencias sobre a so
ciedade Maxakali , as quais, de inicio, caracterizam-se pela depopula~o acarretada 
pelas epidemias e pela perda do território tribal ocupado pelos brasileiros. 

Os índios contam que, antes de os regionais ocuparem a· área (há uns 50 anos 
atrás), possuíam muitas aldeias·, mas urna forte epidemia de varíola os dizimou, le
vando-os a recuar até· as margens do Umburana. Alí, encontraram-se men9s de 15 
indivíduos, sendo os homens em -maior número4 . Estes pensaram em acabar com a 
vida, mas as mulheres os animaram e eles novamente adquiriram interesse em viver. . . 

Procriando, o pequeno número de pessoas fez ressurgir a aldeia e os Maxakali que 
hoje existem descendem desse grupo red·u~ido. · 

Na versao brasileira, os Maxakali, há uns 50 anos atrás , possuíam quatro al
deias espalhadas pela regiao em que hoje habitam. Urna epidemia de varíola p,rovo
cou grande mortandade entre os indios, obrigando-os a reunirem-se na Aldeia Gran
de , a margem do Umburana. Neste local, novo surto, desta vez de sarampo, atacou 
a popula~ao já reduzida, diminuindo-a ainda mais, 

Como vemos, há entre as duás versóes alguns· pontos comuns, excluindo-se o 
pequeno número de sobreviventes mencionado na versao indígena. Parece absurdo 
imaginar-se que ~ao poucas pessoas possam procriar ·a ponto de povoar urna aldeia 
que hoje possui cerca de 240 indivíduos. Ainda mais, se levarmos em conta as con
di~oes ·de vida altamente desfavoráveis em que viviam ·os Maxakali, sob a amea~a 
constante da ocupa~ao da regia o pelo civilizado, cuja simples presen~a na área já fa
zia grassar urna enormidade de epiden:iias5 . Por outro lado , acresce que a sobrevi-
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vencia de qualquer grupo 4epende de wn certo número de indivíduos para iealigr 

pelo menos as atividades mais importantes que levarn a sociedade a um mínhno 

de funcionamento, sem o que é totalmente impossível ao grupo sobreviver como tal. 

· Todavía, é possível que realmente ocorresse que um pequeno número de pes
soas tivesse se encontrado nas margens do Umburana tentando reconstituir~ grupo 
que, algum tempo depois, recebeu contingentes populacionais de outros grupos Ma
xakali, habitantes de pontos di-versos da regiao. O exemplo de que se tem notícia, 
dos Maxakali terem vindo do aldeamento do F~rrancho, é flagrante para explicar es
ta situa~ao . 

Neste aldeamento, as margens do córrego Umburana, formador do rió Jucuru
cu, um homem chamado Joaquim Fagundes, f uncionário do Govemo morador em . ' 
Quartéis (hoje Joaíma), encontrou os Maxakali por volta de 1914. Segwulo infor-
ma~óes colhidas no local, f oi pouco antes de 1920 que Fagundes-surgiu, vivendo en
tre os índios · e sendo por eles altamente considerado, chegando mesmo a assumir o 
papel de diretor de seus destinos. Nesta época os índios ocupavam um terreno con
t ín uo, um pouco maior tto ·que o que ¡)ossuem atualmente. Hoje, suas tenas consti
tuem duas glebas: a de Ág~ Boa (onde fica situado o Posto Indígena), com 1800 
hectares, e a do Pradinho, com 2500 hdctares, separada por pequenas propriedades 
perten~ntes· aos srs. Luís Ricardo. Joa:o Ricardó, Badu e Antonio Fabrício. 

Joaquim Fagundes, usando o prestígio que desfrutava entre os indios, aos 
poucos fói venden do ilegalmente suas terras aos posseiros que as ocupavam. As pñ
meiras terras "vendidas" foram as do· lugar chamado Umburana, incluindo um tre

cho que hoje fica entre Pradinho e Água Boa, onde se situava a Aldeia Grande. Es.u 
transa~ao trouxe sérias conseqüéncias para o grupo, que desfez sua única concentra
~ªº e cindiu-se , indo urna parte·para Água Boa e a outra para o Pradinho. Contudo, 
Fagundes nao tardou a realizar novas ven~ ficticias no Pradinho e em Água Boa. 
Sem um metro de tena para fixarem-se e para obterem alimento, os indios vagaV3Jll, 
enfregando-se ao roubo, única atividade que se lhes afigurava como capaz de permitir 
a sobrevivéncia. 

Apesar dos constantes agrados através da doa~o de bois e cavalos e do fome
cimento de aguardente ~ que achavam indispensável para "amansar" os ín~~, os 
posseiros nao conseguiram evitar que eles, em grupo, praticassem verdadeiros saques 
em suas ro~as. Em vista dos crescentes conflitos, Fagundes resolveu levar os indios 
mais para o sul, para o lugar denominado Água-Preta. Alguns deles negaram-se a 
deixar a regiao habitada e os que acompanharam Fagundes contrairam a malária e 
regressaram ao antigo local, desentendendo-se decididamente como embusteiro.6 
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Com a perda de suas tenas e a conseqüente transforma\:ªº das matas em pas
tagens, a vida dos indios sofreu profundo abalo. Antes dela, possuíam agricultura 
elementar, ca~vam, pescavarn e colhiarn frutas e raízes silvestres, atividades que fo
ram totalmente abandonadas. Até a época da funda\:ªº do Posto Indígena Enge
nheiro Mariano de Oliveira, em 1940, os índios viveram sem terra. '":om a ajuda do 
sr. Joio Silva (representante do Prefeito de Águas Formosas junto ao en tao Distrito 
de Machacalis), que via com bons olhos a causa dos índios, o P.I . tomou providén, 
cias no sentido de impedir que continuassem a sofrer o efeito do esbulho de suas 
terras . . Assim, aos poucos foram recuperados ds 4300 hectares descontínuos, que 
hoje constituem a reserva indígena. 

Durante o ocupa~áo do território tribal, o principal posseiro em Água Boa era 
o sr. Virgínio Cangu~u , que adquiriu aterra de Fagundes por CrS 15.000,00, a qual 
foi retómada pelo S.P.I. No Pradinho, parte da terra havia sido adquirida por Mes
tre Olímpio, pela quantia de CrS 4.000,00, e este, reconhecendo a ilegitimidade de 
sua posse, devolveu-a aos índios. As tenas de Umburana (entre Pradinho e Água 
Boa) estavam em mios de Libório Botelho, que as comprara de Fagundes e só fo
rarn recuperadas em parte. Libório realizou com elas outras transa~0es e, em vista 
das benfeitorias dos novos posseiros, tomou-se difícil ao Governo reabilitá-las para 
os indios, ficando assim um trecho de terra entre Pradinho e Água Boa ocupado por 
particulares, o que, sem dú~da, refor~ a cisáo do grupo e nos leva a crer que os ín
dios nao mais vol tara o a formar urna única concentra~ao . 

A sociedade nacional apresenta-se aos índios através de urna frente de expan
sio portadora de valores nítidamente opostos aos do grupo tribal. Por esta razáo, as 
rela~s interétnicas ·apresentarn um aspecto ambivaiente, que pode ser observado 
na dependéncia em que os índios se enéontram dos bens produzidos pela economía 
nacional e na participa~o nela, como for~a de trabalho. Ao mesmo tempo em que 
necemtarn dos produtos nacionais, os índios nao sao capazes de produzi-los em sua 
economia, nem possuem um ·meio efetivo de troca que lhes permita obter esses pro
dutos. Assim, impelidos pela nova necessidade de consumo, estabelecem urna rela
~ de trabalho comos regionais visando obter .a moeda indispensável a aquisi~áo 
dos bens nacionais. Apesar de este ser um ·modo efetivo ~e conseguirem a moeda, 
nas condi~s desvantajosas em que se· verifica o trabalho dos indígenas, estes ten
tam evitá-lo. 

A análise breve dessas rela~s ambivalentes requer. em primeiro lugar, urna 
caracteñ~o da economia da frente compulsora e das-formas de trabalho humano 
nela contidas. 
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A frente de expansao que está em contato com os Maxakali tem 1ll1l caráter 
agropastoril, com evidente predominancia do elemento pastoril. A área onde habi
tarn os Maxakali, como toda a zona do Mucuri no &tado de Minas Gerais, é' consti
tuida de território acidentado no aspecto geral, com planaltos, morros e vales. o 
solo em certos trechos é alagadi~o, favorecendo grandemente a cultura do arroz e, 
nas proximidades, a do milho e a do feijao. Os planaltos e morros prestam-se a pe
quenas planta~s de café e de mandioca. Em toda a sua extensao o solo é coberto 
de capim-gordura, permitindo assim a cria~ao de gado bovino, que constitui a prin
cipal riqueza local. 

. Predomina na área a pequena propriedade,. habítada pela familia elementar, 
geralmente muito numerosa. &te tipo de propriedade dificulta o desenvolvimento 
da agricultura, assim prejudicada pela cria~ao, atividade mais importante, que re
quer m.uito espa~o. J! comum nas propriedades a presen~a de um ou mais agregados 
que ali se estabelecem com a familia, utilizando um pequeno peda~o de tena em 
atividades agrícolas. O proprietário limpa a tena e fomece-a pronta para 0 plantio. 
Depois da colheita o agregado dá a metade ao proprietário e as "limpas" subseqüen
tes ficam a seu encargo. 

A atividade agrícola e a pastoril engendram rela~0es de trabalho diferentes. 
Enquanto a agricultura exige. um número grande de bra~os em ocasiio de li.mpa, 
plantío e colheita, a cria~o pode ser realizada com um número mínimo de pes,,oas. 
Na primeira, o proprietário lan~a mao da for~a de trabalho de estranhos, qúe se ocu
pam do servi~o temporariamente (na limpa, no plantío e na colheita), geralñtente re
cebendo pela empreitada. Na segunda, o trabalho é realizado exclusi.vamente pela 
familia ou como auxilio de um ou dois empregados. 

Neste panorama económico regional surgem os indios que, necemtando da 
moeda., sao compelidos a dele participar em condi~oes altamente desvantajosas. 
Vistos pelos brasileiros como "ladré>es", "cachaceiros'' e "pregui~osos;,, os indios 
sao considerados péssimos trabalhadores. Nao servem para o trabalho pastoril por
que , além de nao possuírem experiencia, representam elemento de alta periculosida
de na condu~o do rebanho, que facilmente pode ser desviado para a aldeia; por is
so os proprietários preferem que essa tarefa seja realizada por parentes ou empre
gados de confian~a. Mas é na agricultura, atividade para a qual estariarn .efetivamen
te aptos, por realizá-la tradicionalmente, que sua explora~ao mais se faz sentir. Um 
índio recebe por um día de trabalho no campo cerca da ter~ ou quarta parte da quan
tia paga a um civilizado: cinqüenta cruzeiros, o que na área corresponde ao pre~ 
de um litro de farinha , na época em que ali estivemos. 

100 



A submissáo do indio a esta situa?o é, como foi dito, causada pela necessida-
" de do dinheiro e, também, a poosibilidade que vislumbra de ganhar do patrio algum 

aJimentO, roupa ~ principalmente aguardente, que os civiliz.ados sao pródigos em· 
Ihes of~recer. Fora desta explica?o, nao se justifica para o índio o trabalho nas 
condi~s em .que é realiudo e~ allás, o, número dos que as aceitam é bastante redu
zido. Enquanto trabalha para o civilíu~o sofre considerável prejuízo, cujas co.nse
qüencias recaem nfo exclusivamente sobre si, mas sobre os seus dependentes, como 
~remos adiante. 

As ro~ devem ser plantadas el!l dois períodos: de fevereiro a mar~o e de se
tembro a outubro. Neste segundo período, planta-se arroz nos vales onde o terreno 
está alagado e, em suas proximidades, milho, feijio~batata e mandioca. &tas ro~as 
sio chamadas ."ro~as de trov9ada". Durante o primeiro período, planta-se a chama
da "~ de neblina", que é urna ro~ complementar, constituída dos principais ali-

mentos: feijao, mandioca, milho e batata doce. 

Antes da planta~o deve-se fazer a limpa do terreno que incluirá um tempo de 
exposi?o ao sol (depois da última colheita), para posterior submissfo ao processo 
da coivara e finalmente proceder-se a prepara?o da terra. Nas "ro~as de trovoada" 
o trabalho é redobrado e, portan to, praticado com grande dificuldade por aqueles 
que nao lan~ mio do trabalho alheio. No caso do Índio, que constrói a r~a para 
a sua familia e só com a ajuda desta, a . tarefa é bastante penosa, pois, com um pe
queno número de pessoas para auxiliá-lo, terá que ir a9 brejo cuidar do arroz e si
multaneamente providenciar a planta?o dos outros mantimentos no prazo previsto 
para a chegada das chuvas, sendo que qualquer atraso poderá levá-lo a perder a ro~a. 
Acresce que o índio nao dispóe de tempo para dedicar-se exclusivamente as ativida
des agrícolas. Ao lado delas tem também que ca~r, trabalho muito difícil nas con
di~s atuais, devido a transforma~o da área em campos de pasto. Para obter urna 
~ extremamente rara, constituída quase unicamente de pequenos pássaros e ta
tus, grande soma de energía é consumida, nao só no tempo gasto para encontrar os 
animais, mas allida no preparo de bodoques, arcos e flechas 7 . 

Deste modo, configura-se para o indio como largame'1te danoso o emprego da 
sua fo~ de trabalho ao pre~ do vil salário pago pelo civiliudo, raz.io por que ten
ta evitar esta rel~o. Contudo, na situa~o de dependencia económica em que se 
encontra, neces,gtando adquirir os bens produzidos pela economia·nacional, esta re
~o se apresenta como urna forma capaz de permitir a obten~o da moeda corren
te, visto que a sua presen~a como produtor agrícola no mercado da área é bastante 
difícil, por raz6es óbvias. Em primeiro lugar, porque a existencia de excedentes na 
sua produ~o é muito rara ou mesmo. nenhuma. Segtindo, porque, quando a pro-
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du~o vai além de consumo, a dificuldade que tem para concorrer no mercado é 
quase total. Nao possuindo animais de transporte para conduzir os alimentos até os 
centros comerciais, é obrigado a vende-los a algum comprador que vá até a aldeia, 
onde a cota~o do produto é muit íssimo inferior ao pre~o do mercado. 

Esta situa~o gera sérios conflitos. Tivemos notícia de um que assumiu graves 
propt>r9oes há tempos atrás, quando Miguel Lopes da Silva, hoje funcionário do P.I., 
e que há 42 anos vive junto aos Maxakali, encontrou num barraco próximo a aldeia 
do Pradinho um homem com uin enorme estoque de arroz adquirido dos indios por 
pre~o ínfimo. Miguel, que passou .a infancia brincando com as crian~ das·aldeias, 
fala perfeitamente a língua indígena e inclusive participa dos cerimoniais do grupo 
(o que é vedado aos estranhos), resolveu tomar urna atitude em defesa dos indios~ 
Exigiu que o hornero pagasse o pre90 justo da mercadoria ou entao devolvesse parte 
do produto. Como este negasse faze-lo, Miguel, que casualmente estava desarmado, 
retirou-se para a sua casa após recriminá-lo violentamente e dizer que o denunciaría 
as autoridades públicas. Poucos minutos depois foi atacado pelo homem, que em
punhando um facao conseguiu golpeá-lo na cabe~a e nos bra~os. Esvaindo-se em 
sangue avistou tres índias que se aproximavam e pediu-lhes socorro. Imediatamente 
as indias investiram contra o agressor com paus de cavar e o mataram aii mesmo. 

Porém, a dificuldade para os índios co11correrem com a sua produ~fo agrícola 
no mercado da área nao exclui a sua participa9ao nele, pois a presen~a dos Maxaka· 
li no mercado, embora em condi~oes altamente desvantajosas, é a outra forma de 
obterem a moeda corren te. Quando dispóem de algum arroz, milho ou feijao, a di
ficuldade de comparecerem ao mercado é imensa, devido a falta de transporte. Paía 
conduzir esse alimentos até as feiras, eles tem que tomar os animais do Posto e, co
mo isto nem sempre é possivel, transportam a mercadoria sobre os ombros, sujeitan
do-se a vende-la por qualquer pre90, já que retornar com a carga é extremamente 
penoso. 

As trocas realizadas pelos indios nos centros comerciais da regiao ocorrem 
com bastante freqüéncia desde algum tempo. Logo após a ocupa~o efetiva da área 
já negociavam com os civilizados, procurando assim obter os produtos regionais. Há 
uns 50 anos atrás, os Maxakali mantinham comércio de peles e poaia como povoa
do do Rubim, comércio este que, aos poucos, foi desaparecendo:com a destrui~o 
das matas. Hoje, no entanto, devido ao aparecimento de núcleos populacionais 
mais próximos, as trocas se verificam exclusivamente no centro de Machacalis, em 
Umburaninha (distrito do municipio de Machacalis) e em Bating~, também chama
do Tatu Caro, que faz divisa no sul da Bahia com Umburaninha (Minas). e do co-
mércio destes centros que dependem diretamente os Maxakali quando procuram ad-
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quirir bens atualmente considerados indispensáveis a ~da, como roupas, sal, cacha-
9a, fumo, instrumentos de traballio, etc. Expecialmente as feiras existent:s em ~a
chacalis e em Batinga os índios comparecem, levando sua pequena produ9ao agnco
la e seus objetos tradicionais: utensílios de barro, arcos e flechas, cestinhas de fio 
tran9ado_, redes. Mediante a venda desses bens procuram conseguir algum dinheiro, 
embora o que recebam seja , via de .regra, muito pouco, visto estar o mercado sempre 
repleto dos alimentos que oferecem, tornando impossível a especulac;ao com. os 
mesmos. Quanto aos seus objetos culturais, sao desvalori~díssimos para os brasi
leiros, só interessando mesmo como peyas exóticas. 

Como pouco pinheiro conseguido na feira tentam comprar alguma coisa e, na 
maioria das vezes, toda a quantia se esgota na aguarciente, cujos efeitos os levam a 
esquecer o complexo mercado regional , onde os seus meios de troca nunca atingem 
um valor capaz de proporcionar-lhes a obten9ao dos produtos que efetivamente ne
cessitam. e provável mesmo que os efeitos entorpecentes do álcool sejam urna das 
razoes mais explicativas do alto índice de ingestao de cacha9a nas feiras , pois, embo
ca os índios vejam nestes locais maiores facilidades de satisfazer seu gosto pela bebi
da, sem dúvida sao conduzidos a eles pela necessidade de obter outros produtos, 

além da aguarden te. 

Assim, sob os efeitos do álcool, os índios limitam-se a fazer alguma algazarra 
nas feiras , que nao chegam_ a constituir problema devido ao tipo de controle ali 
exercido, onde normalmente todos os brasileiros, vendedores e compradores, com
parecem conduzindo o seu inseparável revólver, sempre pronto a ser usado. Quan
do a bebedeira é maior o índio cai pelas ruas dando razao a que mais se afirme o es
tereótipo de "cachaceiro", tao vivamente empregado pela populac;ao regional a seu 
respeito. Porém, é na aldeia, onde a coer9ao é menor, que esse efeitos assumem 
propor9oes de violencia e suas conseqüéncias afetam sensivelmente a ordem tribal. 

IV - DESTRIBALIZAyÁO DO GRUPO 

A sociedade Maxakali, desde que mantém contato coma popula9ao brasileira, 
vem sofrendo modificac;5es que acairetam a mudanya ou a perda seilsível de suas ca
racterísticas tribais. Através da dependencia económica dos ·bens nacionais e da re
lac;ao de trabalho estabelecida com o branco, pode-se imaginar os profundos golpes 
sofridos pela infra~strutura económica do grupo. Essas transforma~óes numa das 
esferas chave já seriam mais do que suficientes para encararmos as modifica90es 
ocorridas no sistema tribal. Ao lado desses aspectos destribalizadores, outros, que 
nao dependem primariamente das relac;óes interétnicas estabelecidas entre índios e 
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brasileiros, devem ser levadas em conta. T~s aspectos sáo os sucessivos ajustes ao 
habitat e a drástica depopulac;ao sofrida em face das !utas travadas com os regionais 
e das doenyas transmitidas pelo conquistador. 

Embora pouco se conhec;a acerca da estrutura tradicional da sociedade Maxa
kali ,. pode-se admitir que a depopulac;ao, bem como outros fatores resultantes do 
contato, criaram problemas quanto ao seu funcionamento. Segundo Curt Nimuen
dajú, que só avistou os Maxakali por volta de 1939, quando estesjá mantinham con
tato com os brancos há longo tempo, "a fam11ia ... é patrilinear e pelo menos pre
dominantemente patrilocal. Nfo existem fratrias exogamicas, nem outras divisOes 
duais. . . " 8 . Indícios de patrilinearidade foram observados. no campo, mostrando 
que possivelmente a regra de descendencia baseada na linha paterna é um critério 
operativo. A figura do pai assume grande importancia e observamos isso em casos 
de mulheres viúvas que geram filhos mesmo após a morte do marido, encontrando o 
grupo a solucrao em aceitar a crian9a como fillio do morto e , portanto, na mesma si
tuac;ao dos seus filhos biológicos. No caso de urna jovein solteira que teve urna 
crianc;a como produto da unif o com um regional, transgredindo assim as normas do 
grupo, este puni_u-a seriamente, discriminando-a e chegando mesmo a amea9ar de 
morte a mae e a filha. 

Infelizmente, o insuficiente e precário número de genealogias que levantamos 
nao nos permite maiores conclusóes sobre o sistema de parentesco. Apenas nos leva 
a notificar a confirmayao, com pequenas alterac;óes, de quase os mesmos termos co
lhidos por Nimuendajú. A existencia da fusao bifurcada e a conseqüente diferenya 
entre primos cruzados e paralelos, bem como a quebrado princípio de gera~io, s!'o 
alguns elementos aparentes no sistema de parentesco, que, embora pouco explora
do, é altamente siginificativo da existencia de urna estrutura Maxakali ainda desco
nhecida na literatura antropológica, com amplas possibilidades de estudo, desde que 
investigada em breve. 

A patrilocalidade observada por Nimuendajú nao é mais urna regra de residen
cia predominante, encontrando-se coexistindo com ela tanto a neolocalidade, que 
hoje é o tipo prefe.rencial de residencia, como a matrilocalidade, o que vem tornar 
enfraquecidos os la~os de solidariedade da fam11ia extensa patrilocal. 

o problema da segmenta~io do grupo permanece desconhecido, devido a ca
rencia de dados. De acordo coma informa~ao de.Nimuendajú, nao há divisáo dual 
na organizacrao social, mas há quem afirme o contrário. Max Heruy Boudin, por 
exemplo, em carta datada de 14/7/48, endere~ada ao Dr. Herbert Serpa, chefe da 
Seyao de Estudos do S.P J., escreve : "Le tribu est formé·e de deux groupes antago-
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~ . 
nistes demeurent a une lieue l'un de l'autre ... "9 . Sem dúvida, o lingüista francés 
refere'-se aos aldeamentos do Pradinho e Água Boa, porém entre eles nao há o men
cionado antagorúsmo, visto que ambos pertencem a urna mesma estrutura grupal, 
sem ªP-resentar oposiiroes erh qualquer esfera da cultura. Cerimórúas .. !feligosas sao 
realizadas em comum, os casamentos se efetuam indiferentemente entre membros 
dos dois aldeamentos ou entre homens e mulheres residentes no mesmo grupo local. 
Do mesmo modo, observa-se a mobilidade de pess~as de um agrupamento para ou
tro, 0 que mostra que entre as concentra9oes nao deve haver nenhwna suposta dua
lidade tradicional e que elas estáo apenas espacialmente separadas. 

Talvez a observa~ao de Boudin se prenda ao fato de existir urna certa rivalida
de entre os índios do Pradinho e de Água Boa, o que parece ser explicado d~vido as 
sensíveis varia~ües na conduta dos indivíduos residentes num e .. noutro lugar, mais 
do que a existencia de razoes tradicionais. 

A concentra~ao indígena do Pradinho mantém-se mais fiel as suas origens. Os 
chefes residem nela e as cerimónias religiosas, mesmo quandonao sao ali realizadas, 
sao comandadas por elementos desta concentra~ao, permanecendo Água Boa como 
um agrupamento inteiramente dependente para realizar a vida tradicional do grupo. 
Ao lado disso, os moradores do Pradinho estao relativamente mais isolados do con
tato com os regionais. Em. Água Boa, as rela~5es com os brasileiros sao mais está
veis e a própria presen~a do Posto Indígena neste local representa considerável fonte 
de penetra~ao nas fronteiras culturais mantidas pelo sistema indígena. Assim sendo, 
os índios de Agua Boa apresentam-se mais despidos de suas características tribais 
que os do Pradinho, o que nos levaría a admitir que, no caso dos Maxakali, um mes
mo sistema cultural, face a urna frente de expansao comum, reagiu diversamente, 
podendo ao mesmo tempo ser caracterizado como apresentando rigidez e flexibili
dade na sua estrutural O. Teoricamente, o sistema cultural como um todo seria ca
racterizado como sistema fechado devido a existencia de atividades que nao com
portam a presenira de estranhos e que assumem desmedida importancia para o gru
po. Tais atividades sao representadas pelo caráter secreto das cerimónias e ritos re
ligiosos e pela existencia de associa9ao masculina, igualmente secreta. Ainda contri
buem para que o grupo nao apresente abertura aos estranhos a existencia de um 
rígido etnocentrismo, a elevada avalia9ao ·que emprestam a língua Maxakali e o há
bito de nao aceitarem estranhos sem ser mediante a apresenta~ao de certos "mensa
geiros" considerados amigos do grupo. Porém, os fatos demonstram que entre os 
Maxakali, onde o sistema cultural apresenta duas concentra~oes, observa-se que em 
urna delas, apesar da permanencia dos elementos caracterizadores da rigidez do sis
tema, este apresenta._se relativamente flexível em face da maior estabilidade do con
tato interétnico. Bastante significativo da flexibilidade em Água Boa·é o fato de er.-
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contrarmos alguns casamentos intertribais11 e interétnicos oeste local, enquanto no 
Pradinho isso nao acorre. Ao lado disso, no Pradinho, onde o sistema conserva a 
sua rigidez, o conceito de etnocentrismo é mais rigoroso e identificado com a con
duta tradicional, o que permite as pessoas residentes neste iocal considerarem-se 
mais "índios" do que as residentes em Água Boa. A fl:exibilidade existente em 
Ágtla Boa sugere que os índios deste aldeamento apresentem probabilidade de se as
similar mais depressa que os do Pradinho, embora a assimila9ao ainda nao se verifi
que. 

De acordo com o conceito exposto por Roberto Cardoso de Oliveira, assiini
la~ao é "o processus pelo qual um grupo étnico se incorpora noutro, perdendo sua 
(a) peculiaridade cultural e (b) sua identifica~ao étnica"12 . Os índios de Água Boa, 
em alguns aspectos da vida social, perderam a peculiaridade cultural e a ocorrencia 
de casamentos com elementos estranhos ao grupo bem demonstra isso. Contudo, a 
identifica~ao étnica nao f oi abandonada, nem mesmo por certos indivíduos que 
apresentam comportamento marginal. O caso do índio Adolfo (filho de mae boto
cuda e casado com brasileira), que está impedido de participar das cerimónias reli
giosas do grupo e proibido de ir ao aldeamcnto do Pradinho, porque os índios nao o 
consideram cómo igual. Talvez seja o mais expressivo exemplo de marginalidade en
tre os Maxakali. Adolfo deseja enviar seu filho para estudar num colégio em Teófilo 
Otoni porque diz que os índios "nao sabem nada e que sao iguais a bicho". Nao 
tem a habilidade necessária para construir o arco e a flecha porque, desde jovem, vi· 
via jurito dos brasileiros, com quem aprendeu a costurar, e manifesta constantemen
te o desejo de morar numa cidade grande, onde haja maiores recursos13 . Nem mes
mo neste caso, onde o indivíduo almeja viver como os brasileiros, deixa de auto
identificar-se como índio. É assim que se apresenta nos povoados vizinhos e nós 
testemunhamos quando ele reivindicava, nesta condi~ao, maior assisténcia para os 
índios por parte do Governo. Oeste modo, a.pesar de os Maxakali de Água Boa ser 
considerados menos "índios" pelos do Pradinho, auto-identificam-se como tais e 
sao assim considerados pela popula~ao regional. 

Da veriedade da autodefini~ao grupal no Pradinho e em Água Boa, nasce urna 
certa rivalidade entre os moradores dos dois agrupamentos, sensivelmente caracteri
zada no comportamento individual. Esta rivalidade, que pode levar o observador a 
apelar - baseado na aparencia do comportamento pelo qual ela se manifesta - para 
a existencia de urna segmen ta~ao no grupo, na realidade en cerra um dualismo, que en
tretanto nao se explica pela suposta existencia de metades tradicionais na estrutura 
grupal e sim pelas condi~oes em que se efetivam as rela~aes de contato interétnico. 
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Estas rela~s det~minaram entre os membros a rivalidade que hoje representa fa
tor preponderante no enfraquecimento dos la~os da uniao tribal 14 . 

Na esfera religiosa do grupo os efeitos destribalizadores do contato parecem 
ser menores. A religifo ainda funciona como meio efetivo de congra~amento das 
pessoas, -pois todos os indivíduos participam das festas religiosas exercendo papéis 
socialmente definidos dentro do cerimonial. Contudo, admitiremos que ela nao se 
mantenha intacta, visto que a organiza~ao religiosa que conseguimos depreender na 
estrutura· Maxakali é altamente complexa e o número de pessoas adultas capacitadas 
a participarem do cerimonial, como veremos adiante, é insuficiente. 

Na religifo Maxakali existe o culto aos mortos e também ao sol e a lua, porém 
0 que denota maior importancia é o culto a certos espíritos protetores que simbo
lizam figuras humanas míticas ou animais. Anotamos o nortie de alguns cultos a es
tes espíritos :AMAXUP,PUTUIXUP, XANTXUP, MORMUKAXUP, KlITKIURIXUP, 
que se acharn respectivamente ligados as figuras da anta, do papagaio, do morcego, do 
gaviao e de üma figura humana chamada KlITKIURI, herói de um dos mitos da co
munidade colhido por nqs. Segundo um informante, existem oito espíritos proteto
res; Harold Popovitch, lingüista do Summer Institute, que se encontra entre .os Ma
xakali, afirma serem cerca de dez esses espíritos. No culto a cada espirito e"xistem 
vários grupos cerimoniais que variam mais ou menos em número de dois a sete para 
cada espirito protetor. Na popula~ao indígena há 109 pessoas maiores de 15 anos, 
capacitadas a participarem na vida religosa, porém 29 destas tem idade compreendi
da entre 15 e 19 anos, sendo portanto muito jovens. Assim, o número de indivi
duos com participa~o efetiva no vasto cerimonial é bastante reduzido e podemos 
também admitir, devido a depopula~o, a existencia de obstáculos quanto ao fun
cionamento da esfera religosa, os quais sao de difícil observa~ao, tendo em vista o 
caráter fechado desta esfera. Acreditarnos que os dados pertinentes a organiza~o 
religiosa sejam bastante significativos para a compreensfo da realidade social, bem 
como o mecanismo de ingresso nos grupos cerimoniais. Nossas informa~0es mos
tram somente que urna pessoa pode participar de um ou mais grupos ligados a espi
ritos diferentes. Mesmo quem exerce o papel de sacetdote no culto a um espirito, 
toma parte no grupo cerimonial de outro com papel diferente. 

Junto aos fatores destribalizadores que mencionamos, surgem, desde o inicio 
do contato dos Maxakali comos brasi.leiros, o roubo e a ingestao de cachaya como 
práticas adotadas pelos índios. 
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Como foi di to anteriormente, o hábito de beber aguardente, sempre incenti
vado pelo branco, cria graves problemas na esfera tribal. Sobos efeitos do álcool se 
manifestam situa~s latentes, a través de conflitos abertos que variarn desde as simples 
discussóes até ao assassinato. l! comwn encontrar-se entre os Maxakali um ou outro 
índio que se embriaga, procurando briga com alguém. Observamos um jovem, sob 
os e.feítos do álcool, manifestando a sua revolta porque há muito tempo haviam ma
tado um parente seu. Esse índio lan~ava termos ofensivos sobre os companheiros 
e, como estes nao faziam caso, seu ódio transferiu-se para sua mae e para as crian
~as que brincavam, sendo estas e aquela surradas pelo jovem. 

Ocorrem outros conflitos de maiores conseqüéncias que, apesar de praticados 
por indivíduos, atingem sensivelmente a organizayao familiar e a tribo. Tivemos no
ticia de um, acontecido há pouco tempo, que afetou fortemente o grupo. Um in
dio que vivia harmoniosamente com sua esposa, certo dia chegou em casa embriaga
do e discutiu com a mulher por causa de um civilizado que ele julgava desonesto e 
que protegía um irmao dela. Como a mulher nao concordasse coma sua opiniao, 
ele espancou-a fortemente e a seguir adormeceu. Quando acordou, terminada a cri
se alcoólica, viu que a mulher estava morta. Arrependeu-se profundamente do ato 
que havia praticado, mas isso n[o foi suficiente para conter a revolta do grupo e 
após alguns días constatou-se também o seu assassinato. Nao se sabe quem foi o au
tor de sua morte, atribuí-se a culpa aos parentes da mulher; o certo, porém, é que 
comumente nas brigas entre ·os índios o fato surge como argumento de um para atri
buir a culpa ao outro. 

Há conflitos que golp·eiam ainda mais fortemente a organizayfo tribal. Tive
mos oportunidade de observar as graves conseqüéncias ocorridas-no grupo devido a 
um fato sucedido em outubro último, quando um indio morador do Pradinho, após 
adquirir aguardente no sítio de um regional, embriagou-se junto com urna india e 
depois de violentá-la fincou em seu corpo pedayos de madeira que provocaram a 
ruptura de órgaos internos, vindo a mulher a falecer após tres días de terríveis sofri
mentos. Revoltados com o acontecimento os índios pretenderam matar imediata
mente o causador da morte da mulher, mas, como este refugiara-se, em sinal de vin
ganya incendiaram a sua casa. Este fato alterou a vida do grupo de tal modo, que 
os índios .do Pradinho, que até poucos meses atrás mántinham suas casas próximas 
urnas as outras, espalharam-se pelas terras da gleba que lhes pertence, de acordo 
com a posiyao que tomaram diante do caso. Os parentes do assassino afastaram-se 
bastante do antigo local habitado, visando se resguardar da vingan~ que paira 
sobre eles. Os que pretendem a represália ficaram nas proximidades da antiga aldeia 
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e junto a estes estao certas fam11ias que, embora desejando justi9a, nao pretendem 
tomar nenhuma initiativa neste sentido. 

As rela~s entre os índios, na época em que os visitamos, estavam bastante 
tensas devido a este acontecimento . · Os que querem vingar-se recriminamos que 
mantem atitude passiva, pois acham que necessitam de muitas pessoas para enfren
tar o causador da marte da mulher e seus parentes, ti dos todos como homens corajo
sos. Um índio de grande prestígio, chamado Capitfozinho, é recriminado porque 
nio dedica maior aten~o aos que clamam pela vingan9a, devido aos pesados encargos 
de sua rocra que lhe exige dedica9ao diária. A situa~o das mullieres casadas comos 
irmaos do assassino ainda é mais delicada, visto encontrarem-se refugiadas com seus 
maridos, só podendo visitar os parentes com dificli1dade e, mesmo assim, quando o 
fazem, nem sempre sao bem recebidas, por acharem-se ligadas a famt1ia do assassino. 

Através da aguardente sfo introduzidas novas situa9<)es nao previstas na estru
tura tradicional do grupo. Exemplo disso é o tipo de prostitui9ao observado em 
Água Boa, onde os regionais, servindo-se do álcool como meio eficaz, comparecem ao 
aldeamento oferecendo-o aos homens para que estes permitam o uso de suas mulhe
res. 

Ao lado da cacha9a, outra prática adotada pelos índios após o contato com os 
civilizados é o roubo, que lhes. fornece um meio fácil de, obter a subsistencia sem ser 
pela maneira prevista pela sociedade. Nas condi9oes atuais é extremamente penoso 
ªº índio conseguir alimento, raz.io por que os saques as propriedades dos regionais 
assumem propor9oes alarmantes. Desse modo, o abandono da agricultura e da ca9a, 
atividades básicas do grupo, além de tornar mais aguda a crise deflagrada interna
mente, cria externamente urna situa~o insustentável nas rela9oes entre índios e fa
zendeiros. 

V - PROBLEMA ASSISTENCIAL 

A cria9ao do Posto Indígena Engenheiro Mariano de Oliveira entre os Maxa
kali data de 1940. Antes desta data os índios viviam sem nenhuma assistencia. O 
objetivo inicial do P .l., ao ser fundado , era solucionar o problema das terras dos ín
dios que estavam ocupadas por posseiros. A primeira administra9ao logo conseguiu 
recuperar a gleba de Água Boa para os índios. Porém, em dezembro de 1941, os ín
dios revoltaram-se contra os funcionários do P .l., o que os levou a af astarem-se da 
administra~o e· comunicarem o levante ao S.P.I. A dire~o do Servi90 manifestou 
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desejo de enviar uma tropa policial i aldeia, a fim de. submeter os indios, mas feliz. 
mente isso nfo se fez necessário, gr~as i habilidade do Inspetor Tel6sforo Martina 
Pontes, que transferido do P J. Guido Marliere (Krenak), asswniu a dire~ do p J. 
dos Maxakali. acabnando os inimos e prestando aos indios - no decorrer de sua ad
minist~o - a assistencia mais enciente que já receberam por parte do Govemo. 

Durante a administra~o do lnspetor Fontes foram construidas, logo de ini
cio. dnsts casas provisórias <le madeira e telha·colonial destinadas a servir de escola 
e enfennaria. &tas casas ainda existem. mas em estado muito precário devido ao des
gastamento sofrtdo. Sio as únicas constru90Cs que o P J. possui hoje, sendo a enferma
ria transformada em sede e residencia do encarregado. A escota tem atendido regular
mente as ·crian~, só deixando de fazé-lo nos dois últimos anos porque um encar
regado, agora já afastado do Posto, determinou que o local deveria ser aproveita
do como depósito de arroz e que a professora passasse a exercer. exclusivamente o 
cargo de enfermeira. Quando estávamos em Água Boa o prédio da escota era repara
do para voltar a atender as crian~as a .partir de abril de 1963. 

Atualmente o encarrega4o do P.1. é o sr. José Silveira de Souza, funcionáriu 
de qualidades excelentes para· ocupar o cargo e que, há cerca de 20 anos, reside na 
área. Possui ele grande hontstidade pessoal, comuntca-se perfeitamente com os 
mdios porque domina bem a língua nativa e tem para com eles urna compreensfo 
amplamente humanitária, que o leva a nfo contrariar a autonomia indígena - fator 
essencial para a conserva~o do grupo. Lamentavelmente, apesar desses requisit0s, , 
assisténcia aos indios nfo se verifica, por falta de recursos fmanceiros federais. 

O grupo sobrevive num estado de miséria permanente, servindo-se indiscrimi
nadamente da cacha~a, o que toma sua situa~l'o ainda mais deplorável. Debilitados 
pela falta de alimentós, nfo apresentarn nenhwna resistencia as doen~, que encon
tram em seu organismo fácil campo de prolifera~o. Algumas delas, como a vermi
nose, a anemia, a furunculose e o resfriado já se transfonnaram em doen~ cr6ni
cas do grupo. Magro, faminto, enfermo e comos dentes estragados, o aspecto físico 
do Maxakali é o de urna triste figura humana. Traja uma vestimenta 4 moda regio
nal, porém esfarrapada, suja e mal-cheirosa, nunca sendo ·lavada devido i falta de 
outra que a substitua enquanto está molhada. 

A situa~o dos mdios apresen ta um visível contraste com as condi~s natu
rais da área, onde os recursos económicos Sfo abertos a urna explor~o bem sucedi
da, mesmo com urna tecnologia rudimentar. Os 4300 hectares que o P.I. possui 
constituem a maior propriedade da regifo, nto sendo superados em extenslo terri-
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torial por nenhuma das fazendas ali existentes, o que permitiri~ desenvolver, com 
facilidade, tanto a agricultura como a pecuária. Contudo, as terras do P .l. estáo pra
ticamente abandonadas. As· únicas planta~s existentes Sfo um pequeno canayial, 
algurnas laranjeiras de um pomar que está em ruinas e urnas rocinhas, próximas as 
casas dos indios, para as quais a expectativa é de urna pobre colheita. O rebanho é 
constituido de 35 cabe~ de gado bovino, com sornen te 5 vacas, que f omecem urna 
quantidade irrisória deleite, consumida no próprio gas.to do Posto. 

Procurando superar as dificuldades encontradas, a popula~lo Maxakali apre
senta um pequeno crescimento. De 195615 até a época em que estivemos no gru-· 
po, este aumentara de 180 para 228 indivíduos, indicando um acréscimo médio de 
7 pessoas ao ano. Numa rápida observa~fo da pirarnide populacional Maxakali, no
ta-se urna base muito ampla, significativa de um alto índice de natalidade e um brus
co afinamento a partir da idade de 20 anos, reafirmando os obstáculos que muitos 
índios encontram para atingir a idade adulta. Além da posse de urna tecnologia po
bre, que nem sempre pode ser melhorada devido as dificuldades de obter os instru
mentos agrícolas usados naregiáo, essa brusca diminui~o de pessoas recaí justamen
te na popula~o produtiva (de 20 a 49 anos), criando graves problemas para o abas
tecirnento de lodo o grupo. 

Tendo-se em vista os excelentes recursos da regiio, pode-se afinnar que o S.P:l., 
com urna assistencia básica e eficiente aos Maxakali, em curto período e com peque
no investimento financeiro, pode levar o grupo a recuperar a estabilidade necessá
ria a sobrevivéncia e a superar problemas derivados, como o roubo e o hábito de in
gerir aguardente em demasía. Desse modo, urna assistencia médica se faria indispen
sável para que a popula~o readquirisse o estado físico exigido para enfrentar o tra
balho. Ao lado disso, a ajuda financeira para a aquisi~lo de ferramentas agrícolas., 
sementes, mudas e a compra de cabe~as de gado, solucionaría o problema da ali
menta~fo e, certarnente, abrirla novos horizontes para os índios. Assim, o S.P J. 
executando as medidas aquí sugeridas, as quais estfo em perfeito acordo com o seu 
Plano Diretor de Trabalho para os anos de 1961a1965, ajudaria a resolver a situa 
~o atual dos Maxakali e preservarla o grupo que - malgrado as pequenas oscila~s 
enganadoras de um aumento constante de popula~o - nas condi~oes de miséria em 
que se encontra, caminha lentamente para o tétal desaparecimento. 

Rio 4e Janeiro, mar~o de 1963. 
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PIRÁMIDE DE DISTRIBUl~ÁO DE IDADE DA POPULACÁO MAXAKAU 

'10-
65-69 
<i0-64 
SS-59 
S0-54 
4S-49 
40~ 

3S-39 
36-34 
2S-29 
20-24 
lS-19 
10-14 

HOME NS 

S-9 1..L.Ju.J.,~f+.J.'.¡+,{../J'./-l,~'+./-:.l+Jr~.p¡.,~if'l-j'"l.j'Tñffi'IT.t'h'r1 
O- 4 -.,L.1...1...1..~~~'""""+"-'~-+-.......,...,.... 4.L,.j¡..c.Ll..4.A~.l.J..l""'"+-~"-T"--..-

2S 20 IS 10 s .() s 10 20 2S 

Distribui~o da popula~ por sexo e idade 

ldade Home ns % Mulheres , % Totais 
• 

O- 4 24 10,16 20 8,47 44 
S- 9 27 11,44 19 8,0S 46 

10-14 13 5,50 19 8,05 32 
15-19 13 5,50 lb 6,77 29 
20-24 7 2,96 5 2,11 12 
25-29 8 3,38 10 4,23 l8 
30-34 9 3,81 2 0,84 ll 
35-39 6 2 54 , 3 1,27 9 
40-44 3 1,27 1 0,42 4 
45-49 2 0,84 6 2,54 8 

S0-54 4 1,69 4 1,69 8 

SS-59 2 0,84 o 0,00 2 

60-64 1 0,42 2 0,84 3 
65-69 1 0,42 3 1,27 4 
70- 4 l,69 2 0,84 6 

Totais 112 124 236 

Ob~: 
&tfo inclu(dos na popula~ Maxakali os seguintes habitantes da aldeia de 

Ágwa Boa: urna índia Krenak de 25 anos~ wna mulher civilizada de 28 anos, mna fa-
mília Pataxó constituída de pai com 38 anos, role com 29 anos, um filho de 10 
anos e trés filhos de 8, 6 e 4 anos. 
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NOTAS 

1 NIMUENDAJÚ. Curt. "lÍldios Machacari", in Revista de Antropok>gia, vol. 6, n<? 1; 
junho de 1958, Sao Paulo, p. 54/55. 

21dem, p. 55 . 

3Engenheiro Alberto Portela: "Relatório da expedi~o feita a aldeia dos fudios Ma
chacaris e em procura de -.odios nómades da margem esquerda dorio Jequiti
nhonha, pelo ... ao sr. Manoel Tavares da Costa Miranda, subdiretor da 2~ sub
diretoria do S.P.I.". Teófilo Otoni, 22 de outubro de 1911. In Arquivo da Se
~lo de Estudos do Museu do fudio. 

4Segundo as informa~es de uns indios havia sete homens e tres mulheres; outros 
contam que havia nove homens e cinco mulheres. 

5Sobre os efeitos depopulativos das epidemias nos grupos indígenas, veja-se Darcy 
Ribeiro : "Convívio e Contamina'tfo", in Revista de Socio logia, vol. 18, n<? 1, 
mar~o de 1956, p. 3/8. · 

6 As infonna~s sobre ocupa~o do território tribal anotadas em nosso diário de 
campo conferem comas de Marcelo José Moretzhon de Andrade em seu Rela
tório ao Chef e da .. Se~o. de Estudos do S.P .l. em mar~o de 1957. Apenas for
necemos neste trabalho mais alguns detalhes da questfo de terras. 

7RIBEIRO,, Darcy. "Línguas e Culturas Indígenas do Brasil", C.B.f .E.; Rio de Janei
ro, 1957, p. 23/24 - Separata da Revista Educafáo e Ciencias Sociais, n<? 6, 
C.B.P.E., Rio, 1951. 

8NIMUENDAJÚ, Curt. Op. cit. p. 45. 

9BOUDIN, Max Henry. "Carta comunicando o anda~.nto dos trabalhos de pesquisa 
a seu catgo entre os índios do P .l. Eng<? Mariano de Oliveira", in Arquivo d2 
Se~o de Estudos do Museu do IÍldio. · 
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.. 
lOsIEGEL, Bernai:d J. e outros. "Acultura~o: Urna Formula~o Exploratória". Se

minário interuniversitário de verao realizado em 1953 promovido pelo Conse
lho de Pesquisa em Ciencias Sociais; in Textn.'\ de Etnología, l.C.S., Rio, 1961 
p. 88/89. , 

11 . Á . Em gua Boa encontramos urna familia descendente de mae Botocuda com pai 
Maxakali (ambos mortos) e um casamento de urna índia Krenak com um Maxa
·kali. Esta uniao efetivou-se quando os Krenak vieram juntar-se aos Maxakali 
porque o P .1. Guido Marliere f oi vendido ao Servi~o de Reflorestamento do 
Estado de Minas Gerais, em 1956, por CrS 60.000,00. Em conseqüéncia disso, 
alguns índios Krenakvieram procurar abrigo entre os Maxakali, mas nfo se ·ftxa
ram entre eles, ficando apenas a índia que contraiu matrimonio. Também resi
de em Água Boa urna família Pataxó, vinda da Babia, constituida de pai, mfe; 
e quatro filhos, fato que mostra a maior aceita~o dos indios deste local para 
comos estranhos. 

12oLIVEIRA, Roberto Pu"doso de. O Processo de Assimilafáo dos Terena. Mu~u 
Nacional, Rio, 1960, p. 111./112. 

13ANDRADE, Marcelo José Moretzhon de. (op. cit., p. 11) afirma quesurgementre 
os Maxakali as primeiras especializa~s, como o costureiro da tribo e o cabeleirei
ro, dando idéia de que está hávendo urna certa institucionalii.a~o de novas ta
refas,. quando na realidade isso nfo ocorre. A única i>essoa que sabe costurar 
entre os homens é Adolfo, porém ele nfo sustenta sua familia como dinh.eiro 
recebido pelas costuras que contecciona. Os indios Jlfo gostam de mant.er re
la~o com ele, e por isso, nas raras vez.es que disp6em de um tecido, nfo que
rem que Adolfo lhes fa~ a. !.:lupa. Na aldeia existem vári~ índios que cortam 
o cabelo dos outros a moda regional; isso é realizado como um favor que as 
pessoas se prestam mutuamente, mas ninguém realiza específicamente a tarefa. 

14 Afastada a hipó tese da existencia de metades, pode-se admitir a segmenta~o em 
familias extensas patrilocais ou clas, o que seria pertinente de acordo com a 
teoria de Murdock, segundo a qual o tipo de organiza~ao 5ocial chamado dako
ta, caracterizado pela descendencia patrilineal e a terminología de primos tipo 
Iroqués, lnclui a fuslo bifurcada e grupos familiais extensos ou clfs. Este 'tipo 
de segmenta~ao está mais próximo de informa~o de Nimuendajú. Cf. G.P. 
Murdock: Social Stn..icture , New York, 1949, cap. VIII, especialmente p. 236. 

15cf. ANDRADE, Marcelo José Moretzhon de. Op. cit., p. 7. 
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''É por isso que as f eras sao domadas e sub meti
das ao império do homem. Por esta raziio, o homem 
manda na mulher, o adulto, na crlanfa, o pai, no fi
lho: isto quer dizer que os mais poderosos e os perfei
tos dominam os mais fracos e os mais imperfeitos. 
Constata-se esta mesma situafáO entre os homens; 
pois há os que, por natureza, sfio senhores e outros que, 
por natureza, siio servos. Os que ultrapassam os ou
tr<;>s pela prudencia e pela razilo, mesmo que náo os 
dominem pela forfa ffsica, sao, pela própria natureza, 
os senhores; por outro lado, os preguifosos, os espf
ritos lentos, mesmo quando tem as forfas físicas para 
realizar todas qs tare/as necessárias, síio, por natureza, 
servos. E é justo e útil que sejam servos, e vemos que 
isto é sancionado pela propria lei divina. Pois está es
crito no livro dos provérbios: 'O tolo servirá oo sá
bio : Assim silo as nflfÓeS bdrbaras e desumanas, es
tranhas a vida civil e aos costumes pacíficos. E sem
pre será justo e de acordo com o direito natural que 
essas pessoas sejam submetidas (JO império de prín
cipes e de naf<}es mais cultivadas e humanas, de modo 
que, grafQS a virtude das últimas e Q prudéncia de SUJlS 

leis, e/as abandonem a barbárie e se adaptem a µma vi
da mais humana·e ao culto da virtlide': 

Juan Ginés de Sepúlveda. 
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1 - INTRODlJ<;'AO 

O presente estudo, calcado em pesquisa in loco e documen_tal - inserindo-se 
aqui nao só as fontes conhecidas e publicadas como também inéditas - é urna ten
tativa de compreender a política indigenista aplicada aos Maxakali ~-'avaliar seus re
sultados ao longo do período 1808-1978. Isto porque o indigenismo oficial e nao 
oficial pr2.ticado em Minas Gerais ao longo do século XIX coincidiu com a expansio 
de urna frente da sociedade nacional violenta e predadora por excelencia, que via no 
índio o inirnigo a ser inorto ou o trabalhador a ser explorado até as últimas conse
qüéncias . Assim sendo, embo.ra houvesse leis que protegessem em tese os interesses 
dos indígenas, as comunidades tribais foram praticamente eliminadas do território 
da província e depois estado de Minas Gerais. Na virada do século restavam muito 
poucos individuos a que se poderla atribuir o nome de indígena, minimizados por
tan to quanto ao número e estigmatizados como etnia e cultura·. 

A despeito d~ depopulayáo e da destribalizayáo - quando atuaram fatores de
masiado conhecidos como qualidade de vida, doenc;as infecto-contagiosas, perda do 
território tribal, desagreg~c;ao cultural, explorac;ao da mao-de-obra indígena e exter
mínio - alguns grupos continuaram vivendo em condiyóes de contato intermitente 
com a sociedade nacional, resistindo a invasao e ao esbulho de suas terras, isto até 
inícios do século XX. Desses, os que foram tidos como obstáculo a marcha da civi
li:za~o foram liquidados por expediyóes que nada ficam a dever as bandeiras e res
gates de séculos anteriores, enquanto que os demais ou continuaram nos seus refú
gios tradicionais, como que nichos inalcanc;ados pelos brancos, ou ainda Seguiram 
o processo de deculturayao posto em prática pelos missionários capuchinhos no vale 
do Mucuri. 

Os Botocudos, por exemplo, que antes se fracionavam em múltiplos bandos 
nómades e que eramos virtuais senhores do vale dorio Doce, mais e mais se viram 
confinados, reduzido o seu território de cac;a e coleta, o que os levou a conflitos 
com outros índios e com os civili:zados. Escorrac;ados, cac;ados .como animais, tor
nados escravos, vendidos os seus filhos, em pouco tempo os ditos índios "errantes" 
dos documentos oficiais deixaram de existir, salvo aqueles que foram preservados fi
sicamente no aldeamento capuchinho do Itambacuri (vale do Mucuri). Digo fisica
mente porque o processo de descaracterizac;ao cultural por eles sof rido, além de im
pelidos a casarem-se com nacionais para irem-se apagando as características étnicas 
pelas mestic;agem, levou-os ao desaparecimento como etnia e como cultura. 

Os mdios conhecidos como Puris, que em meados do século XIX formavam 
urn contingente bastante significativo no vale do Manhuac;u, foram eliminados em 
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curto espac;o de tempo, já que seu habitat de origem tinha sido alcan~do pela onda 
cafeeira e escravocrata que varreu o vale. Assim~ em poucos anos deixaram de exis
tir, nao só pela perda de suas terras, pelo trabalho semi-escravo e tratamento 
subumano a que se viram submetidos, como também pela inépcia de um indigenis
mo oficial que, a despeito de repetir as fórmulas tradicionais de "prote~o", omitia
se quando o interesse de índios e colonos entrava em jogo. ~ valia proteger o .co
lono, agente de civili:zac;ao e fator de rique:za, do que o indígena imprevidente e va
dio. Os demais índios nao Botocudos da Zona da Mata mineira, que na primeira 
metade do século passado ainda viviam no vale do Pomba - Coroados e Koropós -
desapareceram em curto espac;o de tempo ou se esconderam das persegui~s e da 
discriminayáo de que eram alvo adotando para si a de~gna~ de caboclos. Nega
ram sua origens e foram esquecidos. 

Os indígenas Xakriabá, vivendo a margem esquerda do ño Sio Francisco, na 
regiao dos rios Itacarambi e Peruac;u, tinham-se mesti~do e perdido as característi-· 
cas puramente indígenas ao longo dos séculos XVIII e XIX. Ao iniciar-se o século 
atual contitiuavam vivendo no mesmo local, em tomo do povoado de Sio Jolo das 
Missües (municipio de Januária). Adotavam, como os Puris, formas de·preservayao 
que simplesmente os levavam a negar sua indianidade e a se auto-identificarem co
mo ca bocios aos olhos da sociedade envolvente. Viveram em relativa paz e isola
mento naquela terra que era sua a través dos termos de d~o de 1728, amnado pe
lo mestre-de-campo Januário da Cunha Barbosa. Ao valori2'.31'-se aquela regil'o em 
meados do século atual, como surgimento de várias fazendas de gado, os problemas 
comec;an\m para aquelés remanescentes tribais. Um simples termo de doa~o, um 
pedac;o de papel, nao foi o bastante para impedir a i'nvasao, compra e venda ilegald~ 
suas terras. Daí entregarem-se, vidas e destinos, a prote?o oficial: véem na Funda· 
c;ao Nacional do indio - FUNAI - a guardia de seus interesses, a única esperan? 
nas horas difíceis vividas boje, caracteri:zadas por tensio e conflito pe~ente. 
Também os Maxakali conseguiram livrar-se do extermínio aua\á de diveISaS formas 
de autopreservayao. Refugiaram-se nas cabeceiras dos rios Itanhaém ~ Jucurucu, no 
nordeste de Minas e próximos a Babia meridional, onde pennaneceram a nwgem da 
tutela.oficial, a cargo do Servic;o de Protec;!o aos IÍldios, S.P J., até 1940. Nesse ano 
foi para eles estabelecido o Posto Indígena Mariano de Oli11eira (PIMO), a fim de 
preservar e garantir a sobrevivéncia dos pouco~ que restavam. 

As comunidades indígenas que conseguiram sobrevi11er ao massacre delibera
do, a deculturac;ao e a toda sorte de violencias e arbitrariedades coostituem,_ nos dias 
atuais, um testemunho de quao grande pode ser a resistencia de um povo d1ante_das 
pressaes exercidas contra ele. A despeito de a sociedade naci~nal te-las env~lvido, 
restando um punhado de índios praticamente ilhados - em otmleros aproximado.~ 
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sao 3 .000 os xakriabá, 450 os Maxakali e 50 os Botocudos Krenak, todos sob tute
la da FUNAI e vivendo respectivamente nos municípios mineiros de Itacarambi, 
Bertópolis e Camiésia -, sua sobrevivéncia é urna demonstra~ao cabal de que ad~
quiriram urna capacidade de enfrentar os civilizados e suas pre~oes, assumindo in
clusive sua indianidade e apegando-se a valores pretéritos capazes de identificá-los 
como povo, etnia e cultura. Dentro desse quadro interessa saber como funcionou o 
sistema de catequese, civiliza~o e prote~o oficiais, seu relacionamente com os 
componentes ideológicos do Estado, sua conexao coma política de interioriza~o 
preconizada pelo governo brasileiro e ·seu pensamento quanto ao indígena como 
parcela diferenciada da sociedade neobrasileira. Devido as circunstancias presentes, 
aos fatores ainda atuantes de crise e conflito entre remanescentes indígenas e socie
dade enyolvente, a permanencia dos estereótipos e a sobrevivencia de parte de sua 
cultura, escolheu-se o exemplo Maxakali como o mais adequado para esse tipo de 
estudo, mostrando a capacidade de resistencia de um grupo e apreciando o modo de 
agir do indigenismo oficial. 

Meu contato com as sociedades indígenas de Minas Gerais nasceu a partir de 
•urna nece~idade formal e académica, mais precisamente, tese de doutoramento inti
tulada A política indigenista em Mi110s Gerais no século XIX, orientada pelo profes
sor doutor Carl~ de Araújo Moreira Neto. A partir da pesquisa documental e do 
trabalho in loco concluí que o indígena era o grande desconhecido nas páginas da 
história de Minas Gerais. Ignorado, imcompreendido, colocado como figura .pretéri
ta e nunca presente, moveu-me o .desejo de entedé-lo mais como ser humano, discri
minado e aviltado, do que como um mero objeto de estudo. Daí o comprometi
mento maior com o indigenismo, embora se fa~a presente o aspecto formal e acadé
mico da pesquisa em si. A preocupa~o primeira foi a de ouvir a voz do fudio, para 
melhor compreender suas necessidades e aspira~es, bem como poder oferecer a 
FUNAI sugestóes quanto aos procedimentos necessários ao bem-estar daquelas co
munidades, sem perder de vista a diversidade étnica e cultural. Outro compromisso 
assumido foi o de situar o indígena histórico e atual dentro da so~iedade, como pa
ciente de um proce~o que, levado as últimas conseqüéncias, nfo só o eliminou físi
ca e culturalmente, como também apagou sua figura da memória do colonizador e 
de sua descendencia. O índio f oi o grande perdedor nas páginas da História do Bra
sil, o mesmo podendo-se dizer do negro. Daí a necessidade urger.te de repensá-los e 
situá-los dentro do seu real papel na forma~o da sociédade brasileira. 

~ de se notar que certos comportarnentos estereotipados que supunha encon
trar no tocante a preconceito e marginalidade forarn confirmados na prática. Do 
lado indígena se destaca a resistencia obstinada <liante do modelo colonialista inter
no e de suas agre~s, embora esse indígena "integrado" estej~ inserido no mesmo 
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e 1enha estabelecido, com o mundo dos brancos, nexos de dependencia baseados em 
rela~es de mercado. Compreende o índio que a civiliza~o é um mal necessário, 
mas sempre um mal inexorável. Precisa dela, mas ao mesmo tempo rejeita-a. Tem 
consciencia de que a desagrega~o da sua comunidade tribal teve-como causa a ex
pansao da cultura crista, ocidental e branca pelas regiCSes .interioranas brasileiras. 
Talvez por estes motivos o fudio "integrado" viva situa~s de conflito e dubiedade 
que se refletem no seu relacionamento coma sociedade neobrasileira. A resistencia 
indígena assume contornos definidos na conserva~ao de valores capaz.es de identifi
car os remanescentes como índiós, fre.nte a si mesmos e diante d~ civili~dos. A 
persistencia de pautas culturais, comuns, a despeito de séculos de massacre e estig
ma, aproxima as comunidades indígenas dos conceitos que levarn ao significado de 
na9ao, stricto sensu. Seriam essas sociedades microna~es - com língua, tradi~es, 
território comum e consciencia de si mesmas como unidades individualizadas - en
volvidas pela sociedade neobrasileira e que pretende impor-se fazendo desaparecer 
as etnias e culturas que envolve. A capacidade de resistencia das na~s indígenas 
seria no entanto minimizada pelo seu fraco coeficiente demográfico, o que explica
rla a vitória da civiliza~o sobre a "barbárie". 

Em todos os tres casos observados - Krenak, Maxakali e Xakriabá - pode ser 
estabelecida a genese dos conflitos e detectarem-se os focos de tensio social. Sio 
tres regi~es pobres e carentes, onde a miséria aflige nao só indígenas como também 
neobrasileiros subempregados ou desempregados. As rela~es de poder nascem, so
lidificam-se e morrem através da terra. Daí a ascendencia do latlfúndio, das farnílias 
dos grandes proprietários; daí o mandonismo, o patemalismo; daí as atitudes de 
submissao e consciencia da própria inf erioridade entre os huiriildes, ligados aos po
derosos por nexos económicos e rela~ües de compadrio. Nfo há condi~s de se es
tabelecerem la9os sociais e económicos interpessoais que se ·baseiam ein comporta
mentos distintos, eis o fardo do colonialismo e do escravismo. Mesmo na política 
predomina o autoritarismo, a rigidez das normas de dependencia a esse ou aquele 
cla, a predominancia da situa9fo e a inexpressividade da op~i~o. Sao os caciques 
que ptandam e que tomam vitoriosos este ou aquele candidato. Quaisquer atitudes 
contrárias sao censuradas e reprimidas, até mesmo pela violencia. Nesse quadro nfo 
é difícil situar o indígena como parcela diferente, um quase pária social ·diante dos 
valores positivos construídos pelo próprio sistema. 

Todos esses indígenas sao vistos pela sociedade envolvente como irresponsá
veis, pregui~osos, violentos, dissimulados e bébados. Perguntam-se os moradores lo
cais por que devem ter eles terras e viver sob a prote~o do govemo, se há tantos 
trabalhadores nacionais sem um palmo sequer de ch5o. No caso X3kriabá a crítica 
é mais acentuada: dizem os moradores de Itacarambi que aqueles nao sio indígenas 
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e sim caboclos, ~ que assirn se identificarn para gozar dos benef ícios trazidos pela 
tutela oficial. Tal"VCZ isso ocorra porque o município seja urna re .. 1iao onde predomi
na o campesinato pobre e onde a miséria atinge indistintamente L dios e popula~o 
sertaneja. Dado o índice de desemprego, de subemprego, juntando-~' as mazelas co
mo a fome, a saúde precária e o analfabetismo, os migrantes sao numerosos. A cria
~o de gado reduziu a nece~idade de mio-de-obra, sendo a oferta menor que a 
procura. A seca agrava o problema, ficando o homem sem perspectivas de trabalho 
e de sobrevi\'éncia. Tanto indios quanto civilizados buscam empregar-se nas fazen
das e sítios locais . . Tomam« concorrentes no mercado de trabalho, daí a hostili
dade latente entre uns e outros, a desconfian~a mútua. 

A situa~o vivida pelos Maxakali é outra. No caso , s!o os latifundiários e nao 
o povo os interes!ados em expulsar os índios daquelas terras, dada a sua fertilidade . 
As violencias praticadas contra essesremanescentes procedem do latifúndio . Para os 
fazendeiros a simPles presen~ de urna reserva indígena junto a suas terras desvalori
za-as. O Maxakali DIO representa para o lavrador pobre , para a mao-de-obra assalaria
da nas fazendas e sítios regionais, urna amea~a. A concorrencia entre ambos, nive
lados como trabaJbadores bra~s nao-especializados, nao atinge os níveis observa
dos no municipio de ltacarambi, pelo menos por enquanto. e. preciso, pois, incen
tivar as rivalidades de outrá forma. Se para os fazendeiros o que importa é a expul
sao dos Maxakali claquela área, utilizam-se os grandes proprietários de recursos pou
co recomendáveis para jogar a ·opiniao pública local contra os índios, até chegar a 
um ponto insustentá~l de t.ens&s que cuhninem com a· transferencia daquela co
munidade indígena para outras terras. 

Quanto a 1?º do S.P.I. e depois FUNAI, o órgao oficial de ·prote~ao tentou 
defende~ nos seus primórdios o indígena, através de legisla~io competente. A práti
ca, entretanto, mostrou-se difícil, devido a conjun~o de tres fatores : falta de ver
bas, falta de pessoal especializado e falta de autoridade para se impor frente aos Ia
tifundiários e políticos locais, interessados emespoliar aterra indígena. A partir do 
crescimento da popnl~o local, aumentando conseqüentemente o coeficiente de 
tensao; a partir da valoriza~o das terras devido a projetos de alto custo e tecnolo
gia sofisticada; a partir finalmente do enfraquecimento do protecionismo oficial 
dominado por mentalidade empresarial e pela burocracia, os índios passaram por vá
rias vicimtudes, desde a transferencia para terras menos valorizadas (Krenak) até a 
invasio e ucompra" de seu patrimóruo fundiário por grileiros e posseiros (Xakriabá). 
Em todos os ~ deram provas de resistencia continuando a viver em ambiente 
hostil, de tenslo ~, em luta contra os poderosos e buscando adaptar-se as novas 
contingencias e _necessidades vitais. E a FUNAI ne8Ses casos pecou e peca por omis
sao. Os proprios cbefes de posto se mostram pessimistas e créem que, .caso o go-
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vemo federal nao passe a atuar com energia, a situa~ao tenda a agravar-se. E que 
depois será difícil recuperar o que foi perdido num momento de inércia ou de des
caso para como indígena, pura e simplesmente. 

11 - INDIOS E CIVILIZADOS NO V ALE DO JEQUITINHONHA 

O habitat Maxakali, sem contornos definidos por tratar-se de sociedade carac
terizada pela extrema mobilidade antes de adaptar-se aos padróes agrícolas impostos 
pelo civilizado, abrangia a zona florestal que se estendia entre o Jequitinhonha e o 
rio Sao Mateus, concentrando-sé no século XIX no baixo-médio Jequitinhonha, fre
qüentando ainda esses índios urna faixa litoranea que ia da foz do rio Mucuri.(Espí
rito Santo) a Alcoba~a (Bahía). Seu limite de expansao ocidental parece ter sido a 
foz do Ara~uaí, onde se concentraram junto ao quartel de Lorena dos Tocoiós. No 
litoral estiveram nas proximidades das vilas de Sao José de Porto Alegre, Caravelas e 
Alcoba~a . Tal dispersio e fracionamento dos Maxakali, que em 1817 foram encon
trados por Saint-Hilaire na ilha do Pau (entre Sao Miguel e Farrancho, frente a barra 
do córrego da ilha do Pau, afluente da margem esquerda do Jequitinhonha) e <ple no 
ano anterior tinham sido visitados no baixo Jucurucu ,por Wied, tal vez possam ser 
explicados pelas continuadas guerras intertribais entre esses indígenas e os Botocu
dos, além das press0es exercidas por urna frente nacional em expansáo constituída 
por soldados, mineradores, criadores de gado e agricultores. Isto sem contar o no
madismo habitual do grupo, dada a condi~ao de ca~adores e coletores que eram an., 
tes da presen~a civilizada na área. 

As informa~óes disponíveis sobre os Maxakali no século passado sfo as devi
das aos viajantes e naturalistas estrangeiros que mantiveram breve contato com 
aqueles índios no decorrer de suas andan~s, tais como Wied, Saint-Hilaire, PQhl, 
Douville . Os relatos apresentam-nos como urna sociedade parcialmente influenciada 
pelos valores impostos pela civiliza~o , embora buscando isolar-se e viver de acordo 
com o costume ·ancestral. Poucas foram as notíciais deixadas sobre o grupo, o que 
se pode atribuir ao tempo reduzido das observa~oes e ao contato superficial entre 
os índios e os viajantes europeus. Havia espa~o para notas sobre este ou aquele po
vo tribal , nunca um aprofundamento na sua realidade . De qualquer modo sao os 
únicos dados, até o momento, que permitem urna reconstitui~áo do passado históri
co dos Maxakali. 

Para Ayron Dall'Igna Rodrigues, os Maxakali pertencem a familia lingüística 
homónima, onde ainda se incluem os Makoni, os Monoxó, os Kapoxó, os Malali e os 
Pataxól . Por sua vez Métraux e Nimuendajú consideram a familia lingüística Maxa
kali composta pelos Maxakali, Makoni, Cumanaxó, Capoxó, Panhame e Monoxó, si.tu-
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ando os Patax.6 nilma familia isolada2. Como esta, persistem ainda questoes em aberto 
quanto a esses índios. Um problema que se coloca é o referente ao co~~e~imento 
ou nao da agricult1:1ra por parte dos Maxakali, isto antes da presen~ c1vtl1zada n~ 
área. Seriam eles meros povos cayadores e coletores? Para Métraux e Ploetz as evt
dencias levam a resposta afirmativa, classificando-os como gente nómade e concluin
do nao haver dúvida de que foram os colonos os responsáveis pela introdu9ao da 
agricultura entre os Makoni, Malali e Max~ali3_. Segund.o ~ Handboo~ of So~th 
American Indians estao situados na categona tribos margznazs, o que nao exclu1 a 
possibilidade de agricultura, só que em caráter incipiente. Utilizavam o pau de ca
var e, segundo informa~ao de Wied, cultivavam a mandioca, o algodao e o milho4

. 

A agricultura incipiente, pois, persiste ao lado das atividades relacionadas com a ca
~ª e a coleta, complementando-as. 

Nas descri~oes de vários autores os Maxakali pertencem a categoria de índios 
amigos dos luso-brasileiros, com os quais viviam em paz. Aproximando-se esponta
neamente das povoayoes e guarnil;oes militares, logo foram aproveitados na repres
sao aos Botocudos e como mao-de-obra. Isto significa que em pouco tempo seus 
padrees .tribais sofreram influencias de pautas culturais civilizadas, por mínimas que 
tenham sido ou por mais que tenham resistido. Assim, ao sere1n visitados pelos 
cientistas europeus na primeira metade do século XIX, alguns já eram batizados e 
orgulhavam-se de sua condi9ao de cristaos ; embora usassem arco e flecha, sabiam 
fazer uso da espingarda; poucos deles falavam o portugués, ao passo que a maioria 
só se comunicava na língua nativa. Predominavam, no entanto, as formas ancestrais 
de comportamento. Viviam em aldeias próximas aos núcleos civilizados do Jequi
tinhonha. Moravam em chocras de formato semi-esférico, construídas de galhos e 
folhas de palmeiras. Dormiam em redes ou jiraus. Tanto homens como mulheres . 
andavam nus, pintando o corpo de negro e vermelho. Perfuravam os lóbulos das 
orelhas e o lábio inferior, onde introduziam peda9os de madeira ou bambu. 

Havia urna divisao e especializa~ao do trabalho baseada no sexo. A ceramica, 
por exemplo, era atividade feminina. Praticavam a tecelagem e a cestaria , confec
cionando redes, cestos para transportes tipo jámaxim e sacolas de tamanho variado, 
as cacayas . Os Maxakali sao descritos como povo supersticioso e dado a festas e ceri
mónias religiosas. Urna entidade máxima de seu panteao é chamada pelos cronis
tas de Tupá ( ainda hoje os Maxakali a ela se referem dando-lhe o mesmo nome) . 
Pohl descreve urna festa em torno de um poste ritual, pintado, colocado diante da 
ca&: dos homens5. Havia objetos e vestes apenas utilizados em cerimónias de culto, 
ou ainda nos ritos de passagem. Acreditavam em oráculos e presságios, sendo co
mum pedirem prote9io e fartura para a tribo ao encontrarem em suas andan~s a 
sucuriju e a on~. Méncionam-se dan~as e cerimónias ligadas a ritos de puberdade 

masculina. 
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· Tal era, em resumo, a situa~ao dos indios Maxakali .pouco depois de terem-se 
aproximado dos civilizados que iniciavam a ocupayao do vale do Jequitinhonha. 

A sociedade luso-brasileira passou a expandir-se na área em apreyo através de 
frentes diversificadas, que·r vindas de Minas Gerais, quer saídas da Bahía. O primei
ro movimento de vulto é tipicamente de ocupayao manu militari, pois a regiio vivia 
assoberbada pelas agressoes dos Botocudos. Desejava a Coroa assegurar a coloniza-
9ao daquelas terras, por serem promissoras as perspectivas de riquezas minerais. Ha
viam-se esgotado as minas, daí o incentivo a busca e explora9io de novos descober
tos. Para garantir a conquista e povoamento da.quelas terras. foi criada a 7~ Divisio 
Militar tendo como sede o núcleo de Sao Miguel (1811). Junto a esses "quartéis" 
primitivos, com urna soldadesca miserável, insubordinada e despreparada para a fun-
9ao de "civilizar" índios, aldearam-se os Maxakali. Tal aproxima~ao nao foi espon
tanea, já que buscavam abrigo e proteyao contra a amea~a representada pelos Botó
cudos. Desta rivalidade se aproveitaram os comandantes militares, que arregimenta
ram os Maxakali na luta armada contra seus inimigos tradicionais. Iniciava-se des
tarte o processo de decadencia do grupo, da desagrega9ao familiar, da modifica~fo 
dos padroes tradicionais de comportainento. Calcula-se o que pode ter acontecjdo 
com as mullieres Maxakali, alvos sexuais dos soldados, a ponto de um chefe tribal, 
Joaíma, ter sido compelido a transferir seu povo para longe do quartel de sao Mi
guel, aldeando-se a margem dorio Sio Miguel, no lugar denominado Água Branca. 
Rebel~vam-se assim as lideran9as indígenas contra a prepotencia dos colonizadores, 
e desde el)tao se recusaram a um convívio mais estreito como elemento civilizado. 

O povoamento do vale do Jequitinhonha ·se fez tanto partindo das nascente~ 
p~ra a foz quanto do litoral para o interior. Foi aquele rio veículo para a migra~fo 
e fixa~ao do hornero, sendo que suas margéns logo se viram ocupadas por gente vin
da da Bahía, do litoral e do sertao, e de Minas Gerais, fugindo da decadencia econó
mica que atingia a zona de minera9fo tradicional. No alto Jequitinhonha a econo
mía se baseava na tradi~ao mineradora do Espinhayo, com um número considerável 
de faiscadores, usando-se como mio-de-obra o negro escravo. Esgotados os aluvi<:Ses, 
os habitantes tiveram de voltar-se para a economía de subsistencia, criayao de ani
mais de fundo de quintal e pequenas ro~as, ou entao descer o rio em busca de re
gioes 1nais propicias. A pobreza do solo determinou nao só a baixa densidade de
mográfica co1no também o éxodo continuado. O médio Jequitinhonha se povoou a 
partir da ocupa~ao militar, em torno das guarni~ües tendo-se fixado UIT'.3 popula?o 
heterogénea e diversificada quanto as origens. Os Botocudos e Maxakali logo se vi
ram pressionados e influenciados por essa gente, compelidos que foram a prestar 
servi~os como trabalhadores rurais, remeiros, coletores de poaia e outras drogas do 
ser.tao, ca~dores e soldados. A pobreza desses pequenos proprietários nao lhes per-
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mitira acumular capital e investí-lo na compra de escravos negros, e entl'o o que se 
viu foi a utiliza~o da-. mao-de-obra indígena em todas as atividade:s, quer como tra
balhadores livres, quer como escravos. Isto explica a sua rápida acom~lo ao 
modus vivendi caboclo lo~l. 

. A política indigenista preconizada pela coroa portuguesa e posta em prática 
justamente nesses primeiros tempos de coloniza~ao do vale do Jequitinhonha era de 
extrema violencia para como indígena. Coma promulga~ao da Carta Régia de 13 
de maio de 1808, o regente D. Joao passava a considerar os Botocudos qm obstáculo 
aos seus planos de interiotiza~ao da sociedade luso-brasileira, daí determinar a guer
ra·ofensiva contra aquelas comunidades, matando os índios que resistissem e escra
vizando todo aquele que fosse capturado. A gue"a justa inaugurava a política anti
indígena no século XIX, desejando-se a total redu~ao daqueles bárbaros. 0s· sobre:
viventes seriatn encarninhados aos aldeamentos, onde seriam educadós dentro dos 
padroes cristaos ocidentais, ou seja, deculturados intencionalmente a fim de se tor
narem mao-9e-obta adequada aos interesses colonialistas da metrópole. Resumindo: 
resguardados os interesses dos colonos, tudo o mais seria permitido, mesmo que sig
nificasse a morte indiscriminada do índio bárbaro, antropófago e incapaz de se sub
meter ao doce jugo da lei civilizada. 

Soldados e missionários estao na base do processo de pacific~ao e civiliza~fo 
do indígena no vale do Jequitinhonha, como agentes oficiais do indigenismo. Em 
torno dos denominados quartéis e dos aldearnentos missionários fotam« concen
trando os índios, bem como aproximando-se de fazendas e de núcleos urbanos nas
cidos ao longo do rio. Dos povoados destacavam-se Ara~uaí (1830-l840), Santo 
Antonio da Barra do Itinga ( 1805, atual Itinga), Vigía ( 1811, atuatAlmenara), Sfo 
Miguel do Jequitinhonha (1811 , boje Jequitinhonha), Quartel da Água Branca ou 
povoado de Bonfim dos Quartéis (1811, atualJoaírna). As tres últimas localidades 
deveram sua funda~ao ao alferes Juliao Femandes Lefo, antigos pastos militares 
que eram, nascidos da necessidade de controlar viajantes e possíveis contrabandistas 
de ouro e pedras preciosas, além de ·serern núcleos ofensivo-defensivos na guerra 
contra os Botocudos. Femandes Leáo, na história do indigenismo local, destacou« 
como "pacificador" ~os Maxakali e aliciador/instigador desses índios contra os Bo
tocudos. 

Outra forma de ocupa~A'o e fixa~o do hornero ao vale se relaciona, como se 
disse antes, como movimento missionário de inícios do século XIX. Ora, conside
rando-se que a catequese e a civili7.a~o do indígena erarn agentes de primeira gran
deza no tocante a decultura~áo e destribaliza~o, pode-se concluir quais foram os 
efeitos da presen~ da Igreja entre Botocudos e Maxakali aldeados junto aos núcleos 
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ribeirinhos, sofren4o as conseqüencias das diversas compulsóes - económicas, soci
ais, étnicas e culturais - determinadas pelo contato com os civili~ados. Aos efeitos 
desagregadores causados por soldados e colono.s vieram juntar-se '- < decorrentes da 
atua~o missionária. Um deles era a forma de constitui~o do aldt 1mento em si, 
onde se mesclavam índios das mais diversas origens, as vezes habituais inimigos, 
além de nacionais. A inclusao de civilizados nesses aldeamentos foi particularmente 
danosa para os índios, que aos poucos se viram sem terras, acaboclando-Se e mesti
~do-se. O padre José Pereira Lidoro, pioneiro e contemporaneo de Juliao Feman
des Leao, foi vigário dos índios da 7~ Divisao e bra90 direito da Diretoria Geral dos 
índios da província de Minas no período marlieriano (1824-1828), dentro dos me
lhores moldes etnocéntricos e patemalistas da época. Atraía-se o indígena com a 
distribui~áo de brindes e alimentos, constituía-se o aldeamento, tentava-se fixar o 
indivíduo nómade por meio do trabalho agrícola. Lidoro concentrou os Maxakali 
no aldeamento do Rubim, onde adquiriram de maneira for~ada algumas técnicas 
agrícolas. Referindo-se a esses índios, em relatório de inspe~ao, o comandante inte
rino das divis<les Felipe da Cunha Castro escrevia em 1832 ao presidente da provín
cia: 

"No Rio do Jequitinhonha existe um pequeno 
Aldeamento no lugar chamado Rubim. A Tribo que 
·o habita denominam Massacalis; esta aproveitou algu
ma coisa da CTvilizaf(io que /he deu o falecido vigário 
José Pereira Lidora (sic); fia, faz alguns tessumes, co
mo redes bem delicadas, e cesta de cipós. Aplica-se a 
Agricultura e Navegaftio "6 

A atua9áo missionária, no entanto, a despeito dos defeitos que possa ter apre
sentado, resguardou o indígena da violencia do colono e prolongou sua sobrevivén
cia física. Dos males foi o menor, numa época emqueo índio mortoeraagarantia.da 
posse das terras. Ao longo de todo o .rio o aborígene se submeteu, se descaracteri
zou culturalmente, degradou-se . . Em meados do século passado quase nada restava 
daquelas comunidades aldeadas. Um aldeamento que parece ter atravessado toda 
sorte de vicissitude foi o do Soroby, em meados do século, sob a dire9ao do missio
nário capuchinho Bernardino do Lago Negro. Para cor~9ar os civilizados, liderados 
pelos innaos Pego, procurarartl subtrair os índios de sua influencia e atraí-los para o 
trabalho em suas propriedades, insuflando seus ánimos contra o sacerdote. Em con
seqüencia os indígenas aldeados. sofriam amea9as, retiravam-se do aldeamento e 
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eram incitados a prática de atos violentos. Com isto o missionário Lago Negro pre
feriu desculpar-se, alegando motivos de saúde, e comunicou ao governo seu afasta
mento da área, ficando os indígenas a mercé de seus exploradores que 

"além de se utilizarem dos servi~os dos zndios e de os 
alugarem a outras. pessoas, recebendo para si os salá
rios, exerciam contra alguns as maiores violéncias, 
amarrando-os, prendendo-os em tomilhos, e até casti
gando-os com chicote"(. .. )7 

:&ta é urna demonstra9ao cabal de que, por mais que falassem as autoridades na 
necessidade da catequese , civiliza\:ªº e defesa dos interesses dos indígenas, a realida
de era bem outra. O fudio ribeirinho do Jequitinhonha caminhava para a extin~o, 

pois sua natureza "selvagem" constituía-se num obstáculo para gabinetes palacianos 
preocupados coma idéia de progresso. Para o govemo o que importava era o desen
volvimento do vale através da navega\:áO dos rios Pardo e Jequitinhonha, o qu•) pos
sibilitaria a abertura daqueles territórios e , conseqüentemente, benef ícios as provín
cias de Minas e Bahia. O aldeamento dos índios era condi~o sine qua non para que 
tudo isso ocorresse, já que se haveria de livrar a navega9ao "dos riscos das incursóes 
dos selvagens e dos facinorosos que pelos rios sobem e descero, e se acoitam em suas 
margens"8 · 

Em 1854 inf ormayao do capuchinho Domingos de Casal e da va como aldeados 
em Sáo Miguel do Jequitinhonha mais de mil indígenas e acenava com a possibili
dade desse número aumentar. Tanto que, no ano anterior, tinham surgido no aldea
mento cerca de trezentos índios armados, o que o assustara um pouco. Mesmo as
sim, prosseguia o relato, conseguira batizar setenta e seis deles. Informava ainda 
Casale que os ditos errantes estavam liquidando-se mutuamente, em decorrencia de 
guerras intertribais9. A explica9ao cabível para o recrudescimento dessas lutas foi a 
diminui9ao gradual do território indígena, levando a aproximayáO os grupos rivais e 
disputando-se áreas de ca9a e coleta. Estavam sendo pressionados tanto pelos civili
zados em expansao, a partir das margens do Jequitinhonha, como também pelos 
que vinham do sul, do vale do Mucuri. Importa dizer que, por essn época, o empre
sário mineiro Teófilo Benedito Ottoni desenvolvía o projeto da Companhia do Mu
curi (de navegas;ao e coloniza9ao), com assentamento de colonos europeus que viam 
no índio o inimigo a ser ca9ado e morto . Enquanto durou (1847-1860), o experi
mento de coloniza~o de Ottoni praticamente absorveu os interesses dos colonos da 
regiao, além de nao permitir o empresário violencias desnecessárias contra os índios. 
O afastamento de Ottoni e a falencia de seu projeto naquelas matas foi o sinal pa 
que nova temporada de ca9a ao "selvagem" se iniciasse. 
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Segundo comunica~o do diretor geral dos índios, Manoel Joaquim de Lemos 
ao presidente da província, havia na regiao do Jequitinhonha dois aldeamentos em 
1863: o de Soroby, com cento e cinqüenta índios, e o do Farranh ' , sem men~o ao 
número de aldeadosl O. Nessas alturas dos acontecimentos os indígt. 1as praticamen
te haviam desaparecido das margens do Jequitinhonha. Ou se retiraram para o inte
rior, abrÍgando-se na mata, ou foram exterminados, ou ainda se diluíram na popula
?o local, identificando-se a musa cabocla pela mesti~em e pela ad~o de usos e 
costumes que nio denunciavam sua condi~o de índios. 

Para salientar a · situa~o dos indígenu aldeados no Jequitinhonha, compreen
dendo a 1~ e 2~ ciicunscri~óes de índios da província de Minas Gerais e cada urna 
com seu diretor parcial, transcreve-se trecho de relatório do diretor geral Manoel 
Joaquim de Lemos, de 27 de abril de 1868: 

"l'! Circunscrifiio. Compreendendo o alto Je
quitinhonlr:z, deg}e a. ba"a do ArQfUflí até a do Ru
bim. Segundo informa o diretor, tenente-coronel Joa
quim Martins Fagundes, existem nesta regifio tres al
deias milis notáveis por suas reklfóes coma gente ci
vilizada. 

A de Água Branca com cerca de 50 indios, en
tre homens e muOzeres; a do Rubim, que ele conside
ra a mais importante, apesar de nao poder avaliar o 
número de individuos de .que se compóe, e a dos 
Americanos, que consta de 40 indios. 

Além destas há diversas outras aldeias de selva
gens, mas as conhecidas síío duas: uma no centro do 
Fa"ancho, mui populosa, na distdncia de 5 a 6 días 
de viagem de S. Miguel; outra a do Pampam, na dis
tancia de quase 12 léguas da de Água Branca, ambas 
cercadas de matáS incultasl 1. 

Estes in/ elizes alimentam-se da cara e da pesca, 
nfio recebem ensino algum moral e religioso e vivem 
em tal penúria.que até furtam para seu alimentó. 

Seus filhos síio batizados quando eles a{Xlrecem 
em S. Miguel e bem poucos sao os do Rubim que go
zam desse beneficio, porque o catequista rara vez vai 
tique/a aldeia, em razáo de sua avanftlda idade. 
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É tao lastimoso o estado destes infelizes que an
dam nus, e assim aparecem nas povoa~es, trazendo 
as mulheres um pequeno anteparo nas partes puden

. das. Nao tém ferramentas, nem meios de vida, nem 
moralidades. 

Freí Domingos de Casa/e informa que na fregue
sia de S. Miguel existem 6 aldeamentos: o da Água 
Branca, ao suldesta povoafáo na distancia de 7 léguas, 
com 180 indios; o do Pampam, a :5 léguas do primei
ro, cujo número ignora por virem pouco a fala e ser o 
sitio intransitável; o do Fa"ancho, a margem dorio, 
com casas arruadas e com uma capela da Senhora da 
Boa Viagem, residindo no pequeno povoado 80 in
dios; o do Rubim e do Cram, que se confundem, f or
mando ambos o nümero de 80 índios, estáo situados 
a leste de Silo Miguel de que distam, o do Fa"ancho, 
5 /égu.as, e do Rubim, 15; o S. Francisco, ao norte do 
Farrancho, contiguo ao ribeiráo. da llha do Pau, com 
o qual também se confunde, formando o número de 
140 z'ndios; o resto do aldeamento de S. Pedro e o da 
Volta, ao noroeste do de S. Miguel, que vivem reuni
dos em número de 49. 

Dedicam-se quase todos a cara e a pesca, algu.ns 
empregam-se como canoeiros, e os do Farrancho fabri
cam loura de barro, de que abastecem S. Migu.el, Sal
to, Itinga e mesmo o Calhau. 

Ve-se do que fica exposto que estas informa
róes sao divergentes a muitos respeitos, mas eu niio 
dispon,ho de esclarecimentos pelos quais possa aquila
tar qual delas é a mais exata "1 2 . 

Q~anto a 2~ circunscri~ao (baixo Jequitinhonha) o relatório incluía urna nota 
lacónica: 

•'Segundo informou-nos o diretor, Falício Ce
lestino da Motta, em of ício de 29 de agosto do ano 
passado,já nfio existem {ndios nesta circunsaifiio "13 . 
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Lendo-se GS relatórios de presidentes da provfucia-e de diretores gerais de in
dios em Minas Gerais chama a aten\:ªº o fato de serem imprecisos, omissos e contra
ditórios. Neles, os indios continuam a ser divididos em dois blocos: os que se rela
cionam comos civilizados e os que adotam a vida selvagem. Esses últimos, segundo 
o discurso do colonizador, vivem como quase-ho nens, nao possuindo nada daquilo 
que faz as delícias da vida civilizada: ferrame_1ta;; para trabalhar, meio de vida con
dizente com o ser humano e moralidade. Tal coloca~o denuncia, antes de tudo, o 
caráter etnocé.ntrico e moralista das classes dominantes. Os indios nao sabem o que 
é moral por nao receberem educac;ao nesse sentido e por andarem nus, assim apare
cendo diante dos civilizados. Ora, trata-se de indígenas que escaparam do controle 
oficial e religioso, ou . seja, nao viviam em aldeamentos. Pelo contrário, mantinham 
sua independencia esses "infelizes", recusando-se a vive.r sob as normas que regiam 
os demais indígenas que eram protegidos pelo Estado. Os "selvagens" se escondiam 
em regioes de difícil acesso e na sua infelicidade ainda se alimentavam de cac;a e pes
ca, ao contrário dos outros que, nos aldeamentos, plantavam para comer. Os Maxa
kali do Farrancho e do Rubim contavam-se entre os "infelizes" por haverem-se re
cusado a participar da civiliza<;[o. Enquanto isso os Botocudos do baixo Jequiti
nhonha tinharn todos desaparecido. 

• 
Embora fosse de interesse do go\'emo imperial estabelecer aldearnentos ;de 

grande porte na província de Minas Gerais, segundo critério espacial-potamico, qual 
seja, a cada rio correspcndena un1 estabelecimento onde se concentrariam indíge
nas daquela área, sem levar e .iil conta as diferen~as entre os grupos e os estágios de 
acultura~ao; embora o rio Jequitinhonha se incluísse nesse plano governamental, 
dada a existencia de indivíduos considerados ainda índios, a despeito de tudo ; em
bora ainda o presidente da província Joaquim Portella tivesse expedido portarla a 
25 de janeiro de 1872 nesse sentido, visando a pacifica~ao dos mesmos e a "abertu
ra o roteamento dos ditos vales", o que só traria vantagens para "o desenvolvimen
to e prosperidade da lavoura e do comércio desta província"l 4, o aldearnento do 
Jequitinhonha n!o chegou a· existir. Relatórios posteriores só se referem aos de 
Nossa Senhora dos Anjos do Itambaéuri (rio Mucuri), Imaculada Concei9ao dorio 
Doce - ambos abrigando Botocudos - e Imaculada Concei9ao do .Manhua9u, todos 
dirigidos por missionários capuchinhos. O de Manhuas;u servirla para concentrar os 
indios Puris que ainda vagueavam pelo seu vale e adjacencias, em estado de miséria 
e e1nbriaguez. A partir de entao, nao se menciona especificamen te o trabalho indige-
1ústa oficial no vale do Jequitinhonha, su pondo-se que os índios ficaram abandonados, 
entregues a própria sorte, sem oferecer nenhuma resistencia a invasáo de suas ter-
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ras15 . As infonna90es vindas do Jequitinhonha se fazem esporádicas e pouco elu
cidativas, como esta: 

':4 29 de marfo último 50 indios do Jequitinho
nha atacaram a co!Onia de Filadélfza, e travando !uta 
com as forfaS de linha e policial, ali estacionadas, ma
taram duas pra9as desta "16. 

Nao há urna men<;[o sequer aos Maxakali, que antes eram designados generica
mente como fndios do Farrancho. Quanto aos demais, pouco ou nada sabiam as au
toridades provinciais. A leitura dos relatórios aponta omissoes e ignorancia do pro
blema., reduzindo-se as informa90es a repeti9ao dos dados fomecidos em relatórios 
de 1864-1865, sem praticamente mudans;a na disposi~ao, na ordem, nos termos e 
nos números. 

III - POLITICA INDIGENISTA NO V ALE DO JEQUITINHONHA 

"Las sociedades indlgenas tienen derechos ante
riores a toda sociedad nacional. El Eskido debe reco
nocer y garantizar a cada una de las poblaciones indi
genas la propriedad de su te"itorio registrándolas de
bidamente y en forma de propiedad colectiva, conti
nua, inalienable y suficientemente extensa para asegu
rar el incremento de las poblaciones aborígenes" 

Declaración de Barbados, 1971. 

A política indigenista - .teoría e praxis - nao é um fenómeno isolado dentro 
de um planejamento govemamental. Mais que tudo ela é parte integrante de um 
processo interdependente onde se mesclam fatores de ordem política, social, eco
nómica e cultural. ~ pois representativa do discurso do colonizador e adequada a 
um modelo que satisfa9a as aspirayóes da sociedade nacional. Reflete, portanto, a 
ideologia de urna época e os anseios de urna elite. Justificativas como pacifica~o , 
integra9ao nacional, desenvolvimento , progresso, civiliza9ao estao sempre presentes 
em se tratando de indigenismo oficial. Na verdade os conceitos manipulados pelo 
poder sao os da sociedade dominante . Nao se pergunta aos objetos do planejamen
to e da execu9ao dessa política, os índios , quais as suas aspira95es e que problema~ 
enfrentam a partir de situa90es de contato coma sociedade civilizada. 

Política indigenista, conforme conceituamos em trabalho anterior, vero a ser 
um "conjunto de métodos e processos que ctao·corpo a um J?rograma de a~ao p·'·t...11 
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co ou particular, tendo como meta integrar as comunidades tribais ao modelo im
posto pela sociedade dominante"17 . Antes de tudo parte de pressupostos etnocén
tricos, defendendo um modelo que considera melhor para outra etnia e outra cultu
ra. 

O que pretende a política indigenista é ·tte1 der, em primeiro lugar, aos inte~ 
resses dos nacionais - termo etnocéntrico enquanto discrimina urna parcela da po
pula~áo, a aborígine,. considerada como "estrangeira" dentro de seu próprio territó
rio de origem, justamente por se constituir em quisto lingüístico, cultural e étnico 
- pacificando o indígena; impondo-lhe padrües de vida e comportamento tidos co
mo os únicos válidos; confinando-o em constru~óes coloniais artificiais, os aldea
mentos, ou dando-lhe urna parcela de território, a reserva, para que nao impeya a 
expansáo das frentes pioneiras em áreas "desahitadas" e cobi~das. Desta forma 
o indigenismo que se pratica busca proteger o índio enquanto pessoa física, dadas as 
origens e fundamentos cristaos dos países colonizadores, enquanto procura destruir 
sua cultura pela irnposi~ao de valores civilizados. Muitas vezes até investe contra o 
índio como etnia, incentivando o matrimonio interétnico como forma eficiente de 
integrayáo. Nisto repousa a contradiyao do indigenismo oficial e qui~ sua ineficá
cia. Por mais que se tenha legislado em defesa do índio e de suas terras, o desapare
cimento dos contingentes tribais foi e continua sendo urna reaHdade, bem como a 
ocupa~ao ilícita do seu chao. 

No caso específico da capitania e depois província de Minas Gerais a política 
indigenista se vincula ao movimento exp1nsionista do século XIX, tanto· ocasiona
do por frentes internas -- dP modo geral ligadas a decadencia do ciclo de minera~[O 
tradicional e a busca de outras alternativas económicas (novos descobertos , terras 
agricultáveis, áreas de paston~io) - e poi corren tes migratórias originárias de capita
nías e províncias contíguas (Bahía, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás). É paten
te , no discurso oficial, a necessidade de interiorizayao dos neobrasileiros dentro de 
padroes n1ínimos de seguran~a ; a integra~[o de áreas praticamente isoladas ao lito
ral e as capítanias a través de estradas e navega~ao de rios tais como o Doce, o Mucu
ri , o Jequitinhonha, o Pardo ; a pacifica~ao dos indios hostis, considerados como 
obstáculo, e a necessidade de má'o-Oe-9bra nas áreas interioranas. Daf a preocupa
~ªº do governo coma chamada pacifica9áo e como aldeamento dos Indios bravps, 
que pocleriam vir a ser elementos úteis a grandeza d<> Estado e a economía regional ) 
deixando ao mesmo tempo de representar um perigo p.ara a vida e bens c!os colonos 
recém-chegados~ 

Numa prirneira fase da ocupairao do vale do JeqUitinhonha, como foi dito, 
coube aos soldado;} da 7~ Divisao Militar a atra~[o e pacifica9A'o das comunidades ri
beirinhas, além da .'JUe"a justa contra o índio inimigo. A política indigenista joani-
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na (1808-1821) se fundamentava priorita.riamente na defesa do colono e dos inte
resses do Estado, dividindo o universo indígena de modo maniqueísta: havia indios 
bons, que podiam ser aproveitados, e maus, que seriam alvo da repressao. Os Ma.xa
kali, por terem-se refugiado dos Botocudos e buscado abrigo junto aos civilizados, 
incluíram-se na categoria de índios recuperáveis e amigos. Embora no século XVIII 
ti~essem ti do um con tato inan1istoso comos co1nponentes de urna bandeira, ao fin
dar o século tinham-se achegado em paz a guami~áo militar de Lorena dos Tocoiós. 
Deve-se ao comandante Silva Brand!o a primeira descri~áo de valor etnológico des
ses indios, se bem que nao se retira a sua designa?o tribal específical 8. 

Com a presen~ do comandante Juliao Fe mandes Lelo e sua atua?o no vale 
os Maxakali passam a viver em aldeamentos junto as guarni~s militares e a auxi
liá-las na guerra contra os Botocudos. Em linhas gerais conseguiram poupar-se do 
exterminio por conhecerem inclusive as matihas dos civilizados, adaptando-se as no
vas condiyoos de vida impostas. "Cristianizaram-se,,, aprenderam o portugués, aper
f ei~oaram qui~á sua agficultura incipiente. Permaneceram, no entanto, índios. Um 
pequeno grupo continuou isolado desse núcleo principal do Jequitinhonha, vivendo 
desd~ 1806-1807 no baixe Jucurucu. Sobre esse grupo, do qual alguns individuos 
falavam mal o portugués, Wied deixou urna pequena lista vocabular de 46 léxicos19 . 
Os do Jequitinhonha, visitados por Pohl em 1820, encontravarn-se aldeados as mar
gens do córrego do Pntta (Prates}, afluente do rio principal da bacia pela rnargem es
querda, o que corresponde a localiza~ad do denominado Farrancho. Segundo a des
cri9ao de Pohl era1n eles índios agricultores, cultivando bananas, mandioca, milho e 
feijao. A disposic;ao das moradias era do tipo aldeia, limitando as cho~s um espa~o 
quadrangular onde se levantava "um poste branco de bra~a e meia de altura, em tor
no do qual estes índios costumam executar as suas danyas e. que tinha, pintadas de 
terra vermelha, muitas figuras confusas, entre as quais, todavia, se podiam distin
guir claran1ente algumas cobras e rasn20. A despeito de conservarem padróes tri
bais de comportament'> de cuitura falavam o portugués, envergonhavam-se de sua 
nudez quando diante dos civilizados, trabalhavam para os colonos e se encontravam 
todos batizados e com nome cristao. 

Se o contato inicial dos Maxakali comas frentes colonizadoras se deu a partir 
dos anos finais do século XVIII, e se em 1820 já tinharn sofrido processo de desca
racteriza~ao até o ponto observado por Pohl e por Wied - ou pelo menos adaptan
do-se aparentemente ao modo de viver caboclo, o que por si só é urna demonstra-
9ao da resistencia do grupo a domina~o - esta· é urna prova igualmente da eficien
cia de urna política indigeni::~a cuja finalidade era pacificar, aldear e civilizar o fndio 
para transf ormá-lo em máo4e-obra d disposifáo do colono, daí afirmarmos que era 
a política joanina declaradamente antiindígena: Senio .vejamos. 
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Em capítulo anterior referimo-nos a Carta Régia de 13 de maio de 1808 e aos 
seus objetivos gerais. Embora, no entanto) houvesse por~~ d~~larar seremos Bo
tocudos inimigos do Estado, nao quer dizer que os dema.ts indios .v~assem fora do 
alcance da iuerrajusta. Desde que fossem incómodos ao proje'to de coloniza~ao do 
interior seriam igualmente mortos ou escravizados. Na verdade o que a Coroa pre
tendía ~ra aniquilar a for~a dos rebelados e transfonnar os demais ero vassalos úteis 
e obedientes as leis mesmo que para isso fosse ·necessário o emprego das reais ar-

, . ,,21 A 
mas "de mane ira tal que, 1novidos de ¡usto terror das mesmas, pe9am a paz . o 
rnes~o ten1po, preocupado como problema da máo-de-obra;o regente disp~nha na 
Carta Régia de 2 de dezembro do mesmo ano, entre outras, que os fazende1ros pu
dessem servir-se gratuitamente dos índios distribuídos entre eles, "tendo somente o 
ónus de os sustentar, vestirem e instruírem na nossa santa Re.ligi[o" .22 Tal presta
~ªº de servi9os te ria dura~áo de 12 anos para os índios com· mais de doze anos de 
idade e de 20 anos para os menores de doze anos. Era de tal importancia o assunto 
;ndtgena para a Corte que D. Joao chegava a referir-;;e ao trabalho da Junta de Co.n
quista e de Civiliza9ao dos índios como negócio político2 3. Clar.o que estava s~bJa
cen te a idéia do desenvolvimento do vale do rio Doce , o que va1 se tornar ma1s ex
plícito nos termos da Carta Régia de 1 O de agosto de 181 O, diri~da ao gove~na
dor e capitao-geral do Espírito Santo, onde se afirma que a navega~ao daquele no e 
de outros mais pode "dar fácil circulai;ao e passagem aos géneros e produtos tanto 
para a comarca de Vila Rica como para a de Sabará e do Serro do Frio"24 . 

o .·1, diante do exposto fica bastante clara a adjetiva9ao empregada pela legis
lac;ao jo:: nina no que diz respeito aos indígenas: antropófagos, bravos, indolentes, 
grosseirc.;, rústicos, bárbaros. Da mesma forma , respaldadas pela autoridade máxi
ma do reino, autoridades menores chegavam a sugerir que, incrementando-se o po
voamento, em poucos anos ós núcleos civilizados contribuiriam para a civiliza9iío ou 
fuga do gentío. ou ainda sua total extinfao25 . 

Com a independencia do pa1;) ~ . autonomía relativa das província~ a partir .do 
Ato Adicional de 1834, mu ita coisa vai mudar no que toca ao protecion1smo oficial. 
Embora houvesse urna lei geral a ser obedecida em todo o lmpério , h~v~~ um~ rela
tiva liberdade da província no sentido ·de legislar sobre catequese e c1vtl1za9ao dos 
índios. As dotai;óes, no entanto, dependiam do governo central e d: .parcas verbas 
provinciais. Ora, é sabido que Minas,Gerais passava por urna fas:_ cnt1ca ?e ~eu de· 
senvolvimento nessa primeira metade do século XIX. Novas opyoes economicas te
riam como mérito tirar os liabitantes daquela província da crise existente. A lavou
ra cafeeira nos vales do Paraíba e Pomba foi urna alternativa, bem como a criac;ao de 
gado e o extrativismo. Havia necessidade de se construíre~ pon~s~ estr~das, dese~
volver projetos de navega'Yáo, implantar colonias e incentivar a inugra9ao. Por va-
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rios motivos nao se criaram novas op9oes para o protencionismo oficial, ficando os 
indígenas a mercé dos colonos. A alegayao de sempre era o estado crítico dos co
fres públicos, nao havendo condi~oes nem de pagar os missionários nem manter ma
terialrnen te os aldeamentos existentes. 

O Regimento das Missües de 1845 apenas serviu para agravar a situai;ao, já 
que o Estado transferiu para os religiosos capuchinhos a responsabilidade da tarefa 
de pacifica9ao, conversao e civiliza~ao dos indígenas. Desobrigava-se o poder pú
blico da func;ao: o padre-f uncionário seria o responsável pela aplicac;áo das leis ema
nadas dos gabinetes da Corte , criadas no papel e distanciadas da realidade local. A 
Diretoria Geral dos Indios ~ província vivia dependente do presidente provincial 
qu"", por sua vez, nada fazia sem ouvir antes o Rio de Janeiro ou a Assembléia Legis
lativa provincial. Pior: sendo os homens públicos ligados ao latifúnilio, muitas ve
zes indicados através dos coronéis e chefes políticos locais, satisfazia-se primeiro o 
interesse desses últimos do que o dos jndígenas. Mormente se o problema fosse re
lacionado a terra. O que se viu , pois, foi o espólio do patrimonio indígena e sua ex
pulsao para áreas ainda nao cobi9adas _pelos colonos e latifundiários. Quando as si
tua90es de conflito se tornaram prejudiciais aos ínclios do Jequitinhonha, o aumen
to das tensóes levou ao extermíriio oficioso dos resistentes, ao abandono dos aldea
mentos por parte do ;?Oder público~ a retirada de contingentes tribais para zonas on
de pudessem se isolar do co11vívio com o civilizado. Foi o que aconteceu coin os 
Maxakali que, inclusive, puderam sobreviver gra9as a autonomia económica - adqui· 
rida coma agricultura e como artesanato ( ceramica). 

A si tuayao dos Maxakali no período que se segue a regencia de Pedro 1 e se 
estende até o advento ·do irnpério de Pedro 11 (1821-1840) pode ser resumida, 
quanto aos trabalhos de catequese e de civiliza9ao, nos tern1os constantes do rela
tório de Felipe J. da Cunha Castro, comandante interino das divisoes, em 28 de fe· 
vereiro de 1833 , e que trata dos índios aldeados junto a S. Miguel : 

"7<! Divisao. Freguesia de S. Miguel do J equitinhonha. 
As familias destes indios sáo Naknenuk ~ Massacalis, 
nao tém SJ'bdiretor, vivem por debaixo do auxilio e 
prote9ao do alferes da mesma divisao, por ter marrido 
o seu subdiretor, o 11igário missionário José Pereira Li
doro. Seu número é incógnito poré1n imenso. Ocu
pam-se em agricultura e navegafiio, porém muito pou-

~-~---· ,, .. 
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co e com pequerio adiantamento. Em todo este dis
trito existem oito aldeamentos: cinco habitados por 
tnditis Botocudos Naknenuks, um pelos Massacalis e 
dais desertos por se terem dispersado os índios que ali 
habitavam para o mato e ou tros para as diferentes ald_ei
as. Na aldeia da Volta de S. Pedro eltinga existem indios 
mansos em número de 150; vivem em ioscas clwupa
nas construidas por eles e conduzidos ti civilizafffo 
por Feliciano Rodrigues de Oliveira e Manoel de Jesus 
Maria, e outros. A aldeia do ribeiráo de S. Pedro, da 
qual foi chef e o indio_ Mappipé, tem boas casas cober
tas de telha, constru{das pelas prafOS daquela Divisfio. 
A aldeia de S. Pedro de Alcdntara tem bons edificios, 
com codos os cómodos; está deserta há quatro anos. 
Esta aldeia f oi construi'da pelo dito falecido vigário 
missionário José Pereira Lidoro, para asilo de um ma
gote de {ndios de que era chef e Jaimá: este aldeamen
to estd inteiramente arruinado. No córrego do Rubim 
existem dois aldeamentos distantes de S. Miguel do 
Jequitinlwnha 21 léguas, também constrúídos pelas 
pmf(IS da mesma Divisíio. Acham-se também hoje de
sertas ._ >n conseqüencia de' se retirarem dali as prafaS. 
Existe t'zmbém mais outra aldeia no có"ego da Vigia, 
onde ex:stem em boa paz para mais de 150 indios em 
choupanas feitas por eles com o patrocínio de Domin
gos Lourenfo do Espz'rito Santo. Há outro aldeamen
to no córrego do Prates, aonde residem os Massacalis 
em número de 60 a 70. Sao civilil.ados, vivem em ca
banas construídas a seu modo , empregam-se na lavou
ra e outros na navega~ao dorio Jequitinhonha, porém 
sem disciplina, e roubam aos colonos. Vivem também 
de ca~ar e fazem pequenas ro~s, do que tiram pouco 
resultado. e quanto posso esclarecer a V.Exa. sobre 

este objeto"26 . 

Verifica-se, assim que pouco se acrescentara aoque já se sabia sobre os Maxa
kali através de relatórios anteriores. Re~ta-se a sua situa~o de fndios civilizados . 
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e o seu aproveitamento como mio-de-obra loeal. Nao se deixa de mencionar, no en
tanto, a sua falta de disciplina e sua inclina~áo para o roubo. Nao há urna referencia 
sequer a situa~ao de suas terra5, bem como nao se mencionamos conflitos entre ín
dios e civilizados acaso aCl'ntecidos. 

· A partir do Segundo lmpério (1840-1889) o compromisso do Brasil com a 
Europa se reflete na8 propostas ideológicas que se formulam a partir das elites na
cionais. A intelectualidade brasileira deseja um país que mais e mais se identifique 
com as raízes européias, em todos .os sentidos. Embora essé. aproxima~ao fosse de
sejável, havia pontos capazes de distanciar o Império dos países industrializados, 
cultos e progressistas daquele continente. A escravidao negra era um deles, bem co
mo a presen~a de contingentes tribais entregues a barbárie e a formas de comporta
mento que só um selvagem é capaz. Daí para o Iacismo nada além de um passo, 
principalmente porque estava alastrando-se na Europa a doutrina do primado da ci
vilizay~O crista ocidental branca sobre as demais. A rafa branca passava a afirmar
se no papel e na sujei~ao das rafas extra-européias nao-brancas aos desígnios do co". 
lonialismo. O ideal das elites brasileiras passa a ser o do branqueamento do país._ 

Ora, o que significava o índio para o sistema? 

Simplesmente urna peya incomoda e resistente que, a despeito de tudo, tinha 
de ser prote¡ida por meio de legisiayao competente. O que seria desejável era inte
grar o mais rápido possível esus comunidades tribais a sociedade nacional, buscan
do incorporá-las a for~a de traballio regional. Convém lembrar que a escravidfo ne
~a estava com seus días contados, e era necessário buscar urna altemativa .. de mfo
de-obra para nao vira ser prejudicado o d~senvolvimento económico. Além da op
yao da imigrayao européia - o que traria como vantagem extra o sangue branco -
haveria o indígena. O objetivo do indigenismo praticado no Império é pois bastan
te claro : salvacionista, paternalista e pragmático. Toda a sua execu~o ficaria sob 
responsabilidade dos missionários. O govemo entraria coma leí, a verba e, sem se 
ocupar com a realidade indígena nas áreas pioneiras, ficaria a margem do processo 
que le-...ou o aborígine a quase extinyáo como etnia e como cultura em deternúnadas 
regie>es do Brasil. 

Varnhagen, o historiador oficial do lmpério, de forma~o intelectual euro
péia e dono de coloca~ües racistas quanto ao problema representado:pelos índios 
e negros no Brasil, afirmava, por exemplo, nf'o seremos indios donos do Brasil e 
por isso nem merecerarn o nome de brasileiros. Só podiam civilizar-se, completava, 
com. o emprego da for~a. Criticava os escritores e outros filo-tapuias, como dizia, 
que consideravam os indígenas como elementos representativos da nacionalidade27 . 
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Expondo ainda vm".l vez suas idéias quanto aos africanos e indígenas no Memorial 
Orgánico, chegava a escrever: 

"Encaramos a questao dos escravos no.o pelo 
sentimentalismo, mas pelo Pfliriotismo; nfio porque 
achernas infame o tráfico, lfUlS porque tememos pe
lo futuro dfJ Brasil, se continuamos a importar africa
nos. Foram consideraf6es de estado, mais que de ca
ridade e de economw polz'tfca, que pesarartl em nossas 
opinióes ( . . ,) Mas ainda neste caso seria uma sem-ra
zii.o estarmos de~a7Ulo os (ll4iqs bí'avos a guerrearem-

i ' 

se por tantos s,rf~fJ ~~'- 4 ¡elf!S~ devorando-se uns 
aos outros; por.q4te er.n 'Afriea guardam. o~ cativos; 

• 1 ' 
mas os botocudos ·assam-nos ~ ·'comem-nos. Porque 
motivo, em lugar de irmos (contra os tratados e ex
pando aos cruzeirós· ingle~'es no.vios e capitais) buscar 
africanos além dos mares para os escravizar, náo have
mos antes dentro d_o B.rasif prender a f º'fil os indios 
bravos para .os .desbravar e civilizar? Tenamos com 
eles um µumento de brafos menos p{!rigosos 9ue. os 
dos negros, pqrque daqui " pouco estariam mistura
dos ronosco e111 cor. e tuda; e entao tefíamos em· to
das ú provincias. - polio - , c/asse social que a/gumas 
niio pe. ssuem "28. 

O problema do Império e~a a questao das terras e da mao-de-obra. A vadia
gem do índio era absurda <liante da carencia de bra~os . . As terras indígenas eram. in
vadidas com a justificativa de que o selvagem ·nao sabia ou queria trabalhá-la . Os 
presidentes das províncias eram simples figura.S decorativas e dependentes do poder 
central, além de representarem o latifúndio e seus interesses. Por mais que falassem 
da causa humanitária representada pela catequese e civiliza~ao., fechavam os olhos 
diante dos abusos dos senhores locciis, ou seja, descumpria-se a leí e nern por isso ·se 
en castigado . O ideal para o govemo seria destribalizar o índio, acaboclá-lo, para 
igualá-lo aos demais trabalhadores do ·país. Desfigurando-o nao haveria como o Es
tado responsabilizar-se pela posse de suas terras ancestfais , justamente porque o lm
pério só garantia a propriedade das mesmas ·aos indios tribais. Daí o empenho em 
catequizá-los e civilizá-los. O trabalho missionário foi portanto o bra~o direito no 
tocante a espolia~o da terra iAdi&ena , prestando-se a descaracterizar o aborígine 
para f azer valer as prerrogatillll(ll .ia monarquia sobre as chamadas te"as. devohµ'ps, 
mesmo que OS padrts filUfélililCID.COffiO.inocentes úteis no easo29. . . 

. ' 

146 

Em 18~3 o ~retor dos índios do Alto .tequitinhonha, Felício Celestino da 
Motta, escrevta ao diretor geral relatando a situa"a-o dos que viviarn em su · · di 
- Alé d , \'8' 3 JUOS -

y~o · m o numero de aldeias e do estado geral dos aldeados sugeria ao governo 
di~ersos modos .de enftent_ar o problema, por conside\·"r os métodos empregados 
até entao falhos , onerosos, ineficazes. Dizia, por exemplo: 

"Os indígenas brasileiros tem mui particular a~ 
tagonismo a esta civilizafáo que se /hes apregoa único 
elemento_ de f elicidade, mas da qúal desgrafadamente 
eles .V tem experimentado os vexames. 

Para esse antagonismo conco"em muitos moti
vos, senda um dos mais f artes o desprezo em que. lo
go oo abandonarem os usos selvagens, sao deixados 
pelo Governo .. 3 O. 

. . Acrescentava qu~ urna política indigenista eficiente no vale do Jequitinhonha 
tena de fundamentar-se antes de tudo em bons funcionários, um diretor honesto e 
inteligente, um missionário que exercesse "digna e desveladamente" a sua tarefa. 
Além OO. ~ais, dizi~, -~ indígena aldeádo deveria aplicar-se ao trabalho agrícola -
forma eficiente ~e c1~1zayao - , mas nunca deveria ser impedido de ca~ e pescar, 
o que lhe tolhena a hberdade e o desgostaria. Incluía ademais, entre os melhora
m:ntos necessários, a presen~ de um médico que atendesse aos indígenas da regiao, 
alem do estabelecim.ento de urna botica ou pequena farmácia. Tudo isso aliado a 
urna administrayao eficiente garantiria a vida e· os bens dos tutelad-es. Tais altera-
95es, no entanto, nao devem ter ocorrido, pois as comunidades tribais foram desa
parecendo a olhos vistos. 

. A condi~ao de marginalidade do índio no vale do Jequitinhonha pode ser ava-
hada a partir da leitura dos relatórios de presidentes de. provínci.a;.e de diretores de 
índios após meados do séctilo XIX. Há urna freqüencia mínima de informay<>es em 
se tratando de abordar casos de índice-problema, inadaptados e agressivos. Pedem
se providencias, descrevem-se os massacres de parte a parte, enumeram-se as necessi
dades pecurúárias do pessoal lotado na catequese, solicitam-se missionários para as 
áreas de tensao social. Enquanto os Botocudos s!o referidos como obstáculos, as 
men95es aos Maxakali minguam a propor~ao que se aproxima o fim do século. Esta 
situa~ao é decorrente do alheamento entre a teoria e a praxis indigenista em Minas 
Gerais, além do desconhecimento dos problemas específicos das comunidades su
jeitas a Dire~ao Geral dos fndios . O Maxakali , citado genericamente como índio do 
~Ubim e do Farrancho, nao foi molestado pelos desmandos dos diretores porque 
s1mplesmente soube retrair-se no momento oportuno. Pode-se dizer que, grosso 
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modo, nao foi paciente do processo de integra~ao preconizado pelo lmpério, dei
xando de sofrer as conseqüéncias nefastas do mesmo. 

Durante os primeiros anos da República Velha (1889-1930) , pelo menos até 
findar o século XIX, nada se fez na província quanto aos índios . a ."1ao ser manter 
precari::imente o alc."'amento do ltambacuri . Os demais, Botocud' ~ e ·antes no vé\le 
do rio Doce, Maxak: lj do Jequitinl onha e Xakriabá do alto-mé' J0 3ao Francisco, 
viviam situa~oes distintas. Os Xakriabá haviam-se concentrad<, ao norte de Januá
ria, no local chamado Missües, vale do rio Itacarambi. Acaboclado' e mesti~ados, 
conservavam no en tanto algumas características culturais próprias, mantendo-se de al
gum modo "isolados" do latifúndio e do transito ao longo do Sao Francisco. Os 
K.renak - Botocudos do rio Doce - vagavam escorra~ados ~ medrosos pela mata e 
regiao serrana entre Minas e Espirito Santo, ainda em estágio cultural in~ompatível 
com os valores civilizados: nus, nómades, ca~adores e coletores da idade do arco e 
da flecha . Urgía fazer algo por eles, pois causavam problema¡ para os colonos da
quela área. Quanto aos Maxakali, continuavam a evitar o hornero branco escondi
dos nas florestas e nos altos cursos dos rios Prado, Rubim, Itanhaém. 

Em 1863 havia pelo menos dois núcleos Maxakali no território mineiro. Urna 
aldeia era a do Farrancho, liderada pelo "capitao" Antonio Pereira Freire, e onde se· 
juntavam algWls sobreviventes dos índios Malali. Tinham sofrido os efeito~ de urna 
epidemia de sarampo e por isto estavam reduzidos a apenas 40 individuos entre Ma
xakali e Malali 3 l . 

A outra aldeia era constituida por índios nómades Maxakali, Malali e Capoxó, 
vivendo nas cabeceiras dos rios Porto seguro e do Prado (Jucurucu). Tais índios 
eram descritos como bravos, desconfiados e arredios, ultrapassando seu número a 
casa dos cem indivíduos32. Ao findar o século passado os Maxakali do Farrancho 
se mudaram para o Rubim, pressionados pelas frentes pioneiras .que se adensavam. 
Mas outra vez foram alcan~ados pela sociedade envolvente , tendo de migrar em 
1921 para as cabeceiras do rio ltanhaém, onde já havia urna aldeia Maxakali (prova
velmente a mesma aldeia nómade, des<;onfiada e bravía do relatório de 1863) e que 
tinha sido visitada pelo inspetór do S.P.I. em Minas Gerais, Alberto Portella, em 
1911. 

No relatório do ministro da Agricultura Pedro de Toledo a presidencia da Re
pública, de 1912, duas noticias falavam dos Maxakali. Na primeira constava que, a 
18 de janeiro de 1911, o inspetor Porteña efetuara visita ao Salto Grande, onde se 
inteirara dos conflitos esporádicos entre aqueles índios e civilizados, queixando-se 
os moradores de que algumas fazendas estavam abandonadas devido ao medo infun-
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elido pelo indígena. Na segunda se referia espedfitamente a expedi~io organizada 
no mesmo ano pela inspetoria para contactar os Maxakali e sua aldeia. Os expedi
cionários se aproveitaram da trilha usada pelos índios quando visitavam as f azendas 
dos arredores para trocar seus produtos, peles e poaia. Ao alcan~arem os indígenas 
verificaram que nem mesmo os intérpretes conheciam-lhes a língua. Para maiores es
clarecimentos quanto a situa~ao de contato inicial, transcreve-se trecho do relató
rio' do ministro da Agricultura concernente aos Maxakali : 

"Em agosto empreend(lu-1e uma nova expedi
fáo ao Jequitinhonha, empro.uro dos z'ndios n0ma
des e também com o fim de conhfJctr a aldeia dos ma
chacaris. 

Além do inspetor e do pe»oal indiJp~n!kivel aos 
trabalhos do mato, íam dois intbpretes. Depois de 
nove días de viagem, foi encontrada a trilha de que se 
servem os machacaris para ir as fazendas vizinhas, no 
seu comércio de poaía, couro, etc. 

Os expedicionários, d falta de melhor caminho, 
seguiram a pé essa tri/ha e, depois de atravessar várias 
vezes o rio Pardo [na verdad.e, Prado ] , divisaram ao 
longe u1¡z pequeno grupo de ranchos indígenas, para 
o qual se encaminharam. Foram recebidos com des
conflíl11fa, para o que nao pouco deve ter concomdo 
a nao entenderemos intérpretes a linguagem dos tn
dios. 

A vista, porém, dos agrados e liberalidades dos 
visitantes, acabaram os hospedeiros por confraternizar 
com os hóspedes, ao ponto de dormirem todos pro
miscuamente nos mesmos ranchos. Em traca dos pre
sentes recebidos fizeram os indios questao de entregar 
tÓda a poaia que possutam. Siio esses machacaris pa
czficos e em número de cento e poucos; sao alegres, 
fortes e ágeis, de tez clara e fisionomía delicada. Suas 
mulheres usam saías e os homens, tangas. O inspetor 
passou com eles alguns dias, durante os quais organi
zou um vocabu/ário e póde verificar que os machaca·· 
ris descendem dos aimorés e goitacases e nao, como a 
principio supunha, da grande nafáo tupi. 
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As te"as dos 'tnachacaris acham-se nas cabecei-,. 
ras do Jucurucu (rio Pardo), na vertente ocidental da 
serra dos ainwrés, a cerca de 22 quilómetros das últi
mas moradas dos civilizados. A povoafffO mais pró
xima é a do Rub1m, a 60 quilómetros. Seus hab 'tan 
tes e~timam muito as reÚlf6es que mantém com esses 
indios, cuja comércio avaramente exploram, pagando 
a baixo prefo os produtos indígenas, a saber: redes, 
cestos e outros ob¡etos, que as indias manufaturam, e 
sobretudo poaia .. 3 3 · 

Como de praxe portanto, mantinha-se a explorayao do índio pelo elemento 
civilizado , apesar da d1stánc1a que separava a aldeia do núcleo urbano de Rubim. Is
so demonstra que os Maxakali se integravam numa economía de mercado regional 
como fornecedores de artesanato para uso doméstico e. de produtos vegetais, ao 

. mesmo tempo dependen tes dos produtos oferecidos pela S()ciedade nacional. A des
·, ·peito das compulsoes que oossam haver sido geradas entre os Maxakali , a partir do 

contato mais estreito · . o mundo dos branco.s, conservam a coeréncia e inte-
gndade do grupo 1 it- - · ~nte através da língua. 

Além dessp<- ,·r· ·Hos vivendo nas cabeceiras do Jucurucu há menyoes e_ informa
yües de que em i ..1. ·'· o engenheiro Apolinário Frot entrou em contato cornos Ma
xakali da chamada t-Udeia Grande , as margens do Umburana34 . Nao é unpossível 
qt1e outras aldeias ten!°'.?.m exis. · ''"' , .. ..:~ tan to índics quanto civilizados confirmam 
a mortandad~ 1)COA'ri.da entre os l\1axakali em conscqúr~ncia de um surto de sarampo 
surgido por vo!ta de 1913 . Os sobreviventes se conccntraram as margens do Umbu
runa. Logrados pelos civilizados e por questoes de sobrevivéncia foram vendendo 
aos poucos sua ~rra , até se verem quase na condi9ao de sen1 ter ras. O ; .ibi tat fci 
perdendo suas características orig1nais, sofrendo ronseqG,?n,. 'S d(; de~n~'.tU1nentc e 
da substitui9ao da floresta pelas pac;tagens. O desequil íbf. o e o' : b1 .... _. lcvou ao desa
parecimento da ca~a, d1minui9ao da pesca e da cole~a , da1 os índtos se dedicarem 
mais e mais a agricultura de subsistencia. 

Ao ser fundado e organizado o Posto Ind ígena Engenheiro Mariano de Olivei
ra (1940-1941) para atender aos Maxakali , foi necessário ao S.P.1. readquirir 'as ter
ras que tinham Sido invadidas e aposseadas . A conseqüéncia sentida até a atualidade 
é a descontinu1dade das terras da reserva. Esta é dividida em duas g]ebas - Água 
Boa e Pradinho - , por se negarem determinados invasores a abandonar o chao onde 
tinham feíto benfeitorias, em suma, aplicado dinheiro. O S P.I., no entanto . se se 
empenhasse pela continuidade das terras do posto, evitaria os problen1as :ituflis de 
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correntes dessa divisao arbitraria e pouco refletida. De qualquer maneira, por maio
res que tenham sido as vicissitudes enfrentadas pelo grupo, foi inegável seu cresci
mento demográfico e a manuten~o de aspectos peculiares de sua cultura ao longo 
de todos esses anos. 

IV -:-- O POSTO INDIGENA E SEU FUNCIONAMENTO ( 1967-1978) 

. A reserva e Posto Indígena Maxakali situam-se no municf oio de Bertópolis, 
nordeste de Minas Gerais, próximos a divisa coma Bahia. A reserva, como foi dito 
anteriormente, é constituída por duas glebas descontínuas,Água Boa e Pradinho, a 
cerc~ de 12,5 km de distancia urna da outra e ligadas por estrada de terra. Na gleba 
de Agua Boa se encontra instalada a sede do Posto. Para se atingir o território indí
gena, partindo de Belo Horizonte, há boas condi~es viárias - estrada asfaltada _ 
até a entrada de Águas Formosas, cerca de 20 km além de Teófilo Ottoni . A estra
d~ ~ue leva a Águas Formosas, Machacalis e a reserva se encontra em péssimas con
di9oes de conserva~o, transformando-se num lama~al a época das chuvas. A distan
cia que separa a sede do PI das diversas localidades sao as que se seguem: 

Água Boa - Belo Horizonte 
Água Boa - Govemador Valadares 
Água Boa - Teófilo Ottoni 
Água Boa - Machacalis 
Água Boa - Bertópo}is 
Água Boa - Santa Helena (povoado) 
Água Boa - Batinga (Bahía) 

670km 
370km 
227km 
31km 
30km 
12km 
15 km 

A regiao, segundo Almeida Barbosa e o Anuário Estatístico de Minas Gerais 
e, e~~obada na área do Mucuri, sendo bastante irrigada. Os vales destacam-se pe~ 
la fe:ti~dade , o que, aliado ao clima 1 11cnte e úmido, propicia a lavoura de produtos 
trop~cais. A capa vegetal se constnuia originariamente de floresta tipo latí.foliada 
tropical. Sendo a madeira de lei e a cria9ao de gado objetos de larga explora~ao na 
área, póde-se supor que o desmatamento continuado levou ao desaparecimento de 
grande parte das reservas florestais, havendo urna tendencia para o predomínio dos 
ca:np.o: e pastagens sobre a mata tropical . Á degradayáo do ambiente S<!guiu-se a di· 
mn:u1~ao do volume dos cursos dágua , desaparecendo além disso várias espécies ani
ma.is. 

A área do posto e reserva engloba 3.133 ha, sendo 2.085 referentes ao Pradi
nh~ e 1.0~8 a gleba de Água Boa. O solo é ocupado com 80% de pastagens e terras 
agncultáve1s, enquanto que 20% sao recobertas de matas, capooiras e cerrados35. 
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Além dos indígenas habitam a área familias de posseiros e funcionários da FUNAI. 
o PI está sob jurisdiyáo da 11 ~ Dele&acia Regional daquele órg!o, com sede em Go
vernador Valadares. A estrutura do posto sob o aspecto funcional era, nomo· .ien
to do trabalho de campo (janeiro de 1978): Raimundo Nonato Rosa, chefe d...: pas
to; Joao Antunes de Morais, vaqueiro; Miguel de Souza Gil, carpinteiro; Maria Na
zaré Caldas, enfenneira; Marco Aurélio Nogueira, técnico agrícola, responsável pelo 
projeto agrícola que fora implantado em outubro de 1977. A estrutura física d?
posto é bastante satisfatória, estando os prédios em bom estado de conservayáo. A 
pouca distancia se encontrarn tres grupos separados de moradias indí¡enas, corres
pondendo as "aldeias" dos "capitaes" Júlio, Adolfo e Micael Machacalis que, reuni
das, f onnam a aldeia de Água Boa. A disposiyáo dos prédies que compóem o PI e 
das tres frayoes da aldeia segue, de modo esquemático~ a figura 1. A sede em si é 
composta de um escritório, urna farmácia, um consultório médico-dentário, urna en
fennaria com cinco leitos, além .de urna sala de transmissáo com rádio tipo SSB. É 
de construyao recente a escala com duas salas de aula, dois banheiros e cozinha. Há 
gerador de luz própria e urna serraría. Como veículo, um jeep Willys e um tratar 
(usado como meio de transporte em época de chuva, dentro da área do posta). 

Dls.Posic;Ao E.SQVEMÁTicA DO PoSíO - ALDE-IA DE- MUA 
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Por ocasiao de nossa estadía no PI estava em fase de implantayfo um projeto 
agrícola de grande porte na área Maxakali. A verba inicial, a ser utilizada a partir de 
outubro de 1977, era de Cr$ 170.000,00 (cento e setenta mil cruzeiros). Segundo 
o responsável por sua execu~ao, o projeto nao fora feíto nem por agrónomo nem 
por técnico agríCQla, daí suas falhas. Foi dada prioridade para o arroz, feijao e mi

lho, com previsao de 100 ha de área cultivada Segundo a crítica. o projeto nao viu 
a realidade do índio. Caso fossem atendidas suas reais necessidades constaria o 
plantio de feijao, milho, mandioca e cana-de-a9úcar. Essas culturas básicas dariam 
para suprir as necessidades alimentares mínimas da comunidade. O trabalho estava 

sendo executado a duras penas. O Maxakali "nao dava certo como mao-de-obra 
' 

nao se adaptava ao ritmo de trabalho" e chegava até a soltar gado na área plantada, 
prejudicando o que já fora feito . Tal era a opiniao do técnico agrícola quando en
trevistado. 

Embora o terreno seja bastan te fértil e bem irrigado; embora exista maquina
ria agrícola e a FUNAI forne9a sementes e adubo, a produyao fica aquém das expec
tativas. Daí se vé que o que acorre é a existencia de boas condi~oes para a agricul
tura, mas prejudicadas por urna série de ._ circunstancias. O Maxakali na realidade 
nao é um indolente. Recebe em troca de seu trabalho no campo o equivalente a 
Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros) por hora, ou seja, CrS 32,00 (trinta e dois cruzeiros) 
por dia. O pagamento é semanal. Mas para alguns deles o que se ganha é consumi
do em aguardente no sábado ou no domingo. Para as fam11ias indígenas o ganho é 
insuficiente para as compras, devido aos ·pre9os elevados do mercado de Batinga ou 
de Santa Helena. O que, por sisó, constituí-se num desestímulo. 

A partir da funda~ao e desenvolvimento inicial do PI Mariano de Oliveira vá
rias mudan9as estruturais tiveram influencia sobre os Maxakali. O primeiro proble
ma a ser superado pelo extinto S.P.I. foi reintegrar as terras apossadas ao patrimonio 
indígena, o que logo se fez . Nos anos quarenta distinguiu-se a atuayao do inspeto. 
Telésforo Martins Fontes, que nao mediu esforc;os para ver solucionados os proble
mas que afetavam a comunidade indígena, isso enquanto chefiou o posto. De sua 
época sao a primeira enfermaria e a primeira escola. Coro a extinyáo do PI Guido 
Marliere (1956) alguns Krenak foram viver no PI Mariano de Oliveira, mas os atritos 
logo fizeram que esses Botocudos retornassem a área de origem até ser transferidos 
para a Fazenda Guaraní, no município de Carmésia, um estabelecimento sui generis 
dentro da história do indigenismo nacional: um centro de reabilitayao, isto é, corre
cional, para indios transgressores dos ¡xulróes tribais de comportamento36. Segun
do depoimentos dos Krenak a situayfo se tornara insustentável porque, enquanto 
trabalhavam, os Maxakali se aproveitavam do fruto de seu trabalho. 

153 



Durante oS'últimos anos da administra~fo SP.I. a corrup~io imperava e os 
índios viviam momentos precários. Os conflitos come~ram a·aflorar. Segundo Al
meida Barbosa, 

"O estado lastimável a que chegaram os Macha
ca/is, foi resultado da proteff[o dÓ S.P.I., cujos res
pon!áveis, ali, e.xploraram e dizimaram sistematica
mente os indios, a ponto de, lá, ser comum a tradu-

/ . 
fl1o da sigla S.P.l. por 'Servifo de Perseguifao flf) In-
dio'. Toda a sorte de enriquecimento üicito foi pra
ticada pelos [uncionlirios do servifo ,,3 7. 

A própria estrutura do S.P.I., minada pela incompetencia e pelas contradi-
900s, nl'o lhe permitia um controle efetivo dos índios insatisfeitos e em estado de 
rebeliáo latente. Por isso mesmo, aquele órgao preferiu solicitar a interven~io da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vendo nesse ato a única maneira de pacificar· a área. 

Com a extin~o do S.P.l. novos tempos se iniciam para o posto, sob jurisdi?o 
da Ajudáncia Minas-Babia. ~ de conhecimento público que a crise generalizada na
quele servi~o público levara o governo federal a f azer sindicancias no mesmo, optan
do pela transforma~ao estrutural e mudan~a de sigla, tal o desprestígio do S.P.I. 
Nascia assim a Fund~o Nacional do fudio, FUNAI, em l967 (l..ei n<? 5371, de 5 
de dezembro, sansionada pelo presidente 4Artur da Costa e Silva). A partir daí pas
saria a vigorar urna mentalidade empresarial nos escalOes superiores daquele órgáo, 
sendo o objetivo primeiro a integrayáo a qualquer custo das comunidades tribais 
brasileiras a sociedade nacional. Nenhum índio deveria constituir-se em obstáculo 
aos anseios desenvolvimentistas nacionaís. 

Ao assumir a superintendencia da Ajuclancia Minas-Bahia em 196 7 o ca pitao 
da PMMG Manoel dos Santos Pinheiro encontrou urna situa\!áO caótica no PIMÓ. A 
partir desse momento o posto passou igualmente a administra~ao da PM, que se en
carregou do seu destino enquanto durou a gestao Pinheiro (1967-1973) . Segundo 
depoimentos dos indios, poucos eram autorizados, nessa fase , a viajar até localida
des próximas para oferecer seu artesanato e outros_produtos de seu trabalho. Fi
caram praticamente isolados da civiliza\!ªº· Dessa maneira controlou-se a venda ile
gal de bebidas alcoólicas aos Maxakali, bem como se detiveram os contraventores e 
os ladróes de madeira nobre. No período 1967-1968 foram comuns os aluguéis de 
pastagens aos criadores locais de Água Boa, Umburaninha e Águas Formosas que, de 
setembro a outubro de 1967,, rendeu ao posto um total de NCr$ 1.140,00 (hum 
mil , cento e quarenta cruzeiros novos), pagos por quatro arrendatários. Esta era 
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~m~ prática comum a administra~!o do S.P.I., maneira de se complementar a renda 
md1gena num período de dificuldades internas acentuadas. 

No ano de 1968 passa-se a exercer um controle maior sobre a área, devido ao 
aumento de conflitos en~re índios e civilizados, propiciado pelo estado constante de 
embriaguez de alguns membros da comunidade indígena. Na confissao de Herme
lindo Alves dos Santos, preso por vender bebida alcoólica aos Maxakali, reconhece 
o réu sua culpa e esclarece que nao tinha motivos capazes de justificar sua a~o. Pela 
contraven~o foi enquadrado na I..ei de Seguran~ Nacional (apéndice nQ 1). A 28 
de setembro o sargento encarregado do posto oficiava ao capitáo superintendente 
da Ajudáncia que os índios da aldeia de Micael tinham penetrado no mandiocal de 
Arlindo Pereira Sena, dando-lhe um prejuízo de cerca de NCr$ 150,00 (cento ·e cin
qüenta cruzeiros novos) . Informava que tais fatos tinham-se intensificado ao longo 
de pouco menos de um mes, desconhecendo-se os nomes dos indios envolvidos 
(apéndice n<? 2). Os Maxakali roubavam dos fazendeiros galinhas, porcos, derruba
vam cercas e ou~ras pequenas faltas mais. Urgiam providencias . Nesse sentido a 
Guarda Rural Indígena - GRIN -, fundada em 1968, passou a agir com mais rigor, 
controlando pela for~a os indígenas e vasculhando a área da reserva para impedir ar
rua~as, defendendo ainda, a regiio, das incursóes de estranhos. Os Maxakali disse
ram, por ocasiao do trabalho de campo, que a arrogancia desses índios componen
tes da GRIN se tornou ilimitada, usando seu cargo e uniforme para intimidar seus 
próprios paren tes. O uso do uniforme e as fun\!óes exercidas como guardas separa
ram os Maxakali até a atualidade: há os que foram e os que nao foram da GRIN. 

Ao. mesmo tempo outros tipos de problema surgiam para a administra~o do 
PI e para a Ajudancia. Havia denúncias de venda irregular de madeira nobre da re
serva floresta!, de desvíos de verba, o que levou a Ajudáncia a pedir a apura~fo de 
possíveis irregularidades no PI en1 1969. As tensoes continuavam a existir. Um fa
zendeiro em Umburaninha, ao ver suas terras invadidas e seus bens roubados pelos 
índios, acusou um vereador corno agitador, responsabilizando-o pelas violencias pra
ticadas pelos índios. Suspeitava-se inclusive de que o acusado tinha insuflado o::. 
Maxakali contra os soldados da polícia rural e os funcionários do posto, intranqüili
zando assim a reserva. Dizia-se também que outros elementos tinham interesse 
num levante geral dos índios, pois saberiam tirar proveito da situa~o. Foram feitas 
sindicancias e detenyües para averiguayáo. O que estava em jogo era a seguran~ da 
área. Principalmente se se considera que, além dos Maxakali, outros indígenas se 
concentravam naquela reserva, havendo nessa época, 1969, representantes dos gru
pos Fulni-ó, Xerente, Guajajara, Kaiowá, Xavante, todos eles diaristas do rancho do 
posto. De qualquer modo esse estado de coisas levava a intranqüilidade a todas as 
pessoas que viviam e trabalhavam no PIMO, podendo-se avaliar as conseqüencias do 
clima de denúncias, prisóes, incitamentos e dúvidas para o estado de espirito dos 
Maxakali. 
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Para limitat os movimentos dos Maxakali ao espai;o da reserva, evitando qual
quer contato prejudicial com a sociedade envolvente, criou-se dentro daquele posto 
urna Mercearia Maxacalis e urna pequena' loja,Confecfáes Xafvc, onde compravam 
tanto índios quanto civilizados que viviam no PIMO. No m~s ·de julho de 1970 os 
Maxakali consumiram batatas (205 kg) , arroz ( 430 kg), ai;úcar (652 kg), fubá (86 . ' 

kg), café em pó (9kg), feijao (535 kg), macarrao (255 kg) , óleo (38 kg), sal (95 kg)~ ... 
biscoito (17 ,5 kg) , extrato de tomate (13 latas), fósforos (614 caixas), querosene 
(83 litros), e foices (6 unidades). Convém acrescentar, a guisa de esclarecimento, 
que as mesmas merc.adorias eram oferecidas aos civilizados,_no mesmo mes e ano, 
por um prei;o ligeiramente superior. Quanto ao balancete da mercearia no tocante a 
venda de tecidos, cali;ados e armarinho aos índios (julho de 1970), as compras 
importavatn em Cr$ 670,08 (seiscentos e setenta cruzeiros e oito centavos), com 
predomínio de camisas e cali;as pra homem (59 unidades)_;cobertores (12 unida
des), e tecidos (132 metros). No mesmo período apenas dois pares de botas tipo 
Topa Tudo foram comprados pelos Maxakali. 

O PIMO dispunha de um rancho , f ornencendo refei9oes avulsas e para mensa
listas, funcionários civilizados e funcionários indígenas. Em janeiro de 1971 era co
brada urna mensalidade de Cr$ 60,00 (sessenta cruzeiros) . A refeii;ao, tanto para 
mensalistas quanto avulsas, para índios ou civilizados, valía unitariamente Cr$ 1,50 
(um cruzeiro e cinqüenta centavos). Para os soldados da GRIN - 7 índios Maxaka
Li - , no entanto , o prei;o unitário era de Cr$ 1,00 (um cruzeiro) . A rela9ao das re
feii;ües no més de janeiro de 1971 importava na soma total de Cr $ 2.003 ,00 ( dois 
mii e tres cruzeiros). 

Até 1973 manteve-se tranqüila a.regiao, n1elhor dizendo, aparentemente tran
qüila, grai;as ao policiamen:to rural sob responsabilidade da Delegacia Rural de Ma
chacalis. As patrulhas montadas, transitando continuadamente na área da reserva e 
adjac:éncias, evitaram o comércio ilegal de aguardente e mantivera1n a distancia os 
indivíduos capazes de subverter a ordem. Segundo o chef e da. Ajudancia Minas-Ba
hía, J oao Geraldo ltatuitim Ruas, nao seria vedado o transito dos patrulheiros na 
área do posto, desde que se mantivessem na faixa de domínio público da estrada e 
que nao interferissem nos problemas internos, a nao ser quando solicitados pelo 
chefe do mesmo3 8. No mais, a vida da comunidade indígena caminhava para a 
normalidade . O problema enfrentado por Nazareno Martins Fontes, chefe do PI em 
1973, foi o relacionado com os Maxakali que, ex-membros da desativada GRIN, 
recusavam-se ao trabalho na ro9a comunitária , alegando que tinham prestado servi-
9os ao govemo durante cinco anos (1968-1973) e que ná'o mais se adaptavam ao sis
tema do posto . Alegavam também que trabalho brai;al era urna atividade humilhan
te39 
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No ano seguinte, 1974, várias ocorrencias tiveram lugar, retomando o iUD
biente de intranqüilidade. Em primeiro lugar, diminuído o ritmo de patrulhamento 
militar da regifo, outra vez se fizeram afoitos os comerciantes de aguardente, viven
do os Maxakali constantemente embriagados. Em decorrencia, os conflitos entre os 
índios tomaram-se freq~entes. (ndios feridos , tumultos causados por alguns Krenak 
e Pataxó na área do posto, Maxak~li saindo da reserva sem permissáo da chefia, pri
sao de Marinho Machacalis por embriaguez em área urbana, roubo de f erramentas, 
arame farpado e fios do almoxarifado, tudo i~o aconteceu naquele PI. Até mesmo. 
ameai;as de morte contra Luis Machacalis, acusado pelos demais membros da tribo 

de ser feiticeiro (vide apéndice n<? 3). 

Tal foi a situai;ao dos índios Maxakali durante oito anos, no deco~r dos 
quais. conviveram comos mais diferentes problemas, passarani por várias vicissitudes 
e situarroes de atrito coma sociedade envolvente, mas, nem por isso, se integr~ i 
mesma ou_modificaram seu comportamento. O · PI cumpriu sua tarefa de pelo me
nos defendé-los dos civilizados, garantindo-lhes a sobrevivencia física, embora a per
manencia dos militares como agentes do indigenismo oficial tenha-lhes trazido ou
tros tipos de problema, pelo menos a posteriori: insatisfayao generalizada, medo 
exagerado das autoridades policiais, opinióes divergentes sobre os ex-GRIN, inadap
tarrao destes a vida comwlitária tribal , nao-aceitai;ao de autoridades impostas. Mas 
é inegável que, a despeito de quaisquelr fatos ocorridos ou pressé>es exercidas, os Ma
xakali pelo menos nao deixaram perder sua cultura - língua, religiao, mitos - justa
mente o embasamento que os identifica como grupo diferenciado da sociedade na-

cional. 

V - OS MAXAK.ALI E O RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ENVOL

VENTE. 

"O branca é um homem que tem coisas que eu 
nao entendo. Nós da aldeia n0s tratamos todos de ir
mfio, mas entre brancas tem o que manda e toma a 
te_rra e o que vai lutar contra o indio como mandado. 
() hranco que tem TJOUCa te"a nfio faz est1'Ql!OS. mas o 
grande fazendeiro invade tudo. Tem dinheuo, tem 
armas. Felizmente agora voltamos a aumentar a nos
sa gente e devemos nos juntar todos como irmáos pa
ra saber se defender do branca. O branco será -sempre 
mais forte. enquanto a gente fnr TJOUCO e tiver do 
jeito que estamo~, um para cada lado". 

Mairaué, K.ayabí. 
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Devido a '\lma política de mil desacertos e percal~os o indigenismo oficial en
frenta problemas de maior ou menor gravidade em se tratando do seu relacionamen
to comas comunidades indígenas brasileiras. De modo geral tres fa1 1res levam a cri
se aberta: falta de verbas, carencia de pessoal especialmente vocacion. do ou equipa
do para o trabalho e falta de autonomia e for~a quando se trata de opor-se aos inte
re~s dos poderosos - nacionais e multinacionais - no caso de invasao e esbulho 
do pat~ónio indígena. Ora, assim sendo nao estranha que o povo indígena, em 
quaJquer parte do Brasil, se mostre insatisfeito diante da atua~ao do órgao tutelar 
ou en~o se entregue inteiramente em suas mfos, desenvolvendo-se rela~es de pa
temal1smo prejudiciais a própria autonomia dos grupos. As críticas se tomam urna 
constante no noticiário da grande imprensae da chamada alternativa (ou nanil'.a) . O 
Maxakali nao poderia ser diferente. Ele também reivindica, aborrece-se , exige urna 
presen~a atuante da FUNAI. Principalmente quando se trata ·de defender seu patri
mónio fundiário. 

Segundo opinióes que recolhemos em 1978 entre funcionários e agentes do 
indigenismo oficial, nada é pior do que trabalhar com índio aculturado ou desfigu
rado em seu ethos tribal. Para um deles a desgra~ do indigenismo brasileiro foi ha
ver-se promulgado a leí n'?6001,Estatuto do Iñdio , razao da inércia e desalento en
tre chefes de posto e delegados. lsto porque, nas suas palavras, estabeleceu-se um 
pat~nalismo exagerado e .em conseqüencia o fndio nao pode ser punido, pre!XJ ou 
cast1gado, mesmo se delinqüir_ Assim, nao há forma de se conseguir sua ob"ediencia 
ou· comportamento dentro de padr0es satisfatórios. Continuando, aquela ·autorida
de entrevistada resumiu seu pensamento no tocante as rela~oes entre índios e civi
lizados : 

- o indio é um ingrato, por nao reconhecer o tanto que se faz por ele; ataca 
aquele que trabalha pela sua causa; 

- a lei deveria esclarecer quais os deveres e os direitos dos índios, porque, do 
modo como foi redigida, nela só existem os últimos, nunca os primeiros; 

- o indio aculturado é o pior para se trabalhar, por conhecer os defeitos e 
manhas dos civilizados; 

• - a atitude patemalista da FUNAI é a responsável pela situa~ao difícil do in-
d1gena aculturado, que mais e mais se toma arrogante e rebelde. 

Tal pensamento expressa o quao sao difíceis as condi<;óes de relacionamento 
entre os representantes do indigenismo oficial - urna parcela deles, pelo menos - e 
a comwiidade ~dígena. Segundo a mesma fonte, os problemas mais graves que afe
tam os ~~ Sfo: o roubo que praticam nas propriedades vizinhas, principal
mente anunais e pequenos objetos; a embriaguez constante de alguns membros da 
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comunidade; a indolencia do grupo. Tudo i~ deteriora o ambiente tanto dentro 
da reserva quanto fora de seus limites. Acrescenta que ni"o só os fazendeiros como 
tarnbém os moradores de Santa Helena e Batinga demonstram má vontade para com 
o pessoal lotado na FUNAI, além de alguns dizerem claramente ter medo dos indios. 
Isto nao impede que as rela~s de comércio se desenvolvam nonnalmente entre uns 
e outros, ainda mais sabendo-se que os Maxakali sao conswnidores habituais do 
mercado local. 

Funcionários do PI Maxakali. afirmaram que ali se respirava inseguran~ ( 1977-
1978). lsto porque os indígenas fugiam de qualquer controle, tomando-se agressi
vos quando bebiam. As f am11ias dos civilii.ados que viviam dentro da reserva Yiam
se roubadas a luz do dia, sem poder mais criar poroos, galin.hz, manter urna horta 
ou alguns pés de milho. Segundo urna posseira, a situa~o era distinta anos atds. 
Os indios respeitavam os bens dos nro-índios e viviam todos em relativa tranqüilida
de, mas que em tempos recentes os Maxakali tinham-se transfonilado em ladroes. 
Nao podía explicar as causas da transf onna~o oconida: simplesmen te constatava-a 
no dia-a-dia. Enquanto isso a mulher de wn funcionário chegava a afirmar que seu 
maior desejo era sair daquele inferno; que andava sempre annada e que, se urn in
dio a atacasse, a tirarla , e que comunicara ao delegado regional que, caso nfO houves
se seguran~ na área, ninguém mais quererla trabalhar naquele PI por falta de garan
tía, inclusive de vida. 

Apesar dos pesares e de todas as dificuldades, era louvável o trabalho desen
volvido pelo chefe de posto, Raimundo Nonato Rosa, na busca de solu~s objeti
·vas para o problema. Embora desejasse ser transferido para outro posto por moti
vos pessoais, sua atividade cobria diariamente toda a reserva, por pio.res que fossem 
as condiyóes de deslocamento na área. Participava dos problemas da comunidade, 
sendo que seus fins de semana eram consumidos no sentido de dividir-se para acom
panhar os Maxakali a Santa Helena e Batinga. Nesse ínterim zelava para que os ven
dedores clandestinos de bebida alcoólica na'J levassem a cabo seu comércio comos 
índios. Interessava-se pelo estado de saúde c!esse ou daquele indígena, preocupava
se coro o comportamento de algum inadaptado, oferecia sugestóes no sentido de di
namizar o trabalho assistencial e a economia do posto. Os indios o respeitavam e 
lhe levavarn seus problemas, o que nao deixa de ser um dado positivo quanto ao re
lacionamento entre ambas as partes. 

O PI , a despeito de tudo, nao satisfazia as necessidades dos tutelados. A esco
ta , por exemplo. Embora houvesse cerca de 150 crian~ em idade escolar, a educa-
9ao formal nao lhes era ministrada desde outubro de 1976. Os motivos alegados a 
época eram: falta de professor, condi~óes precárias da escota, falta de material e 
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inexistencia de 91erenda escolar. Pois bem. Reformou-se o prédio, adequando-se as 
condi~s exigidas de bom funcionamento, com duas salas de aula, cozinha e ba
nheiros. Nem por isso as aulas tiveram inicio. Em 1978 diziam os responsáveis pe
lo PI nao ha ver prof essor nem me renda escolar. Para Kelé Machac, lis o importante 
seria haver um prof essor bilingüe, pois n[o dese java que as crianyas ap;endessem ape
nas o portugués: ''Nós tem que falar a nossa língua". 

As rela~es entre os indios e o técnico agrícola podiam se considerar regula
res, de parte a parte. No caso do técnico, dizia que os Maxakali eram como crianfas 
grandes, assim devendo ser tratados. Ao invés de o relacionamento se desenvolver 
fundamentado na responsabilidade individual, partia de atitudes paternalistas, o que 
dificultava ainda mais o trabalho. Este, vi u-se, era prejudicado pela inadaptayao do 
indígena ao ritmo desejado e pela inadequayáo do projeto. Sugeriam os Maxakali 
que se alterasse pelo menos a lavoura programada, pois o que a comunidade indíge
na desejava era plantar mandioca, feijao e rrúlho. Daí, sua participa9ao nao era es
pontanea: baseava-se no binórrúo recompensa-puniyao. 

O relacionamento da comunidade indígena comos civilizados diferia substan
cialmente, quer se tratasse de posseiros, de fazendeiros vizinhos e de moradores 
das localidades próximas. As fam11ias de posseiros haviam detectado um deteriora
mento de suas rela~oes com os indígenas porque esses tinham-se tornado agressivos 
e dados a pilhagens. Se antes respeitavam os moradores assentados dentro da reser
va, passaram a invadir sua horta e seu galinheiro, sem que se pudesse admoestá-l~s. 
A conseqüéncia era a de sentirem-se os posseiros constantemente ameayados pelos 
índios. Segundo depoimento de urna moradora, parece ter havido um incitamento 
de fora para dentro do PI, callsado por pessoas interessadas em transtornar o ambi
ente da reserva. Ainda segundo a mesma informante, eramos indios bastante ale
gres e descontraídos há cerca de quinze anos , 1nas que a bebida transtornara a vida. 
no PI, sendo responsável inclusive por conflitos entre os próprios indios. Há quinze 
anos, por exemplo, Água Boa constituía urna única aldeia, mas em decorrencia dos 
conflitos internos cindira-se em tres partes, correspondendo hoje as "aldeias" dos 
"capitaes" Júlio, Micael e Adolfo. Continuando , a posseira informou haver pessoas 
que fomeciam aguardente aos indios a Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) a garrafa, escon
didas ao longo do carrúnho Água Boa-Santa Helena; que os Maxakali nao falavam 
os nomes dos fomecedores nem queriam que f ossem descobertos; que os indios já 
tinham amea~do o chefe de pooto atual, dizendo que deveria ser transferido por es
tar empenhado em investigar o problema da venda clandestina de bebida alcoólica, e 
que mais de vinte famílias de ciyilizados que viviam dentro da área já se haviam mu
dado, por nao resistirem as preSSOes dos ·Maxakali. 
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Entre os posseiros e os Maxakali existem também as chamadas relaf6es cor
diais por conveniencia. As mullieres e crian9as indígenas visitam-nos, sendo comuns 
aquelas que chegam pela manha e na hora do almo90, partilhando com os civiliza
dos as refei90es. A convivencia , no entanto, nao é isenta de tensoes. Maria Senhora 
evita conversar deterrrúnados assuntos em presen9a das mullieres .indias, principal
mente se relacionados a bebida, brigas, terra. Da mesma forma agem os Maxakali. 
Alguns posseiros falam ou pelo menos entendem o dialeto indígena. Enquanto isso 
as crian9as civilizadas se comunicam fluentemente com os meninos indígenas em 
Maxakali. As brincadeiras sao comuns: tanto as crianyas índias gostam de bola 
quanto os filhos de posseiros e funcionários participam dos jogos e folguedos de ori
gem indígena, como a brincadeira do jacaré- mfi-Jufi. A recíproca até certo ponto 
nao é verdadeira. Os meninos e meninas indígenas pouco ou nada falam de portu
gués, bem como suas maes. Os homens expressam-se mal na língua do colonizador, 
e só o fazem em caso de necessidade de comunicayáo, quando se trata de assunto 
comum a ambos: comércio, trabalho, reivindica90es. A comunica9ao intergrupal 
toda ela se processa em dialeto indígena. Até mesmo o simples ato de pedir algo 
aos civilizados em visita a reserva é expresso em Maxakali : "ko"ó-podó ! ( clgarro) 
kaiambá! (dinheiro). Fazem os índios questao de que o visitante aprenda sua lín
gua, dispondo-se a ensiná-la para todo aquele que se interessa pela mesma. Esta é 
urna forma, a nosso ver, de demonstrarem o orgulho que sentem .pela sua indianida
de. 

As rela9oes entre os Maxakali e os habitantes de Santa Helena e Batinga estri
bam-se no comércio. Enfim, sao compradores e vendedores que se encontram nos 
fins de semana. Mas os moradores daquelas localidades sempre véem os índios co
mo agressivos, perigosos, ficando sem urna explica9ao viável o fato de um pesquisa
dor se dirigir a reserva e lá correr riscos por livre iniciativa. De certa forma sao os 
estereótipos costumeiros refor9ados sempre que os Maxakali cometem urna infrayáo 
qualquer. Os indios chegam a povoa9ao em grupo nos días de feira, a fim de ofere
cer artesanato, algum produto de sua roya e comprar mantimentos. Gerahnente su
prem-se de a9úcar, sal, feijao, farinha, macarrao. O artesanato, atividade habitual de 
homens e mulheres da comunidade tribal, consta de colares, sacolas a tiracolo tran-
9adas (cacayas), arcos, flechas, peneiras, bodoques. Em 1978 eram oferecidos aos 
civilizados pelos seguintes preyos: 

arco com tres flechas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr S 50,00 
cacaya pequena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr S 40,00 
bodoque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr S 30 ,00 
peneira grande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr S 100 ,00 
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Quanto ao reiacionamento entre os índios e os latifundiários locais, é marca
do por tensao permanente. lsto porque os fazendeiros sentem-se prejudicados com 
a presen~ do Maxakali junto a suas terras, o que as desvaloriza, segundo eles pró
prios dizem. As queixas habituais dizem respeito ao caráter inerente aos índios, co
mo sejam a pregui~a , a.tendencia ao roubo, a violencia, a embriaguez. Os índios por 

sua vez chegam a dizer que sao agredidos por alguns deles, até fisicamente . Sabe-.se, 
no entanto, que o que está emjogo é a área da reserva, cobi~da por todos devido a 
sua fertilidade . Em elei~o que nao vai muito longe no tempo, houve um candida
to a prefeito em Bertópolis que anunciou em sua plataforma, caso fosse eleito, que 
expulsarla os índios daquele lugar, pressionando a FUNAI para que ela os transferis
se. 

A época de nossa permanencia no PI houve um caso de violencia constatado. 
Nos últimos dias de 1977 um fazendeiro, cujas terras fazem divisa como território 
Maxakali, bateu violentamente num adolescente morador de Água Boa, alegando 
que ele tentara roubar urna res de sua propriedade. Ora, no fim de semana - do
mingo - os Maxakali se dirigiram para Santa Helena. Ao voltarem, isto no dia 1 C? de 
janeiro de 1978, resolveram atacar a fazenda e intimidar seus moradores. Usando 
facaes, pedayos de pau e urna espingarda velha cercaram a sede , pondo em fuga 
quem lá estava . Destruíram móveis, saquearam a residencia e mataram os animais 
que se achavam no pátio - porcos, caes, ovelhas - sem te-los no entanto levado pa
ra a aldeia. Queriam apenas vingar-se da ofensa cometida contra um membro da tri
bo . Passaram o resto da semana tensos, amedrontados, esperando a cada instante a 
chegada da polícia de Santa Helena ,. já que o fazendeiro os denunciara. Coube ao 
chefe de posto acalmar os ánimos, dialogando inclusive com os soldados responsá
veis pela diligencia. A própria tribo , días depois , ericarregou-se de coletar e devolver 
os pertences do fazendeiro, por nao ser desejável que todos os membros da comuni• 
dade fossem chamados de ladroes. Esclareya-se que o casal de fazendeiros protago
nistas do fato vivera mais de dezesseis anos em paz com os índios. 

Embora as relayoes dos Maxakali com a sociedade envolvente sejam tidas co
mo difíceis, dado seu caráter agressivo e sua desconfian9a, eremos que possam ser 
classificados como cordiais e afáveis, desde que os indígenas nao sejam violentados e 
minimizados em suas pessoas e bens. A prova disso é o compartilhamento de suas 
festas e cantorias como civilizado amigo, especialmente convidado. O que nao quer 
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dizer que seu universo seja aberto ao indíviduo estranho ao grupo, pois sua preserva
yáo depende de um mínimo de resguardo. A comunicaya-o costumeira da comuni
dade em dialeto Maxakali é um exemplo dessa mesma preservayao. A quase inexis
tencia de uni0es interétnicas é outra maneira de defesa, pelo menos genética. Foi 
observado o casamento do "capitao" Adolfo Machacalis·com civilizada, ele próprio 
nao sendo um Maxakali puro e de certa maneira sendo rejeitado por urna parcela da
quela sociedade. Sua mulher se integra muito mais a vida da aldeia do que vice-ver
sa, o que mostra inclusive a sua "aceitaya"o" pelo grupo. Talvez se estas uni0es fos
sem freqüentes o equilibrio tendesse a ruptura, com a introduyao de pautas cultu
rais civilizadas no seio da tribo. Como isto nf o ocorre, as unioes esporádicas nfo re
presentam um perigo em si. 

VI - A POPULAyÁO MAXAKALI NO S~CULO XX E A SOBREVI%NCIA 
CULTURAL. 

' 'A te"a queimará e haverá grandes círculos 
brancos no céu. A amargura surgirá e a abund4ncia 
desaparecerá. A te"a queimará e a gue"a de opressiío 
queimará. A época rrz.ergulhará em graves trabalhos. 
De qualquer modo, isso será visto. Será o tempo da 
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dor, das lágrimas e da miséria. E o que esta para vzr . 

Livro de Chilam Balam de Chumayel. 

Sabe-se que pelo menos dois grupos Maxakali, isolados geograficamente, lo
graram sobreviver após a depopula~áo do século XIX: o que se localizara primitiva
mente no Farrancho migrara para o córrego Rubim, refugiando-se depois nas cabe
ceiras do río Itanhaém; o que se encontrava nas matas do Jucurucu subira o río 
e se fixava nas nascentes do ltanhaém, antes da chegada dos moradores do Rubim. 
Segundo relatório do ministro da Agricultura, em 1912 o número de ~dio~ ali re~
nidos excedia a centena. Nao quer dizer que tenham se livrado das ep1denuas, po1s 
em 1913 foram vítimas do sarampo e muitos deles morreram. A partir de dados 
f ornecidos por pesquisa dores e pela FUNAI, estabelece-se o seguinte comportamen
to para a comunidade Maxakali: 
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.. 
ano popula~o fon te 

1939 140 Nimuend~ú~ 
1942 59 Rubinger 
1957 185 Neli Ferreira * 
1962 230 Rubinger* 
1963 259 Rubinger* 
1968 280 Marcato** 
1969 293 Marca to 
1970 332 Marca to 
1972 350 Marca to 
1974 360 Marca to 
1.976 454 FUNAI**:i-

* - Projeto de desenvolvimento integrado da comunidade Maxakali , 1977, p.12. 
** - os dados de 68 a 74 foram obtidos nos arquivos do PI Maxakalis em 1978. 
*** - SIPLAN-FUNAI, novembro de 1976. 

Acreditamos que a última cifra esteja incorreta. A média de crescimento · 
anual da comunidade é de 10,3 indivíduos no período 1939/ 1974. Nao é admissí
vel um aumento de 94 indígenas em dois anos, pois trata-se aqui do crescimento ve
getativo, havendo que se considerar inclusive que nem todas as crian~as nascidas so
brevivem após os dois primeiros anos de vida. Baseada no último dado a SIPLAN-· 
FUNAI apresentava a seguinte distribui~ao por sexo e idade em 1976: 

faixa etária mase. fem. total 

0-4 43 49 92 
5-9 37 51 88 

10- 13 24 27 51 
14-19 36 32 68 
20-24 9 17 26 
25-40 42 36 78 
41-60 22 11 33 
mais-de 60 7 11 18 

220 234 454* 

* Fonte: Projeto de desenvolvimento ... , 1977,p. 14 
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Tres anos antes, em 1973, foi realizado um levantamento no Pradinho (julho), 
computando-se 223 índios no total (apéndice n<? 4). Desses, 104 eram do sexo fe
minino ( 46,63%) e 119 do sexo masculino (53,37%), sendo que a popula~o infantil 
e infanto-juvenil (até 15 anoo) correspondia a 55,6%. Os economicamente ativos -
hipoteticamente todos os iricluídos na faixa 15-60 anos - representavam 40,2% da 
popula~ao, enquanto que os idosoo (acima de 60 anos) eram 4,2% da comunidade. 
Ambos os tabelamentos, da FUNAI e do Pradinho, representam urna popula~lo 
com predominancia de crian~as e jovens sobre os adultos, o que é prova de estarmos 
diante. de um grupo em fase de crescimento vegetativo acentuado. Os óbitos sfo 
mínimos, se comparados como número de nascimentos, conforme se ve no gráfico 
abaixo, abarcando período de sete anos: 
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Tal índice "de natalidade leva a crer que, em pouco tempo, caso nao seja a re
serva explorada nas suas potencialidades e de maneira racional , ~averá problemas 
quanto a sobrevivéncia dos Maxakali: espa90 vital e alimenta9ao. D~ í a necessidade 
de um plano harmónico de desenvolvimento. Considere-se ademais que ·a popula9ao 
infantil é bastante saudável, praticamente nao se observando doen9as graves. Isto 
porque,ao longo de tan tos anos de con tato coma sociedade envolvente, o Maxakali ad
quiriu resistencia contra enfermidades que, antes, poderiam vira ser letais para o grupo. 
Entretanto, como os demais brasileiros pobres e carentes, é afetado pela verminose, 
afecyóes cutaneas de variada etiología, doen9as gastrointestinais, além dos proble
mas causados pela desnutri9ao. O estado de higiene do grupo deixa igualmente a 
desejar, funcionando as ro upas sujas - por nao terem outra para trocar - como de
pósito de micróbios de toda natureza. 

Das formas cultura is próprias que resistiram a imposi9ao da cultura exógena. 
nao resta dúvida de que_a língua é o fator que mais deu prova dessa resistencia. Con
forme se disse antes, os Maxakali utilizam-na no seu cotidi·ano e recusam-se a falar 
portugués, só o fazendo em casos de extrema necessidade . Nao admitem inclusive . , 
_as lideran~s, urna escola na reserva que nao seja bilingüe . Vale a pena lembrar que, 
embora compelidos a aprenderem a língua do dominador no início do século passa
do - pois ·língua é fator de dominayao por excelencia , há muito tempo o sabem_as 
na90es colonialistas -, seu patrimonio lingüístico nao se perdeu ao longo de todos 
e~ anos. 

Urna aprecia930 superficial da vida na aldeia do .. capitao" Micael nos mostra 
casas dispostas irregularmente, tendo um~ cabana em posi9ao bastante afastada das 
demais:. é a krishiey, local onde se realizamos cultos e festas cerimoniais, chamada 
por Métraux e Nimuendajú de casa dos homens. As cabanas nao dispoem de portas 
ou janelas, sendo feitas em madeira e cobertas de fibras vegetais (folhas de palmeira, 
capim) . O piso é de chao batido. As vigas internas funcionam como suporte para 
os trastes domésticos e objetos de uso pessoal. Ou as cabanas se repartem interna
mente em dois cómodos, através de tabique de madeira, ou se comp5em de urna 
única peya, onde se trabalha, se cozinha e se dorme. De modo geral os fogoes nao 
passam de pedras em torno de urna concavidade no solo, colocando-se a panela ou 
lata diretamente sobre as mesmas. Pe~ importante no equipamento de cozinha de 
algumas casas é o ralador de mandioca (lata aberta e fixada em suporte de madeira, 
tendo a superfície recoberta de orificios feítos com prego), que antes nao existía, 
pois os tubérculos eram raspados a faca. Sao ainda objetos domésticos diversos ti
pos e tamanhos de cacayas , cestos, peneiras de tranyado, gamelas. Dentro da caba
na as fam11ias guardam potes para urucum, flechas, bodoques, latas, pe9as de roupa, 
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material para confec9áo do artesanato. Para transporte utilizam cacayas maiores as 
costas, sustentadas por faixas apoiadas na testa (como o jamaxim). 

O vestuário é constituído de pe~ civilizadas como camisas, jaquetas milita
res, cal9as, vestidos e blusas. As mullieres, qualquer que seja sua idade , apreciam 
usar urna peya de roupa - saia principalmente - a guisa de manto. O uso de roupas 
nao os impede de banhar-se e nadar no ribeirao próximo, sem se dar ao trabalho de 
tirá-las. Os cabelos sao longos. As mulheres usam-nos partidos ao meio e franjas. I! 
muito apreciada a pintura corpoFal, principalmente pelas mulheres e crian9as : riscas 
coloridas do nariz as orelhas, além de manchas de tinta circulares nas faces e em tor
no dos olhos. As cores comuns sao o vermelho, o preto e o amarelo. Como matéria
prima é usado <:fa urucum, o jenipapo e o vermelhao, além das tinturas que buscam 
na farmácia. Os colares sao enfeites cotidianos, havendo-os como simples adorno 
ou entáo como amuletos. As crian9as levam sempre um desses últimos, para afastar 
os maus espíritos. Os colares sao feítos de pauzinhos de madeira pintada, contas, 
plástico (peda9os de fios elétricos coloridos) e penas pintadas de diversas ·cor~s. O 
fio interno ainda é artesanal, feíto em fibra pelas mullieres. 

As tarefas na tribo sao especificadas de acordo com a categoría sexo. No tra
balho agrícola cabe ao homem o preparo do solo, enquanto que a mulher se encar
rega da limpeza do terreno, semeadura e colheita. Cabe a ela também a prepara930-
dos alimentos na aldeia. A divisao por sexo pode ser notada igualmente na ativida
de artesanal: enquanto os homens se encarregam de fazer arcos, ·flechas, bodoques, 
cestaria e vestes/adornos usados nos cerimoniais, cabe as mulheres confeccionar co
lares, cacayas e ceramica. -Quanto a essa última atividade, nao é muito expandida 
em Água Boa. Apenas Isabel Machacalis, 60 anos, se dedica a esse míster. A argila 
é socada a pilao até virar massa uniforme, para depois passar a moldagem pelo siste
ma de rolos. O alisamento interno da pe~a é feito com a concha do molusco 
Strophocheilus, enquanto que a parte externa é igualada com sabugo de milho. Em 
ambas as opera90es, tanto a concha quanto o sabugo sao previamente molhados em 
água. A pe9a, concluída , é levada a forno aberto . 

A partir das informayóes colhidas entre os Maxakali , pode-se afirmar que os 
ritos e cerimónias tem lugar de destaque na vida do grupo. A vida é regida por di
versos mecanismos de controle a partir mesmo da conce1'9áo. Ta.1to o marido 
quanto a mulher grávida sao proibidos de comer determinados alimentos como fei
jao, passarinho, porco, carne bovina. Após o nascimento deixam de comer frutas 
como mamao e banana, permanecendo hornero e mulher de resguardo durante trin
ta días. No día do nascimento a mulher é &tendida pelas demais, enquanto que o 
pai se reúne com os outros homens na krishiey, onde assobiam e cantam até o nasci-
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mento da crian~. O casamento é bastante simples: o pretendente leva presentes e 
os oferece a futura sogra. Em caso de uniao desfeita as crian~~ 'icam coma mae, 
podendo haver novo casamento . 

O rito funerário, segundo os depoimentos dos índios, mudou bastante de uns 
tempos para cá. Antigamente enterrava-se o morto em cova circular (0,80m de_ diá
metro por-..tl )Mtn de profundidade), como corpoem posi~ao fetal. Junto ao cadá
ver colocava.se· material para confecy[o de flechas, caso o morto f os se do sexo mas
culino. A sepultura ficava a cerca de l Sm da casa do morto, que era incendiada. 
Nos dias. atuais, ao enterrar alguém, os Maxakali observam se o cadáver se movimenta. 
Caso o f a~a é sinal de que retomará a vida sob forma animal. Por isso mesmo esf a
queiam-no várias vezes, até certificar-se de sua morte. Cobrem-no com pouca terra. 
Queimam sua casa. Passados uns dias ou enterram-no definitivamente ou entáo, ve
rificando que a cobertura de terra inicial se desfez, exumam-no e queirnam-no. Só 
assim se aquieta o animal em que o morto iría transformar-se . 

A festa do mimaná é cerimónia das mais importantes para a comunidade Ma
xakali, tendo sido inclusive relatada por Pohl. Num dia predeterminado de seu ca
lendário os homens saem da aldeia e se encaminham para o lugar sagrado - clareira 
na floresta - onde passam horas pintando-se,enfeitando-se para a cerimónia. Confec
cionam saiotes e adornos para a cabe~a com folhas, depois retomando a aldeia em 
fila indiana. Antes,prepararamnaclareira um tronco de jequitibá, tiraram-lhe a cas
ca, alisaram-no e pintaram-no com urucum, jenipapo, vermelhao . O poste de ma
deira pintado é trazido em seus ombros para o pátio da aldeia e colocado junto a 
krishiey. As mullieres nao tem acesso a essa cabana sagrada, ficando em suas casas. 
Enquanto os homens dentro da krishiey dao seqüéncia a cerimónia, sacrificando un1 
animal com flechadas - tatu, capivara, paca, porco - os homens mais velhos can
tam e as mullieres, pastadas junto ao tronco pintado, dan~am no terreiro, lado a la
do e enla~das pela cintura, passos a frente e para trás. Após a morte do animal os 
chefes de familia o retalham em postas. Aproximam-se as mulheres da cabana 
sagrada, trazendo comida e recebendo em troca um peda~o do animal retalhado. 
Todos comem da carne , as dan~as e cantos continuarn pela noite. No dizer de Kelé 
Machacalis, a tora de madeira 'pintada representa o espírito ou poder que trará 
abundancia a tribo. 

O universo mítico Maxakali nos pareceu muito rico, mas na-o tivemos condi
~s de explorá-lo. Acreditam em espíritos protetores, numa on~ encantada ou 
on~-oráculo, ~mu.tshá, e numa mulher velha que vive na água, mamtshé ká. Segun
do relato de Isabel Machacalis, o sol (miinhúa héi) e a lua (miinhúa kuhé) eram fi
lhos da mesma máe e viviam na Terra. Um dia manhúa héi matou a mae. Os irmaos 
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entio brigaram, fugiram para o céu com vergonha um do outro. E nunca mais se 
encontraram. Depois vieram os homens, que viviam na terra cornos deuses. Ml
nhúa héi ensinou os homens a fazerem flechas, cacayas, panelas, além de ensinar
lhes a plantar mandioca, batata, milho. Um dia Tupá (associado a Manhúa hé1) can
sou-se dos homens. Mandou as águas cobrirem o mundo. Todos os Maxakali mor
reram.- Um homem ficou escondido dentro de um pau. Quando urna parte da terra 
secou Tupá bateu no pau, gritou. O homem saiu do pau, Tupá trouxe mulher para 
ele. E come~ou a gerar filhas que foram casando com ele, seu próprio·pai, e tendo 
mais filhos. Assim os homens encheram a terra. 

Cabe aos pesquisadores interessados explorar o universo mítico e religioso 
desse povo, antes que se perca a sua história e as condi~es de reconstituí-la. 

VII - SUGESTÚESPARA UM PROJETO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁ
RIO MAXAKALI 

''Mas, dizem, o índio é perigoso, estúpido, blbado, 
traifoeiro e mau. Coitados! Eles náo tém historiado
res; os que /hes escrevem a história ou siio aqueles 
que, a pretexto de religifio e civilizaft1ó, querem viver 
a custa de seu suor, reduzir suas mulheres e filhas a 
concubinas, ou mo os que os encontram degradados 
por um sistema de catequese, que com muito raras e 
honrosas excef6es é inspirada pelos móveis de gan4n
cia ou da libertinagem hipócrita, .o que dá em 'resulta· 
do urna espécie de escravidfio que, f osse qual /osse a 
rafa, havia f orfosamente de produzir a preguifa, a ig
nordncia, a embriaguez, a devassidao e mais vícios que 
infe(izmente acompanham o homem quando se degra
da." 

Cóuto de Magalhles 

Nossa permanencia no PI Maxacalis deu-nos condi~(jes para apreciar alguns as
pectos da vida daquele povo, suas dificuldades de adapta~fo a sociedade envolvente 
e, mais que tudo, notar a deficiencia do atendimento oficial no tocante as nece~ida· 
des e aspira~s dos indígenas. Ora, nao se tratava apenas de coletar dados para urn 
trabalho académico: havia urna preocupa~o maior coma situa?o real e efetiva do 
povo Maxakali, haja vista sua pobreza no meio da abundancia, sua perplexidade 
diante da violencia dos poderosos, sua forma de agredir-se e agredir o mundo através 
da bebida. Em resumo, a situa~o exigia e cobrava um envolvimento do pesquisa-

I 
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dor com o objeto de suas pesquisas, nao o distanciamento asséstico e nao compro
missado coma realidade indígena. Assim sendo, propusemo-nos a·apresentar a FUNAI 
urna série "<le sugestoos quanto ao desenvolvirnento integrado da comunidade, 
ouvidos os índios, o chef e do posto e consultadas as nossas anota~s. Em suma, a 
partir de objetivos gerais e específic?S, levamos ao conhecimento da presidencia do 
órgao oficial de tutela e prote~o , as sugest0es que se seguem: 

Objetivos gerais 

1 - A necessidade primeira, de ordem económica - pois dela depende a so
brevivencia física e CUitural da tribo -, deve ser solucionada a partir de urna ade
qua~o a realidade local, buscando antes de tudo um desenvolvimento que leve os 
indígenas a adaptarem-se paulatinamente a sociedade nacional envolvente. O que 
se pretende é a auto-suficiencia económica, o que fará com que os Maxakali nao se
jam mais tidos e havidos como párias do sistema, e sim como seres que produzem 
e vivem desse trabalho. 

2 - Sob o aspecto social e educacional visa-se igualmente sua adapta~ao a 
comunidade civilizada. l! preciso dar-lhes condi~s de enfrentar melhor a socieda
de brasileira pelo conhecimento - int lusive autoconhecimento como grupo indíge
na explorado e minimizado ao longo dos anos de colonialismo interno - e pela 
educa~o formal. 

3 - Sob o ponto de vista de saúde, dar-lhes melhores condi90es de higidez, 
valorizando a medicina preventiva e caseira. 

4 - Quanto a atua~o da FUNAI, tornar possível urna assistencia integrada 
em todos os níveis, fugindo ao patemalismo. Isto permitirá a sociedade Maxakali 
um desenvolvimento adequado as suas aspira9oes - ouvidos os representantes tri
bais - e, com aux11io daquele órgao, a conserva~o e valorizayao permanente do seu 
patrimonio. 

Objetivos específicos 

1 - Implanta~o de culturas tropicais que atendam as reais necessidades dos 
ind ígenas - milho, feijao, mandioca, cana-de-a~úcar, bananas, batata-doce - lan· 
9ando·se mao do trabalho coletivo; incentivar a cria9ao de urna horta coletiva de 
várzea, tanto em Água Boa quanto em Pradinho, visando a obten9ao de hortali~as e 
legumes a serem consumidos pelos próprios índios; criacao de um pomar a partir 
do já existente, com frutas tropicais que melhor se adaptam ao clima e solo locais 
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(banana, jaca, manga, abacate e outras que perten~ a tradi~áo alimentar do gru

po). 

Ainda dentro do pJanejamento integrado é preciso nfo desconhecer que o Ma
xakali há tempos consome proteína animal tirada da carne bovina e suína principal
mente . Coma degrada~o do seu meio ambiente, rareando a ca~a e diminuindo os 
peixes nos rios, houve por bem buscar outra fonte de suprimento protéico. Assim 
sendo, pode-se aventar a possibilidade de se explorar a piscicultura, avicultura e 
suii1ocultura na área do Posto. lsto porque, no primeiro caso, há condi~oes ótimas 
para se construir um a~ude, tanto em Agua Boa quanto em.Pradinho, dada a abun
dancia de água e a topografia. Basta que se f a~am estudos das condi~óes. locais por 
pessoal especializado (equipe da Universidade Federal de Vi~osa ou do Instituto Es-
tadual de Florestas - IEE, por exemplo), introduzindo espécies que garantam alto 
índice de reprodu~o e crescimento rápido. Desta forma o regime alimentar seria 
complementado com proteínas de outra fonte que nao a carne bovina. A pese~, c~
so bem sucedida, supriria nao só a comunidade Maxakali como também podena Vlt 

a atender o mercado externo sob forma de peixe salgado. 

l - Contrata~áo de professora bilingüe para o PI e fomecimento de meren
da escolar adequada as necessidades alimentares indígenas. Alfabetiza~o dos adul
tos interessados e reativa~áo da fazenda-escola, visando a prepara~áo de monitores 
agrícolas, tratoristas e artífices rurais, seriam medidas que afetaria~ a cur:to e longo 
prazo o desenvolvimento comunitário. l! preciso nao deixar de lado mc1~1ve o lazer., 
considerando-se que o índio é lúdico por natureza. As lideran~as Maxal<~1 chegaram a 
pedir-nos bolas de futebol, já que apreciam o jogo e nfo possuem condi~es, de. com
prá-las. Outro aspecto que deve ser salientado é o da valoriza~ao do seu propno pa
trimonio cultural. Devem-se incentivar os valores próprios do grupo, aconselhando-0 
a nao deixar perder o que lhe .foi transmitido pelos ancestrais, e valorizar as expe
riencias próprias. Assim, mais se acentuará o orgulho pela sua indianidade, nio cor
rendo o risco de se desintegrar diante dos apelas da sociedade envolvente. 

3 - Sob o aspecto saúde, a presen~a do médico no Posto deverá ser pel? 
menos quinzenal, através de convenio com o FUNRURAL, o mesmo podendo-se di
zer do odontólogo. O PI necessita de , pelo menos, dois enfermeiros e de sua pre
sen~ diária, um em Água Boa e outro em Pradinho. A equipe de saúde ~eria Prc:
parar monitores ou auxiliares indígenas, capazes de transmitir n~óes básicas de hi
giene e puericultura. Tratando-se de um projeto comunitário indígena, buscando 
reativar valores próprios na solu~o dos problemas do ~~o, nf~ deve ser ª~~.do
nada a medicina caseira em prol dos produtos farmaceuticos cnados pela ctviliza
~o. Deve-se, sim, buscar solu~s para os problemas habituais de saúde na flora lo-
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cal, o que os aproximaria de suas raízes culturais e romperia pelo menos alguns la
~s de dependencia com o mundo civilizado. 

4 - Medidas efetivas a serem tomadas pela FUNAI se enqltddrariam nos se
guintes tópicos: 

a - Incentivo ao artesanato indígena de boa qualidade - ceramica, tran~a
do, adornos e armas - com matéria-prima original e nfo desfigurada pe
la inclusfo de produtos industrializados - contas de plástico, corantes, 
fios de nylon. O produto final seria vendido pela Artíndia-FUNAI, re
vertendo efetivamente a quantia apurada a comunidade de artesaos; des
sa forma seria evitado o ócio e se garantiría um rendimento extra as fa
milias. 

b - Funcionamento diário da mercearia-cantina, o que evitará o desloca
mento dos indígenas para as localidades de Batinga e Santa Helena, di
minuindo conseqüentemente o índice · de venda clandestina de bebidas 
alcoólicas e a explora~o a que se veem submetidos os Maxakali nas ven
das e feiras locais. 

c - Cuidado na manuten~o e prote~o ao património indígena, incluindo
se : reflorestamento de encostas, evitando-se a erosao (convenio com o 
IBD F, utilizando-se espécies da flora brasileira que melhor se· adaptem 
a micro-regiao em apre~o); vigilancia contínua sobre a reserva florestal 
ainda existente, para que nao seja dilapidada por pessoas inescrupulosas; 
uniao, se possível, das glebas de Água Boa e Pradinho, retirando os pos
seiros da área intermediária e indenizando-os de acordo com o valor da 
terra e as benfeitorias existentes (vide apéndice n<? 5). 

d Efetivo controle da área, para evitar a venda clandestina de bebida aos 
indios e as provoca~óes decorrentes. Os infratores devem ser punidos 
conforme os termos da legisla~ao em vigor. Assim se evitará também a 
tensao, o conflito, o roubo e a agre~o de parte a parte. Esse é o as
pecto mais premente da questao, pois nao existe o Maxakali problema : 
existe, na verdade, o problema da bebida com todas as suas conse
qüéncias, que afetam negativamente a comunidade Maxakali. 

Tais foram as sugestoes apresentadas a FUNAI, com pequenas altera~oos na 
forma

40
. Urna próxima visita a ser f eita na área nos dara condi~s de avaliar o 

que efetivamente mudou e o que permanece como antes. 
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VIII ~ CONCLUSÁO 

Os Maxakali e os Pataxó, povos pertencentes A família lingüística homó~ 
(segundo Rodrigues), que incluí ainda os extintos Monoxó, Kapoxó, Makoni e Ma
lali, sao os únicos representantes vivos de um grupo indígena que, vi~ndo em área 
hoje correspondentes ao sul do estado da Babia e nordeste mineiro, foram elimina
dos pela sociedade neobrasileira em busca de terras férteis, água farta e promessas 
de riqueza. As frentes agropastoris, enquanto os indios nao representaram obstácu
lo a sua expansao, com eles conviveram e os utilizaram mesmo como mio-de-obra 
barata e f arta. Enquanto valeram como servi~ais, vaqueiros, coletores de ervas me
dicinais, remeiros e pequenos agricultores tiveram garantida a sua sobrevivéncia.. 
Adensando-se a frente pioneira, no entanto, o que valeu foi a invasio e o espólio 
do território indígena. Juntando-se a esse fator, outros tais como a qualidade de vi
da imposta ao indio, a destribaliza~áo , a doenca trazida pelo homem civilizado, a 
rniscigena~ao e as compulsóes económicas, criando-se la~os de dependencia cada ~z 
maiores entre a comunidade indígena e o mundo dos ''brancos", desfigurou-se pou
co a pouco o património cultural e étnico original. Acrescentando-se além do mais o 
extermínio deliberado uaqueles grupos que se opusessem a ocu~ sistemática de 
suas terras, é de espantar inclusive que tenham sobrevivido os Pataxó e os Maxakali. 

Visitados por vários autores no século passado os Maxakali for~ considera
dos índios indolentes, pouco dados ao trabalho agrícola e bastante anñgos dos civi
lizados, com eles colaborando na def esa do vale do Jequtinhonha contra seus inimi
gos tradicionais, os Botocudos. Ao serem descritos por Pohl, Saint-Hilaire e Wied, 
os contatos com a sociedade envolvente haviam modificado em parte sua cultura 
tradicional. Esquivando-~ posteriormente de contatos mais Últimos comos civili· 
zados buscaram abrigo em rinooes ainda nao alcan~ados pelos colonos, conseguindo 
sobreviver e conservar parte de seu patrimonio cultural de origem. Pelo menos dois 
grupos tiveram éxito nessa política de isolamento: os Maxakali do Farrancho ~ os 
das matas dorio Jucurucu. Ao se valorizarem, no entanto, as terras que os abng• 
ram no final do século XIX, deslocatam-se para outro refúgio, onde até hoje se en
contram seus descendentes. 

No século XX f oram descobertos pelo protecionismo oficial, ten do o Servi~ 
de Prote~ao aos (odios criado para eles o PI Mariano de Oliwira: Dado .poátivo 
acerca da atua~o do órgao f oi a recupera~áo de suas terras, que tinham sido ocu
padas por invasores das mais variadas categorias e intensóes. ~ a . corrup~o que 
assinala o período final daquele órgáo do governo também os atingi~, s~~do-se 
urna política de desacertos, de atitudes contraditórias e medidas preJudic1ai~ a co
munidade indígena, o que levou os Maxakali a se levantarem contra as autondades 
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do posto. A única" alternativa imaginada pelo S.P .I. foi a interven?ªº milit~r, entre
g¡mdo os destinos da comunidade a Políci~ Militar do Estado de Minas Gerais. 

F..nquanto se passavam tais fatos, praticamente nada havia si~') escrito sobre 
Os Maxabli no século XX. Á exee~o de relatórios e estudos de Niinuendajú, de. 
Rub~r e de Amorim, o que havia se resumía nas informa¡yoes contidas no Hand~· 
book of South American lndians e a men¡y0es mínimas em livros e obras nao especí
ficos (Ribei.ro,, Os indios e a civilizQfáo; Lfnguas e culturas indzgenas do Brasil). 
O estudo de Rubinger f oi, pode-se dizer , pioneiro, logo seguido do trabalho de Stella 
AmoÓID. Mais recentemente a professora da Universidade de J uiz de Fora, Neli 
Ferreíta do Nascimento vem efetuando trabalho entre os Maxakali e elaborando te

se sobre aqueles indios. 

Atwdmente há urna preocupa~o maior da comunidade científica no tocante 
a vida e problemas dos Maxakali a partir de situayoes de contato. Parece-nos que 
em todos esscs estudos há urn consenso: o de poder apontar as falhas do indigenis
mo oficial e, ao inesmo tempo, sugerir o que deve e pode ser mudado em benefício 

d¡queles indios. 

No deroner da exposi~o viu-se que os Maxakali sao antes de tudo, índios re
sistentes i m•Mlm~ e orgulhosos de sua indianidade. A despeito de todas as pres
soes exercidas o gropo conseguiu sobreviver, qui~ através de mecanismos ~e defesa 
caracteri7.aclos pela maleabilidade e flexibilidade diante das op¡y0es impostas pela ci
~- Na -verdade os Maxakali mantém a conexao grupal e a identidade étnico- -
c.ultunl 81~ i língua e aos costumes ancestrais, ainda nao desfigurados ou esqueci
dm. Embota dependentes da civiliza~ao e a ela conectados por rela~5es de mer
cado,, resguantam sua vida comunitária ao mundo dos brancos, só pemútindo que 
se cheguem os amigos e os visitantes.indicados pelos mesmos. Caso isso nao ocorra, 
recebem o estranho com desconfian~a e apreensao. 

Te-ve-se a oportunidade de constatar na área estudada a atua~ao dos estereóti
pos que, da parte do civilizado, compaem a figura tradicional do índio como sendo 
o bebado, o Jadrio,, o homem trai~iro, o quase bicho capaz de cometer toda sorte 
de crueldade e delitos. Tal é a beran~ que pesa sobre urna etnia, após séculos de 
do111ioapo cmoniat Pior que tudo, o refor~o do estereótipo marca sua presen~a no 
dia-a-dia tmnultuado daquela regiio,, onde o pomo da discórdia continua sendo a 
tena Mu.abti e a riqueza que representa. Nesse caso, todos os meios sao válidos da 
pmte do latifímdio para expulsar aquela comunidade para outra parte, onde nao 
poaa Yir a ser inc6moda para o hómem branco. 
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Os estudiosos, os antropólogos, indigenistas, mimonáóos e reprcscotmta do 
órgao tutelar nao podem ficar indiferentes diante do quadro que se ~ paa o 
futuro. Os maxakali , sociedade jovem e com alto índice de natalidade, sio mn powo 
com necessidade crescente de alimento e de urna economia planejada. Os colonos 
sem terra aun1entam a cada dia, em virtude da concent~ das propiedades na 
mios de uns poucos. Os latifundiários, por sua vez, ambicionam ampliar ngjs e 
mais o seu quinhao. Assim sendo, prenuncia-se um aumento do coeficiente de ten
sao na área, podendo gerar conflitos mais sérios e que exijam urna int.et~ pmi
tiva das autoridades. Mas talvez já. seja tarde e muitas vidas sejam pentida io1dil
mente. 11 necessário, pois, cuidar para que os Maxakali ténham efetha nsislinciae 
nao permane~am a margem dessa sociedade que, até boje, só lhes trome incifeten
~a e desengano. Que sejam respeitados pelo menos como seres hunpnos, comos 
defeitos e qualidades inerentes a todos aqueles ·que compt>em o que se dmm 
humanidade . 
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.lpendice nt 1 

~Hermilinde Alves des ~antG~, ceafess• para t!as de 
-.J 

1~liea~S• das pe~as leca1s, de cen12arm1dade cem a Lii:I Dl ~~A 

KACIONAL, que veudí Cecha~a para •s !nd1es Max~kal1~, eesso tecde _ 

ceAhecimente da culpab1lidade, que me cabe., escl•re~• aind• que Die 

t•mhe oet1ves que justifique m1oh- falta. 

Fer ser ve.rd;de, de1xe micha 1~pressio d1:t\t;l, per ni-• 

saber as~ina_,.r, be!ll eeme p•ss• af uma das teste11uAhas pata assharc:s 
A 

1 meu rote. 

-#'1 ~ - tfut Q(ÁO el* () . { 
C°'' ~ o 

( - T e s t e n u n h ; - ) 
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P••O 
·e ., a 

•xacal11 

Apendice n!' 2 

la 28 d• aeteabre d• 1968 

De Sst lnoarrecad• de Pe1t• 

A• Sr C1p Superintendente da Ajudán•i• 

Kin• s JSahia 

CeJl1Ul1c•-••a que nes dia 24,25 e 26 de cerr•nt• 

i.nd{cena~ da trib• de "l{ica.,l"p•n•trara• ne 11andiecal de SrArlinde 

Pere1ra Sena,~1tu~d• na Fazenda ~;1c~a V•rde,devast¡nd• tede s•u 

mand1ecal,dand• pr•juÍz• apreximadament• ne valer de NCRSlSO,OO(cen

t. ! c1nqnenta eruze1res neves.Ist• vea acentecende !requsnte~ente 

de uas 20 d1as par a esta data.Ad1ante-ves que DA• ~abe~•s es nemes 

des 1nd!gena~.~uase ted•~ •s d1as vem reclama~l•s de pr•pr1et6r1e 

de tazendas destaa adjacanc1as,d1~ende que indio ~•bentara• a cercs 

~u• reub-ra• 'alinhaa,perc•setc.Ceme iste vem acentecende pass• a ~ 

vessas m~os p~ra as dev1das prev1dlnc1as. 

Cruz P•ste. ) 
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or, ut 20174 

M 1 N1 :; T lt R 1 O O O 1 N T E R 1 O R 

FIJN01'<;Á O N ACl u "l A L D O I ND IO 
•UN ' 1 

Bra silia - DF. 
P. I. MAXACALIS 

Em 13/(J{ /7 U 

Do Che!e de Pesto IncÚ:ena. Ma.."tacql!s 

Ao Rno. Src Chete c!a AJ11I>~NCIA Ac MDIAS - BARIA 

Assu nto Ccs;iunicar;ao ~ F'azci 

sr. Chete, 

Para conheci.mento de 

v.sa. e ~roTiden~ias urce~tissÍmas, oomunic o-~os que e Índio I 
··nis H:ix;call:; e s tá send~ acn!>ade1 de !e1t1ce1ro pel;2 c a io•·ia d;.i 

t~ibc, qu~ prq~ctc ~s s~ssin~-lo, C3so • Í nd.i o Aquilino, qu0 fol 

Tit.:r.;.a de ~;.,. :;.ueiil:idura de torceiro :r::iu, vi er a fa:tecer. 
Ent~etonto, o~ c:ipi-

~aos de ~ldei~s diri~e~-~os o sc; uinte pedido: que se Q rcfcr! 
de :t61rtcola ::c :r- a!;ist3do para outro P.I., que sua vida ser~ / 

¡;.r<,,lcn : :ic:i . 

A~roveit o o en5cjo / 

" . Sa . os 11eus ~rote stos d~ ~ai s alt~ est1n~ ~ I ~:lra rcnc~a!' ... .. . r 

ccn~ldcra<;ao. 

Resp()it os ;:ir.ente 
.. ubsc ro. vo-r.~ _, V ,, 

/ / 

-F\'.lntes 
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.. 
ALDEIAS DOS 1NO1 OS 

, 
~-1A·XA CAL 1 

JUAS GLEBAS DE TERRA , OESCONTIN UAS 

.A CAS:.S OOS Í•;::HOS 

F'hA OI N H O 

' ... ' '' A I A 

' ' ' '· ' I A A A t 

I A 

• 

0 CASA~ D.JS ~M?'>E:Gt.OOS 00 P~STO CA íUNAI 

D SEC€ OC POSTO Ot. fUN AI 

N 
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" ' 

A aoca oamvnWria de Apa ... 80tnst: •a tap••"' da ieplo e o desmatamento. 

• 

Aspecto puda1 da lkbta do "capitfo" Micael. 

• Todas as fotos const&ntes desse trataiho sio de Teixeira de Abreu e de Almeida Marcato, 
obtidas em 197S na aldea de Água Boa. 
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Hab6~ em Ápa l!oa, _,tando,.. jirau, estndo IObn o dllo •Jede. 
-------------------

A casa sagrada ou lcrllltlid. 

189 

• 



Interior (angulo) de C11bena Meplrel. 
nada para venda. 

190 

fu • • a tn - ... - • u armas confeccio-

• 
Intenor da habita~o de Kelé Maxacalis, com crian~ e mulheies da família. 

191 



Isabel lilaD«""'ª e a neta Mlíra. 

Adolescente Maselrali colhendo mandioca. 
-

dia d fi
Homensml- adultos, adoleatllll!I e cda•s - fll!ll"~ no iatem daam• ·a adaeaa 

e esta - mtm4. 1 
• 
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,. 

Homem c .... m á a1c1e1A de AIUA Bca para· dar iaido 90 cedmonial notumo u ,...¡_ 

tes e capacetes de folhu. · !IAID --

Prepuo (rnrq¡¡;em) do tJOBCO,.. ..,_ ... JIUlllMlltMo• para a festa do """''"'l. 

Mulheres e meninas.da ald•4e Agua Boa. 

Homens dJdams ee i noite pua a aldeia. !evando o tron~ pintado para as cerim6nias. 
195 
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Artesanato: armsSMdo o DUJO para conf ec~o de paneta e trabalbando madein e eonta
de-lágrima (cacaya e colar). 

196 

Feitwa dos rolas 4e argila com material p¡eviunente aocado (pillo). 

197 



f 

A Usa raento externo com sabugo de milho. 

199 
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