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DES.~PA.RECIM-ENTO DA'.S TRIBOS INDiGENAS EM
MIN'.'.AS ~ER.A:IS E .N.. 'SOBREVtV~NCIA DOS IlWDIOS

M4X.ARAL1
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(lat. 16°,50', long.400,40'). Esta regiao esta compreendida entre as cabeceir.as do rio Mucuri e do Medio Jequitinhonha. Os·
indios estao situados em duas reservas, a de Agua Boa e a do
Pradinho. Na primeira esta instalado o Posto Engenheiro
Mariano de Oliveira, do Servi~o de Prote~ao aos fndios, e a
outra aldeia dista deste cerca de 10 quilometros. As reservas
distam da sede do Municipio 36 km por estrada; pela mesma forma 15 km de Batinga (Bahia), 30 km de Bert6polis,
240 km de Te6filo Otoni e 461 km de Belo Horizonte, Capital
do Estado.
Os Maxakali permaneceram ate meio seculo atras praticamente "isolados" da sociedade brasileira, sem estabelec.erem uma situagao de contato que permitisse um convivio
continuo e sistematico com as suas frentes de expansao as
quais, s6 recentemente, invadiram, de forma mais caudalosa,
a area que Ihes serve de embasamento.
Esta comunica~ao tentara explicar as raz6es pelas quais
OS Maxakalf constituem O unico grupo indigena que logrou
sobreviver no Estado de Minas Oerais. Por isso mesmo, devera extravasar os parametros da viaa tribal em si para observar, na dinamica global da regiao do nordeste mineiro, as
diversas tribos indigenas que ali existiam, reagindo, respondendo ou capitulando ante as compu}soes das diferentes frentes hist6ricas de desbravamento. E sabido que a sociedade
eolonizadora nao foi e nao e uma constante no processo de
contato com os selvicolasA abordagem das frentes de expansao da sociedade neobrasileira ea analise das situa~oes de contato com os grupos
tribais que viveram diferentes experiencias de rela~6es com
a civiliza~ao, levara em conta, principalmente, a e.aracteriza;~ao de duas areas contiguas da regiao nordeste de Minas,
historicamente variaveis quanta aos tecursos naturais, ao sistema de explora~ao economica, ao tamanho da propriedade, a
densidade demografica, etc. A prop6sito, ja disse Darcy Ribeiro que "a sociedade nacional apresenta c~racteristicas tao
divers.as, conforme ass uma a form.a de econo~ia e·x trativa,
agricola OU pastoril (OS gtifOS Sao IlOSSOS) que nao podemos
trata-la como uma constante. A diferen~a das compulsoes
que cada uma delas pode impor aos grupos indigenas, se exprimem na propor~ao de 60 % de extin~ao dos grupos indigenas que se defrontam com frentes de economia agricola;
45,7 % (o grifo e nosso) dos que enfrentam economias extrativas e 30 ,2 % (o grifo e nosso) dos que for am alcangados por
frentes pastoris... A propor~ao de grupos indigenas nas
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areas de economia extrativa (48;9 %) (2), pastorll (20,9 %)
e agrie'Ola (2,8 %) exprime, esseneialment~ o grau de penetra~ao e dominio da soeiedade nacional ei:n cada urn-a delas,
demonstrando que o determinan.t e fundamental do destino
dos grupos indigenas e a dinamica da sociedade nacional ( 0

grifo e nosso) que avah~a inexoravelmente sobre as poucas
faixas i:nexplorad~s do territ6rio brasileiro onde ainda sobreviv:em grupos isolados (27,1 70 ) _e, a medida que ascende, a
maiores ceneentra~6es demogrr;l,ficas ( o grifo e nosso), f az
baixar a numero de grupos indi-genas e seu montante populacional... Uma atitude aguerrida de defesa contra a invasao de .seus territ6rios e de agressividade contra as frentes
pioneiras, expUca a preserva<;ao de alguns grupos indigenas
qu.e, assim., puderam manter su~ autonomia, embora sofrendo pesatlas perclas e profundas transformaC:oes em seus modos de vida. JJ (·3)
Nestas condi~oes, procuraremos situar <J,uas areas do nordeste de Minas on(le existiam varias tribos indigenas que se
defrontJl:ram ~on1 .fr:entes diYersa.s de econamia, umas com
frentes e!Xt:rativas e foram loge liquidadas (4) e outras, com
frentes agro-pastoljs ou simplesmente pastoris cujas compulsoes atingiram, mais recentemente, a sociedade Maxakali, a
unica que logrou sobreviver.
LOCALIZA(;A.Q DAS A.REA~

A ge6grafa Elza Coelho (1951) dividiu o Estado de Minas
"em duas grandes regi6es limitadas pela isaritma d 141 hectares .d e area media e de 12 habitantes por quilometro qua(2)

j:Ssa porcentaqem muito· m'Wor de qrup'G5s que se encofltta.m em areas de economia
e?Ctra}'lv;~ (48,93') nfro dev.e ser interpretada cqmo ma10r capGtcidade de convivencia
dos ma1os com essas 'frentea, mas como re.f lexo da cirounstO:ncia de serem .zonas
de ocnpagCio mais rece.t;lt~ e de popula~a.o mais rareie"ita. As tribes que maie
remotamente entrarom em contato com esse tipo de frente extrativa desapareceram. Da mesma foµna, o regiistro de apenas 2,8% do total de tribos em ,areas
de e conomia agdcola, refl~te seµ carater de zonas ~ mais antiga ocupa~iiio em
que o.utros grupos indfg~as viveram, antes do s,e culp il0{,, os mesmos pf9blemas
dpre:ciados quanto a sutr.q s ¢reas. Cf. fibeirc, Darcy: "Gu~tl.mas e lrfnq1l-mi Ind.lgentl's do Brasil", R~Y, . .Educa~o e C;i~:mci~s Soclais; Ano II, vol. 2 1 n. 0 6.; Rio
de Janefro, Brasil, novetnbro de 1957, p&g. 25.
·

(3)

Darcy Ribeiro: "Cul1uras e Ll'.nguas J.ndigenas do Brasil", Rev. Educa¢o e Cien·
cias Sociais, Ano II, Vol. 2. n.o 6, Rio de Juneiro, Brasil, novembro de 1957, pag. 46.

(4)

todo este gentio tern gente, q ue fugindo dos povoades OU ao mau cativeiro
que "tern, OU por bus.carem a liberdade naqµeles desertos, e de crer gUe todos
aabem ,.que os brancos onde acham ouro, nCio fica q,e ntio (o gi;ifo e nosso'), cox.no
fo:ram tOdas as Minas kabitadas d~les; e que nao diriam que na.s SUO.S· lEt;l'fCl'S OS
havia, ex:posto a que os cor-ressem." Cf. Comunica9ao f·eita pelo Dr. Refnaldo
Ottoru Porto, em sessqo de 10 de abril -de 1'945, 6obr~ "A BandeirO! de Jofro da
Silver'' (0 Mestre de Campo). 0 fexto e do pr6prio Joao da. Silva: "O Todos OS
san•os e. OS Selvagens do Mucuri", Rev. do lnstituto Hist6rico e GeogrOfico de
Mina.s Gerais, Ano ll, vol. 2, 1945; Belo Hor izon te, 1946, pag. 151.
II • • •
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drado da area ocupada. De modo geral, estas linhas separam a zona agricola ou agro-pecuaria com propriedades de
area media variando de 25 a 14 ha e com popula~ao rural
mais ou menos densa, da zona onde domina a cr~ao extensiva feita em grandes propriedades com popula<;ao muito
rala e dispersa" (5) e onde estao locallzados os indios Maxakalf. (Os grifos sao nossos).
A Autora distinguiu den.tro destas grandes regioes "zo.nas menores reunindo municipios que apresentam os valores
das areas medias aproximadamente iguais e com aspectos fisicos ou hwnanos semelhantes. Deste modo distinguem·Se:
a) na regiao que se estende de sudoeste a nordeste do
Estado de propriedades menores de 141 ha: zona Sul, zona da
Mata, zona do divisor de aguas Rio Grande-Sao Francisco,
zona Metalfu'gica e zona do Alto Jequitinhonha e Pardo;
b) na outra regiao situada de oeste a nordeste do Estado, de propriedades maiores de 141 ha: TriA.ngulo Mineiro, zona do Urucuia-Paracatu, vale do Sao Francisco e vale
Medio do Jequttinhonha." (6) (Os grifos sio nossos).
Sabe-se que as condiq0es geogr8.ficas, os recursos naturals e a pr6pria sociedade dessas duas grandes regioes se
diversificam e constituem mesmo areas de potencial economico e socidl6gico de certa disparidade.
Tomemos entao
duas partes contiguas, wna em cada uma dessas regioes, para objeto de nossa analise.
A primeira seria a Area do Alto Jequitinhonha e Pardo;
esta localizada na ·regiao de propriedades menores de 141 ha>
e que, histOricamente, foi habitada por diversas tribos indigenas. A outra seria a Area do Vale Media do J equitinhonha, ou do Alto Mucuri, localizada na outra regiio de propriedades maiores de 141 ha, onde vivem atualmente os Maxakali.
0 povoamento das duas areas explica-se de forma diferente. A area do Alto Jequitinhonha foi explorada e povoada em primeiro Iugar e por indu~ao de fatores externos. A
explora~ao do ouro e do diamante era dirigida desde a Metr6pole e o produto se destinava ao exterior gerando a re(5) E. C. de Souza: "Distrib ui9(io das prop riedadee rurais no Estado de Minas Ge·
raia", $eparata da Rev. BrasileirC:r de Geografia, n ° l , Ano XIII, Rio de Janeiro,
lnatituto Braailelro d e Geoqrafia e Estat{stica, 1951, p6q. 49.
(6)

Ide m, paq. 49.
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de um influxo das for~ dinamicas do mercado mundial, o que nos permitia (a sociedade neobrasileira) crescer em popula~ao e em extensao, em busca de novas lavras,
desalojando ou destruindo os indigenas que ocupavam as
terras correspondentes e que nao se submetiam como mao-de-obra escrava. Foi essa, a caracteristica constante da
economia brasileira durante a epoca colonial. 0 centro dinamico de decisoes sobre as atividades desbravadoras estava
fora do pais e operava em condi~5es, nao raras· vezes, despreziveis quanto. ao aspecto humano da colonia. As comp'.l,11soes deveriam ser m-antidas a qualquer pre~o e nao havia
tregua nas sangrentas lutas com os indigenas, ate que esses desapareceram. (7)
0 inicio do povoamento da area do Medio Jequitinhonha, embora mais tardio, ainda viveu sob este signo quando
as esporadicas bandeiras a penetraram em busca de ouro e
pedras preciosas, e, em seguida, quando se explorou ali madeiras, a erva poaia e couros silvestres. Mas, tendo ocorrido a descontinuidade do modulo hist6rico de nossa vida economica e conseqiientemente o "encerramento" da economia
de tipo colonial, as "sangrentas lutas" contra o gentio se
abrandaram e tomaram uma nova fei~ao·
A coloniza<;ao da area do Media Jequitinhonha oferece
pois, do ponto de vista dos "violentos" interesses de natureza alienigena, situa~ao menos adversa para o gentio. Gontudo, a independencia G.o li>ais nao significou um ponto final
na elimin~ao ou descaracteriza~ao dos indigenas mas arj0u
nov~s variaveis do problema, sendo a principal de natureza
endogena.
Como as ·resu·ltantes das situa~5es hist6ricas nessas areas
mudaram muito poueo, os dados factuais e conceituais apresentados por Elza C. de Souza se prestam ao estudo comparativo que se segue.
.AREA DO ALTO JEQUITINHONHA E SUA DIN.AMICA
( Frente extrativa-mineradora)
Na area do Alto Jequitin.honha, ocorre a extra~ao mi-

neral e um "pequeno aproveitamento das terras para cultu(7)

" ... o determinante fundi:xmen!a.1 no destino d as tribos ind{genas, da con se.tvac;Cto
perda de s ua s Hnguc:rs e cultu:ras e .a sociedade nadonal e a te mesrilo a
economia intemacional. . A · <;:otac;,Cxo d a borracha e da castanh a e d e outros produtos no mercad,o de N'o:v.:a Yo·r k, ou a s p erspectivas de paz ou d e guerra, ·entre
as qran des p otenckx.s , ~· g ue J.~az a:Yan~r ou reflulr aa ondaa de extratorea · de
produtoa floreat~a, pe.imiUli'q o SC)bre'YiVer OU Condenando ao exJerminio as ultimas
tri,boa aut&nomaa:• (Os ~r:ifos sao n ossos). Cf. Darcy Ribeiro: 0bra cit., pag . 28.
OU
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ras OU pastas, menos de 30 %, devido a ma qualidade dos solos derivados de rochas algonquianas, ao relevo acidentado
e a deficiente rede de comunica~6es". (8)
Sua ocupagao foi motivada por atrativos economicos especiais que oferecia aos colonizadores portugueses.
.E uma "zona de propriedade dividida . . . que se estende
pela serra do Espinhago ou se.r ra Geral ate o limite com a
Bahia. E limitada pela isaritma de 103 ha" (9), com algumas excegoes (79 ha).
Trata-se de uma regiao ·de pequenas propriedaqes, historicamente "antiga zona de minerac;ao do ouro e de diamantes desbravada pelos bahdeirantes no seculo XVIII (que)
ainda conserva, embora decadente, a industria extrativa mineral como sua principal atividade economica ... A divisao
da propriedade foi ai indiretamente provocada pela atividade mineradora. Numa zona de comunicag6es dificeis, em
tomo dos centros mineradores multiplicaram-se os pequenos
sitios dedicados a uma reduzida agricultura de subsistencia
com pequenas lavouras de milho, feijao, arroz, mandioca,
destinados ao abastecimento da populagao de faiscadores e
garimpeiros que ai se fixou... A popula<;ao rural aparece
concentrada na pequena area ocupada pelas propriedades
rurais com uma densidade superior a 24 habitantes por quilometro quadrado de area ocupada em Minas Novas e Diamantina ... grande extensao e ocupada pela mata da Jaiba que
se estende pelo baixo vale dos rios Verde Grande e Verde Pequeno, onde grassa a maiarla endemica, permanecendo praticamente desocupada". (10)
Os principais municipios dessa area estao situados ao
sul de Minas Novas, (11) no vale do rio Suac;ui. Um desses municipios e a cidade de Peganha (18° 37' lat. sul e 0° 49'
36" long. leste - Rio de Janeiro), antiga "Suassuhy", fundada por mineradores que extraiam ouro no rio "Suassuhy"
Pequeno e para isso, escravizaram mao-de-obra indigena
(depois africana) .
Pois bem, nesta area de grande densidade de populagao,
com uma frente de penetrac;ao explotadora e aventureira,
as diversas tribos que ai viviam passaram por inumeros processos de "descida", destribalizac;ao, massacres e aldeamen(8)

E. C. de Souza: Obra cit., pag. 55.

(9)

E. C. de Souza:

(10)

E. C. de Souza:

(11)

Minas Novas tern um Museu Historico e Etnol6g~co; o material em
consta de obras culturais das · tribos desaparecidas da regilio.

•
\.'

I
!

I

Obra cit.,. pclxgs. 55 e 56.
Obi'a cit., p6:g:s. $5 e 56.
exposi.~ao

1
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tos de cativeiro. Assim, por exemplo, Pe~anha, "foi nos tempos
coloniais um 'descoberto', onde havia um posto militar destinado as correrias freqilentes das tribes dos Monox6s, Malalis,
Maconis, Pa,nhames e. outras, que hoje quase desapareceram
do vale do Rio Doce. (12) Eram tribos pertencentes a grande familia ou horda indigena dos Botocudos ou caboclos e
bugres. Entre 1759 e 1760, os indios Giporocks, . N·acknenuks, Pojichas e outros atacaram Pe~anha provindos da serra dos A_y:mores, dos vales do Muc.u ry e Rio Doce". (13)
Confurme Theophilo Benedito Ottoni, '(acossados pela
populagao crista que se ia estabelecendo pela cordilheira central, os Macunis, Malalis, Machacalis, Nacknenukes, Aranans,
Bahues, Biturunas, Gyporocks, etc., que pela maior parte
sao da ·n.a~ao dos Botocudos, se viram obrigados a concentrar-se na zona onde correm as aguas do Mucury, (14) estendendo-se ao N. E. e N. 0. ate Jequitinhonha ou alguns
dos seus confluentes a leste ate o litoral, ao sul ate o Suassuhy Grande e Rio Dace." (15)
Nestas condi~oes, ve-se que algumas tribos que foram
encontraCilas por vilitjantes e cronistas, no final do s~ulo
XVIII e come~o do seculo XIX, Iocalizadas na Area do Mucuri ou do Vale Medio do Jequitinhonha, habitavam antes a
Area do Alto J equitinhonha e Pardo, e desta foram removidas por atos compuls6rios da frente de penetra~ao extrativa-mineradora. Ao contrario, as que se conservaram j~n
to da minera~ao, mesmo sob prote~ao militar ou juridic·a,
foram levadas ao exterminio.
:E sabido que naquela epoca a Area do Alto Jequitinhonha e Pardo apresentava uma subordinagao militar e juris·
dicional .a Area do Vale do Rio Doce. Nesta ultima estava
localizada a Diretoria-Geral dos fndios.
Deoalde os esfor~os da interven~ao protecionista exercida por essa Diretoria, todas as tribes da Area do Alto J equitinhonha e Pardo desapareceram, dizimadas que foram
em grande parte.
(12)

Considera v a ·se o Alto Jequitinhonha, p or
d o Rio Doce .

motivos

politico-administrativ os , Vale

(13)

Anuarj.o d e Minas Gerais, Vol. III, 1909. Vida Fasciculo III da Rev ista do Arquivo Pliblico Mineiro (foformac;5es do alfer es Luiz An tonio Pinto).

(14)

Area ao M.ucu ri ou Area do Vale Medie do Jequitinhonha.

(15) Theophi.Jo B. O ttoni: "Noticia sob re OS selvagens do Mucu ri", Rev. Institute Hist .
Geogr. XXI, Rio, 1858 (Carta ao Senho.r Dr. Joaquim Manoel d e Macedo), p a g . 193.
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Foi assim. que, nos fins do ·s eculo XVIII e inicio dp $eculo XIX registrou-se um grande surto de penetragoes na
Area do Alto Jequitinhonha ·e Pardo. "Vinham sequios.os de
encontr,a r ouro e pedra,s preeiosas,, fugidos da ju.sti~a ou dese,josos de doll)inar novas tetras) ou ainQ.a querendD prear mulheres indigenas para· com a~ m:esrnas praticar as maiores
loucur,as do seX1o, como e e caso dos eolou0s d:e Antonio dos

Santos e Anoo.n io. Tome, .ass.im. nan.ados por Ma.rliere ...." (16)

Para eoiblir esses abusos, um rranc~s de nonre Gui<io
Thomaz: M~tliere foi nQmeaao em 15 de novembro de 18~:0
Ins:petor de todas as ~Divisoes· de Mill.a s GeJ!ais em terras de
indfge,n as, e em 1824 Diretor;..Geral d.os fndtos. Presume-s~
CJ,tie numa .·~rea ·(le proprie,dade bastante dividll:l~, de econom"ia extratlva-mineral, ( 17) com uma popula9ao d:ensa bastante heterogenea ·e sem identidade, dificil seria para Marliere contr.olar as Divisoes~ as quais se macemunavam com
os interesses dos ,aventureiros.. Essas Diviso~s, evidenternente, "careciam de eficiente org~niza~ao paFa· atuat com efieieneia po:r entre aventureiros do pio~ estofo moral e indigenas desesperados c.o m as expoliaqoes. que se laes .faziam.
a mat das Di:vi&oe,s. eome§ava eo.m -o r~emtamento <i@ se.us
inte,grantes'; buscaaos entre a ntoi' esp6cie de .brancos e indlgenas, com o que ingressavam na vilia llli;litar inqolenles.,
ass~sinos, ladr6es, traficantes e bebados ·c antumazes. Nao
'ha qualquer e;x;ageFo nessa afirmativa, cuja comJ>mv~.ao
.es·t.a na. correspond~ncia do ctv:iliza(;lor .. /' (o Autot se ret.ere a M·ai'liereJ .- (18'~
1

_ Se~ discutir os juizos de valor contidos na afirmagao
supra e1tada somos aeorQ:~$ com a seguinte e*plicagao dada
par 'Cliiiam Jose: ''Atraves de eineo meios ·} 'rinetpais o b-1'.anco
:vatreu de g~ande patte do tier.rito.r io mineiro os primeircrs ~e-

(16)

Oiliam Jose.: "Marliere O" Civ.il}zador", (Esbo~.o. Btogr6:fico~ 'F.ait. Itatk da L"'...a
Belo Hbl'izonte· 1958, p6:g. 204,
'
' ·· ''
·
,... .,

(17)

(18)

Oiliam

Jes~:

'Obra eit., pag. 66.
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nhores do mesmo: o trucidamento de indigena, a tuberculose, a aguardente, a sifilis e a variola". ('19)
Pode-se avaliar a intensidade dos crimes perpetrados
contra o gentio na seguinte afirma~ao indignada de Marlie.
re, a 11 de julho de 1825: "Ha 13 anos· que grito aos sucessivos governos, contra os matadores, opressores e invasores
das terras dos indios e nunca tive senao respostas evasivas.
Devassas de encomenda, que nao s-e verificara;rn. Ordens que
ficaram sem execu~ao... Nao se enforcou um s6 matador
de indios." (20)
E, pois, evidente que os indios foram dizimados nas areas
do Rio Doce e Alto Jequitinhonha. E verdade· tambem que
algumas tribos, extremamente debilitadas, lograram escapar
embrenhando-se nas florestas do Mucuri. Mostram-nos isto, inumeros fatos descritos por cronistas e documentos existentes na Sec~ao Colonial do Arquivo Publico Mineiro.
"Com -efeito, wna vez atraidos a civiliza~ao que avan~ava pelos vales do Pomba, do Muriae, do Doce -e do Jequitinhonha,
os indigenas passaram a desapare-cer em escala que rubotiza, assusta e entristece o etn6logo e o historiador. Decorridos 70 anos, de 1811 ~ 1880, nao mais existlam, por exemplo, C!roatos, Crop6s e Puris nos dlstritos que eles ocupavam.
E os Botocudos (posslvelmente, tambem, os Maxakali - o
adendo e nosso), colocados. em outras regioes puderam apenas fugir de novo para as matas ou resistir por mais alguns
decenios." (21)
A.REA DO MEDIO JE·QUITINHONHA E SUA DINA.MICA
(a -

l·n eipiente frente extrativa de poaia, madeiras e peles) (22)

(b -

Frente Pastoril com lavoura reduzida)

Por sua vez, a Area do Vale Medio do Jequitinhonha localizada no extremo nordeste do Estado caracteriza-se, ao
contrario da sua componente binaria do mesmo rio, como
(1 9) 1dem, p 6:g. 204.
(20)

Revista do Arquivo Publico Mineiro, Ano X, p6:g. 609.

(21)

Oiliam Jose:

(22)

" .. . as frentes extrativas sao fteqilentemente penetra95es explorat6rias e Te·
centes que se seguirao a uma ocupac;ao definitiva de base agricola. Esta, raras
v ezes assumiu no Brasil a f orma de fron!eira de expansao sobre ar.eas indevassadas; via de reg ra, cresce sobre regioes pxeviamente exp,loradas p or coletores
de art±gos flore stais ." Cf. Darcy Ribeiro : O bra cit., p ag. 24.

Obra cit., p ags. 203 e 204.
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uma area de grandes propriedades (23) que se estende para
a regiao sul ate o rio Mucuri, envolvendo por conseguinte o
Vale Alto do Rio Itanhaem, onde se localizam as duas restantes aldeias dos indios Maxakali. Um dos fatOres de sobrevivencia dessas aldeias e 0 tipo de propriedade que all se
estabeleceu. Area de extensos latift1ndios, de baixa densidade demografica (12 habitantes por Km2 , e, em alguns
lugares,,menos do que isto), Ja presentava, ate bem pouco tempo, rincoes perdidos, 6timos refugios para os indigenas.
Ai, "a principal atividade economica e a pecuaria. Dentro da zona, os municipios com criac;ao mais desenvolvida e
maior area em pastas, mais de 70 % sao os situados no Vale
do Jequitinhonha: Medina, Fortaleza, Jequitinhonha, Vigia,
sendo q:ue o gado eriado na zona vai quase todo engordar
nas invetnadas de Montes Claros, de Curvelo e Corinto.
(Atualmente, muitos fazendeiros alugam mangas nas terras do S. P. I. - o adendo e nosso) . ~ste gado abastece em
parte os mercados de Belo Horizonte e Rio de Janeiro.
A lavoura e bastante reduzida, ocupando me,nos de 6%
da area produtiva. Para o sul, no Vale do Mucuri, estende-se uma zona ainda pouco explor_ada em que as matas ocupam mais de 40 % da area produtiva. A explotac;ao de madeiras e a principal atividade economica. E tambem grande a atividade extrativa-mineral: cristal de roeha, pedras, coradas, mica, (atividade recente e, fora do ambito dos indios
- o adendo e nosso) . A deficiencia dos meios de transporte e a insalubridade da regiao impedem seu maior desenvolvimento. A ocupac;ao das terras por fazendas e inferior a
50 % e em Itambacuri apenas 15,3 % da area municipal sao
ocupados por propriedades rurais. E, no entanto, uma zona
de grandes possibilidades de desenvolvimenoo, grac;as ao seu
solo fertil e as suas enormes extensoes de matas." (24)
Pois bem, enquanto na primeira area (Alto Jequitinhonha e Pardo) os indios eram destruidos, cagados ou aldeados para o fim de trabalho escravo~ nesta, de que estamos
tratando, eles conseguiram refugio por mais algum tempo.
Alem das condigoes demograficas da area, as condi~oes sociol6gicas da sociedade pastoril e as pr6prias condigoes geograficas facilitavam para o gentio a defesa das agressoes dos
aventureiros e ca~adores de indios.
(23)

De uma decada para ca, conforme constatamos em nossa viagem, essas propriedades comec;ara m a se fragmentar.

(24)

E. C . de Souza :

Ob ra cit., p a g . 59.
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Na primeira area, OS indios que restaram a destrui<JaO
foram totalmente subjugados: "os Malali da Serra Redonda
e do rio Sussuhy Pequeno cujos ultimos sobreviventes viviam
ainda em 1862 na vila de Santo Antonio nos arredores de
Pe~anha'' (25); nesta segunda area os indios se mantinham
a distancia e temidos: "Em 1890, nao houve reeenseamento no distrito de Urueu e no de Santa Clara do Mucury, pois
.existiam ai indios-selvagens nas matas dos dois distritos
(tribos de Bugres Ol:J. Botocudos, de origem Tapuia ou Ge)."
(26) Por algum tempo., os diversos grupos indigenas que
se refugiaram nas matas do Vale Media do Jequitinhonha
encontraram ali meios de subsistencia ea sua luta era contra
os brancos que, e:m penetra<Jfies epis6dicas, os molestavam
nessas incurs6es pelo novo territ6rio tribal: "Ha~endo cessado os assaltos dos selvagens contra os calanos da barda da
mata, estes cobraram animo, e come~aram as explora<;6es
das bandeiras. Porem nenhuma caravana, par mais numerosa que fosse, tinha padido sustentar-se na mata e em frente dos seus habitantes; nenhuma se retirau sem pagar as
flechas o seu tributo de sangue." (27)
Citado por Curt Nimuendaju relata F. Freire:
"Em
busca das cabeceiras do rio Sao Mateus, o chefe da bandeira
(J. da Silva Guimaraes) tinha de atravessar regiao habitada
par certas tribos. A primeira com que lutou foi a dos Machacaris~ inimigos acerrimos de teda bandeirante que nao
fosse paulista. Neste encontro perdeu o seu irmao e muitos membros da bandeira. Em vista da resistencia dos Machacaris, Silva Guimaraes desistiu do seu intento de galgar
as cabeceiras do Sao Mateus e dirigiu-se para as do Rio Dace." (28)
Diversos fatores, entretanta, contribuiram para encurtar o novo territ6rio tribal: a) Aumentou o numera de bandeiras que insistiam em encontrar a "Serra das Esmeraldas"
ou procuravam descobrir ouro e outras pedras preciosas;
b) alguns grupos procuravam aldear indios para transfortna-los- em soldados que os proteg-essem dos Botocudos 0S
1

(25)

Cf. "Les Langues du Monde", Par un group e de Linguis tes sous la D'lrection de
A. Meillet et Marcel Cohen, 1952.

(26)

Anuario de Min as Gerais : Obra cit., Vol. Ill (1909).

(27) The bphilo B. O Honi: Obra cit., p a g. 198.
(28)

Curt Nimuendaju: "Indios Machacari", Separata do Vol. 6. 0 , n.o 1, junho de
1958, da Rev. de Antropologia da Universidade de Sao Paule {Relat6ri9), pags. 54 e 55.

'
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quais, impediam suas explora<;oes economicas - organizaram-se frentes de ca<;a aos Botocudos (29), os mais temidos
dentre os indigenas pelas "atrocidades" que praticavam no
assalto as povoa<;6es; C) deu-se inicio a explorac;ao de madeiras e ervas, principalmente a extrac;ao da poaia (30); d)
por ultimo, ha alguns anos atras, inicio da devastac;ao de
matas para plantio, principalmente de pasto. Um poucro
ant.es da fundac;ao do Posto do S. P. I. acentuou-se a penetra<;ao baiana na regiao; o latifundio fragrnentou-se e as
terras dos indios, bem como as devolutas come~aram a ser
ocupadas em sua plenitude. Assim, a reduc;ao do territ6rio tribal na area do Vale Medio do Jequitinhonha - que
teve inicio, debilmente, no seculo XIX - provocou, primeiramente, a luta entre as pr6prias tribos, dos Botocudos (mais
numerosos) com as outtas tribos menores: "A medida que se
foi estreitando a zona que ocupavam, a fome ativou a guerra fratricida que e eterna entre as diversas tribes. Matam-se por um pequeno terreno onde cacem, e apanhem algumas raizes tuberosas . . . Do lado da costa no roesmo decenio de 1837 a 1847 as tribos mais pr6ximas acossadas tambem pelas do interior comec;avam a apresentar-se aos moradores de Sao Jose de Porto Alegre pedindo socorro contra
os tapuios brabos como eles chamavam aos outros, ·e pedindo
paz aos cristaos ... For-am os .N acknenuks que expeliram
de seus dominios os i"nfelizes Maxakalis. E quando senho-r·es das terras dos Machacalis se aproximaram dos portugueses, foi cometendo tropelias e atentados or.a provocados, ora
nao." (31)
Assim sendo, as tribos menos numerosas e mais fracas
foram obrigadas a se sujeitar as condig6es pouco desejaveis
que a sociedade branca lhes impunha a fim de escapar a destruic;ao pelos "temiveis" botocudos. Entao, alguns grupos
indigenas se aliaram aos pr6prios brancos na "Guerra con(29)

(30)

"De acordo com a C!Ifirma~ explicita de Ribeiro, as guerras contra indios efttm
devidas ao desejo dos cokmos por escravos mais do que a necessidade. de abrix
novos territ6rios. 0 Governo Portugues em gerol proibia a escravizagao de
fndios, porem por um decre!o (1808) sustou a lei sob certas cond~oes com respeito
aos Botocudos de Minas Gerais." Cf. Curt. NimuendaJu: "The Eastern Timbira",
Tra nslated and edited by Robert H. Lowie, Univ. of California Press1 Vo1. 41,
1946, p6g. 4.
"A poaia ou ipecacuanha (uragoga ipecacuanha) crescia n Gituralmente· nestes sera sombra das florestos· e m:i~ terrenos de grande fertilidade, que eram quose
todos. . . Por seµs energicp-s efeitQS emet,icos, e ncontrava grande emprego no TUdimentar medicina da ep<rca·. Pata a mesma havia mercado certo e rendo:ao,.
embora fosse de apenas 19$200 por arroba o pre90 medib da erva, em 1819."
Cf. Oiliam Jose: Obra cit., pags. 207 e 208.

toes~

(31) Theophilo B. Ottoni:

Obra cii., pags. 194, 204 e 217.
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tra os Botocudos", prmcipalmente os Maxakali (32) . Essa
alianga talvez possa ser vista como um importante fator de
sobrevivencia desses indios.
A flexibilidade adaptativa da estrutura social Maxakali
e, tambem, outro fator de sua sobrevivencia na Area do Vale Medio do J equitinhonha. Adiante veremos como eles logaram ajustar a uma nova atividade economica que tiveram
que aceitar em face do encurtamento do territ6rio tribal.
Ao contrario, diversas tribos aldeadas pelos neobrasileiros, tambem, f ornecedoras de "soldados", desapareceram.
Assim, raz6es mais profundas mostram o sistema Maxakali operando em termos de flexibilidade aos fatores e injun~6es de naturezas end6gena e ex6gena. Do ponto de vis..
ta da necessidade de sobrevivencia ambos os sistemas em
contato desenvolveram ajustes mutuos que lhes permitiram
recon.hecer a existencia. de uma situagao de interdependencia por meio de algumas relagoes gerais compartilhadas por
ambos os seguimentos, principalmente, como ja vimos, no
que diz respeito a SU-bsistencia material e a SObrevivencia
fisica (Guerra contrQ. os Botoeudos). Mas, tais ajustes mutuos nio se efetivaram com rela~ao as tribos aldeadas na
area do Alto Jequitinhonha que desapareceram enquanto os
Maxakali, aldeados na Area do Medio Je-quitinhonha sobreviveram.
Ja vimos que as condi~oes ecol6gicas e estruturais da
Area dos Maxakali sao do tipo mais favoravel a sobrevivencia. Mas, vamos ainda insistir no assunto.
A frente de
econon'lia extrativa-mineral deve ser vista com um grau de
agressividade muito maior do que a pastoril. Nestas condi~es, em semelhantes situa~oes de perseguigao pelos Bo(32) Assim, "quan_do o• )Jac:lictcali• •<1iram cfo Alto dos Bois, fuqind'o dos Botocudos.
lutava: com es t.e s em toc:ia a extensao do Jequltinbo'riha, do Calhap ate Bel~onte,
o comandante: geral das D.ivisoes, o COronel Julicro Fernandes Lea:o, irmcro do poi
do Sr. Conselheiro Antao. Estou referindo fates c0evos de qua ainda existem
testemunhas para as quals posso apelar. O Coronel Jullao quarendo opor aoa
Boto~udo! os Machacalis, levou-os para o Jequitinhonha, e deu-lhes por sesmarla:
o Ribeirao dos- Prates, onde se conse.rV:qm ate hoje· (1858). 0 seu aldeamente e
n~ margem go JequHinhonlia, para qima da barra do Ribei:rao, no luqar deno.
mmado Farrancho. Os M'aehacalis fizer~m-se cristaos, tern um cemiterio requktr
El tratam de levantar uma igreja. Te.m auxiliado constantemente o• outros moradores na repressao dos Botocudos, cujas ofensas passam de pais a mem6ria dos
filhos. S6 se 'Servem do arco para matar peixe. Raro e o que ncro tern espingarda. Scro industriosos; a olaria e um dos ramos da sua industria, e em tal
escala, que nas povoag()es das margens do Jequitinhonha cozinha-se exclusivamente em panelas da fabric.a dos MachacaHs. Tambem fazem canoos e -remos
_para forn~cimento dos cmfoeiros do Jequitinhonha. SO:o eles mesmoo excelentes
canoeiros, e como tais sao procuradoo para a condu9a:o do sal do Salta para o
Calhao. Moram em casas regulares cobertas de telha." Cf. Theophilo B. Ottoni:
Obra cit., pag. 236.
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tocudos, os Malalis foram aldeados pelas Divis5es da primeira area e, ja em 1818, nada mais restava deles. Conforme
narra Theophilo ottoni, "os Malalis em 1787 perseguidos
pelos Nacknenuckes apresentaram-se no Alto dos Bois, 9 leguas distante de Minas Novas (portanto, Area do Alto Jequitinhonha - o adendo e nosso) e ai ficaram aldeados junto ao quartel das divis6es. Diz-se que alguns comandantes
das divis5es mostraram predilec;ao pelos soldados indigenas.
Nao s6 eram mais conhecedores das matas, como tambem
nao sabendo exprimir-se nem conhecendo o valor do dinheiro, eram menos exigentes nas contas do soldo. No Alto dos
Bois os Malalis voluntarios, ou recrutados sentaram prac;a
nas divis5es. Tendo alguns desertado sofreram castigos severos, bem como pessoas de suas familias -acusadas de haverem acoutado os desertores. A prote9ao dos cristaos, assim
exercida, come9ou a parecer-lhes mais intoleravel do que a
guerra com os seus irmaos das florestas. E uma bela manha o comandante do Quartel do Alto dos Bois achou a aldeia completamente abandonada... Vencidos, e dizimados
(pelos Botocudos) acolheram-se novamente a prote~ao dos
eristaos. Restam ainda ... uma vihtena de Malalis dados .ao
trabalho e ao neg6cio, inteligentes e desconfiados. Ha 30 ou
40 anos que se passaram os ultimos acontecimentos expostos (1858) ." (33)
Ve-se entao que .as caracteristic~s das c;iu~s areas aqui
apresentadas parecem influir de modo crucial. Na Area do
Alto Jequitinhonha vimos os indios colocados diante de uma
econotnia extrativa-mineral com grande neC'essidade de mao-de-obra escrava ou de desalojar os indios das zonas minerais. Salientamos uma m.a ior densidade populacional, bem
como grande aglometa9ao de pequenas propriedades constituindo maior numero de nucleos UTbanos. Sabe-se que
um segmento nestas condic;5es e bastante heterogeneo, depredat6rio, e bastante agressivo em face das ambi9oes de
riqueza.
Ao contrario, na Area do Medio Jequitinhonha as pene.
tra~oes se fizeram episodicarnente (na mesma oeasiae) e depois mais agudamente, mas em condi~5es economicas outras.
Area de matas e nao de descampados como a anterior, de
baixa densidade demografica, e onde os sesmeiros ou latifundiarios nao C'onheciam os confins das suas pr6prias terras,
(33)

T. B. Ottoni:

Obra cit., paq. 194.
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ela favorecia a sobreviveneia de grup.os tr.ibais. '(34) De..
pois, a sua caracter-f stica pas:torl1 ('3-5) e, so em cont!icoes
excepcionais, e:xp:latadora:-veget.~1, dav~ margem .a uma m·a ior
elasticidade nos proeessos de c·o nvivencia com .o .gentio, in...
elusive de aliall.ga eo:r;n ·alguns grupos como meio Cle sQbreviver as ~gtes,$0es dos '''re:rozes'' Botocl,ldos. Ma.s, era: uma
alian:q~ na qual :a tribe operava como um to~o .e n§:? C'6mo
'.a conteeia na ,£:rea qo Alto .Jeguttinhon,ha onde s.e l)t.at1c:ava. a
destr:tbalj.2a.gao e a incorp.oraqae dos indigenas aos quarteis.,
f ~to que leva"Va im}Dl1cita a itleia de per4a de sua ide11:tida~e
cultural. Demais 1 pelas c,o ndigoes natu_tais do Vale Med.10
do ,Jequitinhonha,, como regj.ao .d e fle>f'-e~sta tropical, as imcursO'.es que a t>t:incipio se fizera;m ai ce:atra QS fndios, fracassaram.
Pot' outro lado, os Maxakali foram capazes de reformular seu sistema econorhico e mesmo transform-a-lo ante, as
pressaes sobre seu terri't6rie.
~ A classifi~a9:§.o dos Ma:xa}{·~Ii co:rno "pov.o m~rg,inal"
(StewaTd) torna implicit-a a ause·n e4a - de ag:rieultura au a
exj st eneia de -ag1detiltuva ineipient.e. ~'Steward provou a .daIll~~ancia de atrahjos uatrtliaeats ,e ntre grupos :pxilnfti\ros,
~Ja base de subs:iSt~neia restrua llit caq,a e oeleta e C[ne estavam :asso~iados em p,.equenas l)andas seminem~des.
A
org~aniza9:iO em bandas .p:atrilin.e ais decorreria das. possibi'.'"
lidades permltidas p~1o ha~ftat· geografieo· .e xplorado pet:·
aquelas tecnicas, a ca<;:a e a: eoleta.'' t36)
(34)

(35)

(36} ,Gf. Edum;a p GtHv f[io.:

' 10 'E!'!t~do dos ~istemas d!'f Parentesc::o~', Culfura ·, Mihis,t$rl6

da Educacj&o e s~ude, a.o 5, pcfrtgs. 2'7-39'.
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Ora, tudo leva a crer que antes do contato com a sociedade brasileira, os Maxakali constituiam um povo cac;ador
e coletor. Evidencias disto encontramos nos seguintes trechos de Metraux e Ploetz: "Les Masakali, par contre, semblent avoir fait preuve d'une repugnance invincible pour
!'agriculture dont, cependant, ils appreciaient fort les produits (Saint-Hilaire, t. II, p. 209). Ceux que visita Maximilien de Wied-Neuwied (t. I, p. 376) cultivaient le mais, le
manioc et le coton." (37)
"Nous a vons, d'' une part, les Botokudo, les Puri, les Pataso, les Kutaso, les Masakali, les Aweikoma, qui menent une
vie nomade et qu_i cherchent leur ali;mentation dans la cueillette des fruits et dans la chass·e; d'autre part, nous recontrons les Kamakan, les Makuni, les Koroado, les Kaingang
qui sont agriculteurs . . . II ne fait aucun doute que les colons ont repandu la connaissance de l'agriculture chez Ies.
Indiens qui leur etaient soumis. Cela est certain pour les
Makuni, Malali et Masakali." (38)
Ve-se, por conseguinte, que a economia Maxakali sofreu
transformac;oes, primeiramente imputaveis a fatores ecol6gicos. e bi6ticos, depois ao processo emergente do contato com
os civilizados. Assim, ja dizia Curt Nimuendaju em 1939:
"'os Machacari vivem. sooretudo da lavoura ... A cac;a em
terras dos Machacari, eomo em todo esse sertao,. esta boje
quase completa:rnente destruida pela gan&ncia dos negociantes de couros silvestres. Nos pantanais das margens do Umburanas encontram-se ainda capivaras, que os indios eac;,a.m
com lanc;as. A pesca exercida com anz6is, pugas e timb6,
mas nao com a flecha, e de pouca importancia." (39)
Por sua vez, e evidente que essas transformagoes infra-estruturais podem ter afetado outros setores da realidade
social Maxakali. Mas, disto trataremos em outra oportunidade.
Hoje, a sociedade Maxakali e totalmente sedentaria e impossibilitada de locomover-se, nao s6 pela sua atividade agricola mas, tambem, pela ocupa~ao das terras contiguas pela
sociedade neobrasileira. Ao contrario disto, conforme diversos cronistas e etn6logos, constata-se grande mobilidade
(37) A. Metraux et Hermann Ploetz: "La Civilization Ma:terielle et la Vie Sociale et
Religieuse d e s Inchens Ze d u a.r&sil Meridional et OTiental", Rev . del Inst. de
Etno.logia d e la Univer.sida:d Nacional de Tucuman, tomo I, Entrega 2a.., 1930, pags.
150 e 151.
(38) Id em , p ags. 227 e 228.
(39) Curt Nimuendaju: Obra cit., pags. 59 e 60.
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da sociedade Maxakali nos tempos da coloniza~ao. Em 1734
eles foram encontrados pelas bandeiras na regiao do Mucuri,
Sao Mateus e Rio D~e; em 1786 apareceram em Porto Alegre, na foz do Mucuri; em 1798 estavam juntos com os seus
parentes de lingua, o~ Macuni, perto de Caravelas, na Bahia;
em 1801 retiraram-se novamente para o interior, aparecendo
em Tocoi6s, no Baixo Jequitinhonha, onde permaneceram ate
1804; depois foram trans:feridos rio acima para o entao Quartel de Sao Migl,lel pelo comandante· Juliao Fernandes Leao,
que naquela epoea mantiRha a guerra c9ntra os Botocuaos
no Jequitinhonha; por persegui~ao as suas mulhere.s,. retiraram-se rio abaixo" primeiro para a Ilha do Pao, onde em
1817 foram visitados por Saint-Hilaire e depois ainda mais
longe, para a boca do Ribeirao Prates, onde os encontrou
Pohl no ano seguinte; desses Maxa~ali, uma parte parece ter
ficado no interior, pois em 1816 o Principe Neuwied enc'Ontrou uma pequena aldeia deles no Baixo Jucurucu (Rio do
Prado); depois estiveram em aldeamento no Jequitinhonha,
no lugar chamado Vila Guarani (Farrancho), isso, ate os
fins do seculo passado; devido ao aperto cada vez mais insuportavel, e que so trazia um numero sempre crescente de
adventicios neobrasilefro& ao povoado, tiveram de retirar-se
rumo a leste, para o Ribeirao do Rubim (do sul), atual vila
Uniao; em 1917 essas terras foram ocupadas e em 1921 foram escorra~ados dai, indo habitar, finalmente as cabeceiras do ltanhaem (iio de Alcoba~a). (40)
A despeito de que esta mobilidade possa ser explicada
em grande parte pelas pressoes das frentes colonizadqras,
nao resta duvida de que os Maxakali constituiam um povo
"ca~ador-coletor" e por conseguinte, nomade, mesmo que esse nomadismo seja do tipo "restrito". Usando do conceito de
"padrao de comunidade" sugerido por Beardsley, Holder e
Krieger, que inclui a mobilidade de uma comunidade, alem
de outras caracteristicas, no caso dos Maxakali, conforme os
dados de que dispomos, esse padrao, antes do encurtamento
do territ6rio tribal, seria do tipo "sede.n tario semi-perman.ente", ou seja o padr~ de uma comunidade que pode ser identificada com uma aldeia, que se estabelece em locais sucessivos, ocupando cada um deles por um periodo de anos. A
popula~ao e estavel e contlnuamente sedentaria, mas consegue ser assim somente movendo a ald.eia periodicamente,
( 41) Hoje, entretanto, esta mobilidade se tornou imprati(40) Idem, p a gs. 54, 55 e 5$.
(41)

R. IC, Beardsley; P. Holder; A . D. Krieger : "Function al and Ev olutionary Implications
of Community Patte'rnin<i,1, ·in S.eminats in Archaeology, 1955.
·
·
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cavel. Podemos registar a ocorrencia da dispersao do grupo
Maxakali apenas em duas glebas de terra nao contiguas
(Agua Boa e Pradinho), cujo intervalo se encontra preenchido por componentes da sociedade nacional, e a dispersao
conflitiVla das familias indigenas dentro de uma das glebas e de uma gleba a outra. Ambas as reservas encontram-se cercadas por pequenas propriedades de neobrasileiros, em
nW:nero de 27, e muitas delas separam uma reserva da outra.
A area de ocupac;ao neobrasileira, naturalmente v.ai influir, as vezes de modo fund~mental - tal qual Roberto Cardoso de Oliveira demonstrou entre os Terena - na configura<;ao de cada aldeia, em particular na de Agua Boa, onde
visitas aos moradores civilizados do Posto (em numero de
120) sao freqiientes, e constituem ate, uma nova necessidade. Assim, Agua Boa do ponto de vista etnol6gico, apresenta uma popula<;ao que ha algum tempo deixou de ser tribal,
pois ja foi descaracterizada pela estrutura s6cio-economica
do Posto e de fora dele, embora se mantenha f ortemente indigena, pelos la<;os de parentesco e outras rela<;oes com os
indios do Ptadinho. Chamados a participar de nossa economia me.rcantil, os indios de Agua Boa desorganizaram mais
depressa seu sistema tradicional de provftnento da subsistencia, quebrando-se inclusive os antigos nucleos de cooperac;ao e aumeritando cada vez mais sua dependencia, agora
individual, ern relac;ao aos agentes da sociedade nacional.
Em Agua Boa o antigo sistema de controle social caminha
para a desmoralizac;ao e o grupo marcha para a dissocia<;ao.
A aldeia de Agua Boa prestou-se e presta-se pois, a estudos de contato, compulsao mais direta e mudan<;a social
mais intensa. Por sua vez, a aldeia do Pradinho, embora
se preste tambem .a este tipo de estudo, dentro de um criteria de repr·e sentatividade, presta-se a uma verifica<;ao, em
profundidade, do parentesco, da organizac;ao social e da cisao
intergrupal. Do ponto de vista tradicional, a aldeia do Pradinho e a que melhor representa o universo Maxakali, pois,
ate o momenta, sofreu menos compulsoes que· a de Agua Boa,
princtpalmente, no que diz respeito a cultura material. E
se Pradinho nao e o que se poderia conceituar como uma
"aldeia Maxakali tipica" - pois dificil e descobrir, em tais
circunstancias, o que e tipico - pelo menos ela representa
o que se pode constatar como mais tradicional no universo
M.axakali, sem por isso estar isenta dos processos de mudan<;a que vem sofrendo todo o grupo indigena.
Do ponto de vista das estruturas demograficas, enquanto Pradinho parece manter uma ponderavel unidade etnica,
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Agua Boa manifesta um acentuado "acaboclamento"'. Mas, ao
que parece, a despeito das modifica~oes que sua cultura sofreu em dire<;ao desse "acaboclamento" e ja dizia Curt Nimuendaju que "um ter~o deles sao mesti~os" (42), o Maxakali e ainda um ser tribal, cuja organizagao social, mais
particularmen.te, o sistema de parentesco parece manter-se
intacto, bem como a sua lingua e outras caracteristicas organizat6rias. Em suma, ambas as Aldeias mudaram de certa
forma apesar de Pradinho procurar fugir ao c·o ntato para
reorganizar sua vida nas velhas bases, o que ja e impraticavel. Agua Boa em contato diario com os 120 noebrasileiros
que residem na reserva do Posto tem impedido que esta reorganizagao se efetive a contento dos outros indigenas. Alem
disso, as aldeias nao poderiam ficar imunes as compulsoes
da popula~ao adventicia (de fora das reservas) responsavel
pelas mudan<;as operadas recentemente na area, dentre as
quais, a fragmenta~ao do latifUndio e a mais importante;
sem falar nas transformagoes drasticas na paisagem que levaram os indios a adotar uma nova forma de provimento da
subsistencia.
SITUA<;.AO ATUAL DA AREA DO VALE MEDIO DO
JEQUITINHONHA
( Funda~ao do Posto Indigena)

Na epoca em que a exploragao do ouro e do diamante
era intensa na Area do Alto Jequitinhonha, a colonizagao
da Area do Media Jequitinhonha era incipiente ou, praticamente, n'ao existia, embora os indigenas apresentassem uma
inquietante mobilidade.
A real ocupa~ao. da Area s6 se deu recentemente · e em
condi~oes muito "menos" agressivas que nos tempos do Brasil colon1al.
Conforme Marcelo Moretzsohn, "ha uns 40 ou 50 anos
atras, quando se iniciou a coloniza~ao da regiao, os primeiros posseiros :ilao tiveram luta com OS indios". (43) Mas a
medida que o nU.mero desses posseiros foi crescendo os indios
passaram a experimentar maior compulsao territorial e os
CQntatos resultaram em cre.scente depopula~ao da sociedade
Maxakali.
-~

h-·~,~~

(42)

Cur1 Nimuendaju; Obra cit., pag . 56.

(43)

Marcelo J. Moretzsohn de Andrade: "Relat6rio ao Chefe da Se9ao de Estudos do
S.P.1., Marc;o de 1957, como aluno d o Curso de Aperfei9oamento em Antropologia
Cultural".
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A fase de depopulac;ao coincide com a da fragmenta<;ao
do latifundio e da ocupa<;ao das terras tribais e devolutas
pelos neobrasileiros, em sua maioria, baianos.
Conforme dados censitarios do S.P.I., encontrados nos
arquivos do Posto Engenheiro Mariano de Oliveira, em mar<;o
de 1942 a populac;ao Maxakali estava reduzida a 59 indios.
:E possivel que este dado tenha sido exagerado.
Mas, de
qualquer f orma, se nao tivesse sido instalado o Posto em
1941 e demarcadas as. teFY<as dess.e pequeno grupo de Maxakali, eles teriam caminhado para 0 desaparecimento total
ante a rapidez cam que o territ6rio tribal comegou a diminuir, reduzindo assim as matas de onde eles tiravam, em
grande parte, a sua subsistencia. (44)
Antes do povoamento da area (seculo XIX) , a populac;ao Maxakali seria de ''um milhar" de individuos pois, "pouco antes de comec;ar a colonizac;ao da regiao, esses indios
possuiam quatro aldeias e ocupavam um territ6rio de mais
de 10 leguas por dez. Uma epidemia de variola reduziu estas quatro aldeias a uma Unica, nas margens do Umburanas,
onde um surto de sarampo veio a fazer mais vitimas. Nesse
interim houve penetra~ao no territ6rio triba1 pela compra
ilegal de terras". (45)
Segundo ·n arra Marcelo Moretzsohn, um certo Joaquim
Fagundes era tido como "amansador" dos indios e vende,u
grande parte de suas tel!ras. Os indigenas, posteriormente,
desentendetam-se com Fagundes. Nesta ocasiao, "os indios,
que formam um Unico grupo, com uma unica aldeia, veem-se obrigados a se separarem em epocas de plantio para aproveitarem as terras que lhes sobram. Da epoca que Fagundes abandonou a tribo ate a funda<;ao do Posto (em 1941),
medeiam uns 20 anos. Os Maxakali tiveram durante este
tempo a simpatia de um chefe politico local, Joao Silva, que
impediu o esbulho de suas terras. A regiao f oi se povoando
e as matas foram transformadas em terras de pastagem. Os
pr6prios indios, convencidos pelos civilizados, andaram plantando suas "mangas" (pastos). Alguns chegaram a possuir
(44)

"As fazendas . de criar;;cro, pelo crescimento natural dos rebanhos, exigem camp6s
cada vez mms exlensos, avanc;ando sobre as terras dos indios, a .medida que
nelas esb~rram. 0 mesmo ocorre nas zonas de. explorar;;cro agricola e extrativa.
£:ste fem s1do o i:ro.cesso natural de expansao da sociedade brasileira, que, a indc:t
no seculo xx, em muitas area.s , continua a cx:escer a custa dos territ6rios tribais.
Mesmo as infimas porr;;5es do seu antigo territ6rio, aqui e ali concedidas aos
:Cndios com tOda a prote¢9 possess6ri:a - como no oaso <;la doar;;O;o por particular~s
OU pek>s Estados mesrri6 9.&.::tos tern sido ~spoliddos quando atingem cef.to
valor.'' Cf. Darcy Ribeiro: :Obra cit., pag. 102.

(45)

J. Moretzsohn de Androde: Obra cit., Relat6rio ao S.P.I.
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algumas cabe~as de gado, que logo perderam. Um pr6spero
comercio de poaia e peles teve inicio entao e durou ate o quase d~saparecimento total das matas. Data da queda deste comercio a instalac;ao do Posto.'·' (46)
A economia neobrasileira passa a ser entao eKclusivamente pastoril ea agricultura e apenas de subsistencia. Avan~a-se sobre OS pastos do territ6rio tribal e O gado destroi as
fontes de .s ubsistencia dos indios ger01ndo intensa depopula-

gao (~s planta~.Oes des indios nio estao protegidas por cercas).
Com a instalac;ao do Posto, a depopulac;ao cessa e a taxa
de natalidade comec;a a elevar-se aos anos seguintes. As
t erras sao demarcadas e as reservas passam a ser protegidas,
em parte, por cercas.
Conforme dados do arquivo do S. P. I., em Agua Boa, em
outubro de 1943 a populac;ao havia crescido para 118 indios;
aumentou para 131 em dezembro de 1946; 132 em agosto de
1947; 142 em novembro de 1948; 150 em outubro de 1951;
158 em abril de 1952; 185 em 1956 (Cf. Moretzsohn).; 255 em
abril de 1958; baixou para 240 em janeiro de 1959 (*); caiu
novamente para 199 em 1960 (cf. Popovich) (*);em nossa primeira ida ao campo, em jl.dho ae 1962, constatamos uma
recuperac;ao do montante perdido, isto e, um aumento para
230 indios; em nossa segunda viagem, em janeiro do corrente ano, constatamos outro crescimento para 243 indios, portanto, de agosto a dezembro nasceram 13 crianc;as (isto sem
incluir os , mestic;os e os indios de outras tribos localizados
pelo S. P. I. em Agua Boa, em numero de 16) .
Os indicios demograficos mostram que a taxa de natalidade tende a $Ubir, 0 que e tim Sinal de que eles conseguiram superar em parte a crise gerada, anteriormente, pelo
surto de desbravamento dos ca~adores de peles, extratores
de poaia e madeita, e, posteriormente, pela frente pastoril
pouco antes da fund~ao do Posto.
.
Assim, gragas a intervengao do S. P·. I., os Maxakali puderam sobreviver como pessoa fisica. Sem ela teriam desaparecido vitimados por diversos fatores dissociativos, princip:almente, o ·esbulho de suas terras; "'a assistencia oficial
aos indios foi mais efetiva no sentido da defesa da terra, uma
(46) l d em, Relat6rio ao S.P .I.
-rr- Possl.velmente, - ep idemia'S "Cie gripe e sarampo
~osto.

OU

d e ca lagem n a administra9ao do
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defesa mais de fato que de direito, sem que normalizasse legalmente a situac;ao uma vez por todas." (47)
Com a instalac;ao do Posto,. entretanto, as pressoes nao
tiveram fim; fotam apenas atenuadas, conforme se pode
constatar na correspondencia dos encarregados do Posto Engenhelro Mariano de Oliveira. A titulo de exemplo extraimos o seguinte trecho do oficio n.0 2 de 3 de maio de 1955 do
Auxiliar de Sertao Jose Silveira :ao Diretor do S.P.I.: "Pe<;o
autoriza~ao para vender qu:arenta cabegas de gado e, pedindo tambem autoriza~ao para empregar o produto da venda
nos trabalhos da rela~ao :anexa os quais· revestirao em assegurar areas deste Posto expostas a ganancia de fazendeiros
·d a regiao, com os quais estamos em c.onstQ-ntes choques e~ se
ainda nao se apoderaram das aludidas areas, porque venho
mantendo uma atitude energica e, ao mesmo tempo diploma. ..."
t ica
Constata-se pois, a falta de recursos do Posto para canter as pressoes alienigenas· ou assistir aos indigenas. Considera Darcy Ribeiro que "a obra de assistencia, esta sim, e
que atendera as necessidades propriamente indigen~s. Todavia, no campo da assistencia e da prote~ao, o S. P. I. faIhou freqi.ientemente. Chamado a intervir para salvar as
tribos de uma destruic;ao fatal - caso tivessem ne enfrentar,
com suas pr6prias forgas a competic;ao ecol6gica com populagoes infinitamente tnais numerosas e mais bem equipadas
culturalmente - nao consegue impedir que os indios, depois
de desarmados, sejam conduzidos a condic;oes de extrema
penuria e que percam, corn a autonomia, a alegria de viver." (48)
Essa deficiencia do S. P. I. pode ser melhor explicitada
atraves da leitura do livro do pr6prio Darcy Ribeiro. "A Politica Indigetiista Brasileira" (49) que recomendamos aos interessados. Sumariamente, a obra trata dos grupos e mecanismos de governo que tern conduzido a Institui<;ao; e a
sua impotencia para obrigar os que vivem nas fronteiras
de expansao a cumprir a Iegisla~ao indigenista. Mostra que
o S. P. I. tem na sua hist6ria altos e baixos. A uma fase de
reorganizacao e renovagao em 1940, por ele apontada, n6s
fazemos coincidir a fundagao do Posto Engenheiro Mariano
de Oliveira em 1941 e uma pequena assistencia aos indios
(47) Idem, Relaforio a o S.P.I.
(48)

Darcy Ribeiro: Obra cit., pag. 99.

(49)

Darcy Ribeiro: "A Politi= Indigenista Brasileira" - Ed. SI.A. - Minis t~rio d a
Agricu ltura, Servic;:O de Informac;:a_o Agricola , Rio de Ja neir.o, Brasil, 1962.
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Maxakali para desenvolverem sua agricultura, como veremos
mais adiante. Mas, em seguida a interferencia do DASP,
depois, da politica partidaria e dos militares desoonhecedores da tradic;ao do aludido 6rgao leva-o, a uma situac;ao de
conivencia com os aproveitadores neobrasileiros e ate de espoliac;ao de seus pr6prios protegidos. Nao raras vezes, os indios sao largados a sua pr6pria sorte; procurem entao sobreviver a custa de pesados saerificios, ajustando-se como
pod.em aos paaroes tecnico-economicos dos possei.r os que os
circundam e os env6lvem. Assim, os Maxakali, "com o desaparecimento da cac;a, pesca, coleta de frutos e raizes da mata, tiveram que contar tao somente com a agricultura, que
melhoraram com o uso de ferramentas de ferro, cultivo de
novas especies e introduc;ao de tecnicas de plantio dos civilizados. Iniciaram um cornercio de peles e poaia que perdurou enquanto duraram as ultimas matas. Venderam eles
mesmos peda~os de suas terras, para conseguir algumas cabe~as de gado que nao puderam reter."' (50)
Na epoca da fundac;ao do Posto, OS proprietarios e OS
indios utilizavam suas colheitas para seu pr6prio consumo.
A ;agricultura era entao incipiente. ''Com a abertur~ da
Rio-Bahia e de outras estradas que ligaram a regiao a esta
grande rodovia, um novo mercado surgiu e comec;ou-se a exportar em grandes proporc;oes. No comercio, cada vez maior
que se estabeleceu, os indios foram levados a participar, competindo com os agricultores civilizados e entre si mesmos ...
Com isso, dentro das proporc;oes de extrema penuria em que
vivem, ja ha indios com mais fartura e dinheiro que outros,
assim como comec;am a surgir as primeiras espe.cializacoes,
como o costureiro da tribo e cabelereiro, que cobram seu trabalho em dinheiro ou em dias de trabalho de outros em suas
ro~as. Enfim, a agricul tura nestas condic;oes esta aquem
das necessidades, os indios consumindo parcialmente sua
colheita e vendendo a baixo custo a maior parte, o produto
das vendas sendo infimo. Os outros pequenos exp~dientes
para ajudar a receita, sao venda de flechas e bodoques, comprados por cutiosos de feiras, um porco criado a meia com
algum civilizado ou outro fndio, e quando o cafe da bem nd
Posto, o furto as escondidas da chacara ..." (51)
A situagao que encontramos em 1962 e depois em 1963
e bem pior que a de 1956, encontrada por Moretzsohn. Extraimos de nosso diario de campo algumas informac;oes que
coletamos no Posto e nas fazendas circunvizinhas e que aqui
(50) J. Moretzsohn de Andrade : Obra cit., Relat. ao S.P.I.
(51) Idem, Relat. ao S.P.I.
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reproduzimos, tanto quanto possivel, fielmente: "De certa
feita, o Inspetor do S. P. I. aqui radicado, comprou com dinheiro do Servic;o, espin.gardas de "socar pela boca" ao prec;o de Cr$ 600,00 a unidade para negociar com os indios e os
moradores da reg:iao; comprou tambem 2 arados "para atender as necessidades dos indigenas" e os vendeu por prec;o
maior, tendo ficado com a importancia. Seu cavalo ioi adquirido com importancia .proveniente da venda de feijao que
os indios plantaram e colheram. O Inspetor tern alugado as
mangas (pastas) do S.P.I. para invernadas de gado vizinho
e nao presta conta dessas importanci~s. Alern disso, recebeu 2 novilhas por aluguel de uma manga e tendo trocado
espingardas do Posto por mais 2, f errou as 4 com sua marca
nominal. Em certa ocasiao trocou 6 vacas do Posto por 6
novilhas das quais escolheu as melhores que tambem marcou para si. Adquiriu com verba do S. P. I. calg5es, camisas e vestidos que:, em vez de doados, for am vendidos aos indios. 0 Ihspetor criou uma carteira para plantar arroz
(capital de Cr$ 280.000,00), plantou-se o cereal e a produc;ao
f oi vendida sem que os cotistas e os que trabalharam participassem dos lucros.
O dito Inspetor estava construindo
uma cerca para separar os sitiantes da Aldeia do Pradinho
e apregoava que estava pagando a construc;ao sozinho quando, na verdade, esses vizinhos estavam entrando com partes
iguais em dinheiro. Dona L. disse que o Inspetor ira colocar a construc;ao da dita cetca na sua prestac;ao de contas
como despesa unicamente do S. P. I. porque, este tern sido
o costume. Ha pouco tempo o Posto recebeu 120 bolas de
arame f arpado para cercar as glebas de terra dos indios e
protege-las, assim, da invasao do gado. Segundo diversas
pessoas do Posto e da cidade de Machacalis, o Inspetor, destas bolas, deu 4 ao Senhor M. (funcionario do Posto), vendeu 4 para S. B. (Vereador), vendeu 10 para J. M. (PrefeLto), 10 para A. B. (Fazendeiro vizinho do PC>sto), 25 para l.
(Negociante), 15 para G. (Ex-Delegado), 10 para D. (Ex-Coletor), 10 para G. B. (Vizinho do Posto), alem de outras
pessoas. o Posto recebeu tambem 4 fardos de j aba (carne
charqueada) para os indios. 0 Inspetor vendeu-os a Cr$
240,00 o quilo. Do armazem ,do PC>sto - sistema de barracao - ele vendia o fuba a Cr$ 25,00, o a~ucar de Cr$ 26,00 a
50,00, o fumo (comprado ou ganho para os indios) a Cr$
350,00 0 quilo. Tl'OCOU com OS indios, varias yezes, fac6es
velhos por laranja e feijao. Deu ao indio Raimundo uma
espingarda de Cr$ 600,00 por um e meio alqueire de feijao;
ao indio Jose Leao uma espingarda (idem) por um alqueire

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. XIV

257

e vinte pratos de feijao, ao indio Podo uma espingarda por
um alqueire e trinta e cinco pratos de feijao, ao
mesmo um facao por meio alqueire de feijao; ao
indio Dominguinho uma foice por vinte e cinco pratos de feijao; ao indio Vicente uma espingarda por um alqueire e
trinta e cinco pratos de feijao; ao indio Capitaozinho
uma espingarda e uma foice (de presente!) por um
alqueire e trinta pratos de feijao; ao indio Jose Resende um facao por meio alqueire de feijao; ao indio Artur
uma foice por meio alqueire de feijao; ao indio Justino uma foice por meio alqueire de feijao; ao indio Jaime
uma foice e um facao por um alqueire de feijao; ao indio
Raimundo uma espingarda e um pratinho de lata por meio
alqueire de feijao; ao indio Jose Leao (novamente) uma espingarda, uma foice (uma enchada de presente!), um p~a
tinho de lata por um e meio alqueire e sete pratos de feijao;
a india Yaya viuva um vestido por dez pratos de feijao; a india Ana viuva dois pratinhos de lata por dez pratos de feijio; a india Januaria dois pratinhos de lata por dez pratos
de feijao; ao indio LouPen~o uma espingarda por um e meio
alqueire ae feijao, ao mesmo um pratinho de Iata por quatro pratos de feijao; ao indio Bide dois pratinhos de Iata por
dez pratos de feijao; ao indio Kokoti um pratinho de lata
por cinco pratos de feijao; ao indio Chico Bid6 um pratinho
de lata por uma esteira; ao Senhor Marinho (civilizado)
uma espingarda por um ·alqueire de fei.iao; ao Zezinho uma
espingarda por um alqueire de feijao; ao Senhor Louren<;o
uma espingarda por um e meio alqueire de feijao; novamente ao Sr. Marinho uma espingarda por quarenta e cinco
pratos de feijao. Etc. Dona Fulana, funcionaria do S. P. I.
disse-nos que executou todas essas transagoes, tendo tornado neta em uma caderneta por ordem do mesmo Inspetor.
Segundo ela, todo esse esbulho se refere a uma unica safra
e o pre~o do prato de feijao na epoca (1961) era de Cr$ 30,00,
sendo que o alqueire estava a Cr$ 1.000,00. Mas, o Inspetor
o vendeu -a Cr$ 3.500,00 o alqueire. No lugar dos Cr$ 30,00
o Inspetor dava ao indio um pratjnho de Iata por cinco pratos de feijao (para o restante dos indios que, tambem, produziram). Por outro lado, o Inspetor alugava as mangas
a Cr$ 150,00 por cabe<;a ao mes. Nesta ocasiao, havia 2.400
rezes nas mangas do Posto. "Para onde f oi esse dinheiro
todo, indagava Dona Fulana ?"
"Segundo . o Sr. L., funcionario do Posto, na safra seguinte (de 1962) o Inspetor fez o mesmo; vendeu o feijao,
num total de 15 a 20 alqueires, a Cr$ 9.000,00 o alqueire, ten-
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do pago aos indios Cr$ 1.000,00 por alqueire. Ainda, conforme o mesmo Senhor, os indios, costumeiramente, empregam-se nas fazendas vizinhas mas, somente por uma semana e ate menos. Gostam mais de colher arroz. Trabalham,
de preferencia na 'limpa' para plantio, e ro~am tambem. ~les
tem trabalhado para os fazendeiros F. C., O. B., F. D., G. B.,
alem de outros. O pagamento e na base de Cr$ 50,00 a Cr$
100,00 por dia e eles ganham o almo~o. Tai qual o Inspetor
do Posto, esses fazendeiros tambem os e*ploram, o. B. par
exemplo, fez fortuna comprando onze mil litros de feijao no
valor de Cr$ 100,00 o litro por apenas Cr$ 10,00, sendo que
muitas e muitas doses de cachac;a entraram coma pagamento.
"Segundo ainda o declarante, parte do feijao que restou,
os indios venderam nas feiras, e botequins de Tatu Caro
(Batinga) e receberam grande parte do pagamento, tambem, em cacha~a, num total de dez alqueires. Na feira, entretanto obtiveram pre~o mais alto do que aquele pago pelo
Inspetor, isto e, lograram conseguir Cr$ 2.000,00 e ate Cr$
5.000,00 por alqueire. Pouquissimos indios souberam comprar alguma coisa util. Finalmente com0 donos de 2.500
hectares de terras, onde vivem em duas aldeias, files veem
duas mil cabe~as de gado pastando. Dessas apenas 30 sao
do Posto e das quais, nem o leite eles podem provar. Dos
Cr$ 150.000,00 mensais (em media) que os criadores pagam
pelo pasto, os indios nunca vir-am um centavo. Nao raras
vezes, o gado destr6i suas plahta~oes. Por isso mesmo, eles
adquiriram o habito de roubar, ate entre si mesmos. O norte-americano H. P., que fixou residencia pr6ximo do Pradinho, ao voltar de uma pequena viagem, encontrou sua casa
inteiramente saqueada. Os roubos sao tantos que OS fazendeiros da regiao organizaram um memorial que foi entregue
ao Governador do Estado denunciando os Maxakali como
"bandidos da serva".
A despeito do que possam realmente significar os dados
acima descritos, pois muitos deles, ou sao de born senso, ou
escondem interesses e paixoes, eles traduzem uma certa ex-

ploragao do indio.
Essa explora~ao que veio substituir a destrui~ao fisiea
do indio (direta ou indireta) manifesta-se sob dais aspectos:
"publica" e privada. Ela se da ora nas intermedia~oes de
troca, ora no emprego do indio como mao-de-obra barata nas
diversas f azendas circunvizinh~s e no pr6prio Posto.
A estrutura do Posto assemelha-se a uma grande propriedade latifundiaria da regiao e sua assistencia ao indio
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em termos relativos nao passa de urn esbulho e um engod.o.
Sem falar nas doenc;as, os indios tern sido vitimas da cacha<;a, "6timo" instrumento de contraprestagao, numa desumana espoliac;ao economica.
Quando estive a primeira vez no campo, em julho de
1962, o Inspetor do Posto ja estava, ofJcialmente, transferido dali desde janeiro e continuava chefiando ilicitamente o
6rgio, plantando roc;as e explorando economicamente funcionarios, camponese,s e indigenas; todos eles, como constaooi, sempre enganados nas diversas opetac;oes em que contribuem com seu trabalho, seja pelo assenhoreamento da
produ<;ao agro-pastoril sem a devida contraprestac;ao ou, esta em cacha<;a e coisas de pouco valor como e o caso do indio; seja nos regimes de meia, terc;a, empreitada ou assalariado, como ocorre com relac;ao aos neobrasileiros que trabalham para o Posto sob o tradicional sistema do "barracao".
Assim, a nova .ameac;a ea da estrutura do pr6prio Posto.
Essas not6rias compulsoes, constatadas na Area do M.edio
Jequitinhonha tern, plOr conseguinte, descaracterizado bastante a cultura tribal. As relac;oes estabelecidas entre as
duas populac;oes de certa forma contribuiram bastante para
que elas coexistissem e sobrevivessem. Sobrevivencia essa
em termos, e claro! Nesta situ~ao de contato, a resultante parece nao se traduzir, ao que tudo indiea, em assimilac;ao
geral dos Maxakali, nias, a principio, numa depopula~ao que
s6 foi contida ap6s a instalac;ao do Posto e, depois, numa exploragao economica sem treguas. E, nao se sabe com que
sacrificios os indigenas tern resistido ao traumatismo dessa
situac;ao adversa, enquanto outras sociedades tribais, sob as
mesmas compulsoes, desapareoeram. Essa resistencia dos
M~akali, acreditamos, tem sido prop0rcional, histOricamente, a oscilac;ao da capaeidade de assistencia do s. P. I. O
convivio com os civilizados para eles, em termos gerais, tern
significado a fome, a doen~a e o desengano. Eis em suma
um aspecto da mais alta relevancia do ponto de vista da
elaborac;ao de uma politica indigenista que possa vir a ampara.r 0 unico grupo tribal que logrou sobreviver as diversas
compulsoes por que passaram as sociedades "primitivas" no
territ6rio mineiro.

CONCLUS.AO
Vimos, em nossa exposic;ao, as f ormas assumidas pela
sociedade neobrasileira em Minas Gerais quando, debaixo de
interesses economicos diversos, entrou em contato com nos-
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sas tribos indigenas. Essas frentes, em embasamentos naturais, diferentes, organizaram-se segundo principios estruturais pr6prios e impuseram compulsoes especificas aos grupos tribais. Vimos que os indios Maxakali lograram s0breviver em Minas, primeiramente, porque estiveram fora do
ambito das violentas compulsoes que no periodo colonial se
desencadearam na area extrativa-mineraL Em segundo
lugar, porque a coloniza~ao da Area do Media Jequitinhonha
se deu tardiamente, em condi~oes econo~icas ·o utras e em
tom tnuito menos agressivo do que na Area do Alto Jequitinhonha. Mas, esse menor grau de agressividade nao indica que os Maxakali nao teriam o mesmo destino dos indigeas da area anterior; o processo da frente pastoril (de carater nacional e nao colonial) seria -apenas mais lento que
o da frente extrativa-mineradora (de carater colonial).
Assim, os dados confirmam que, ap6s os primeiros con-~
tatos cotn a sociedade neobr.asileira, o grupo Maxakali perdeu uma parcela ponderavel de sua populacao. Com a funda~ao do Posto, entretanto, as causas de depopulagao desapareceram e os indigenas passaram a refazer seu contingente popUlacional. Os contatos com os civilizados deixaram,
em grande parte, de operar expontaneamente, embora a descaracterizagao cultural tenha tido prosseguimento.
Ve-se, entao, que a populagao Maxakali, apesar das vicissitudes pelas quais tem passado nao e.sta condenada ao
desaparecimento enquanto contingente humano. Quanto a
cultura, sua descaracterizagao e patente, e a aldeia de Agua
Boa e, mais do que Pradinho, um indicio de "acaboclamento-cultural". Foi, em grande parte, a intervengao do S. P. I.,
com todo o seu procedimento explorat6rio e outras deficiencias, que criou condigoes artificiais de interagao, atrasando
sua sucessao natural e assegurando mais tempo e maior
liberdade para que es indigenas seguissem se acomoaando
as oscilagoes compuls6rias. Os Maxakali puderam sobreviver, tambem, porque, do ponto de vista de seu sistema economico de ca~a e pesca, foram capazes de reformula-lo e lo..
go em seguida substitui-lo pela agricultura que desenvolveram com certa ajuda do S. P. I. Essa flexibilidade cultural,
acreditamos, nao teria tido continuidade se as relag6es antes estabelecidas tivessetn continuado livres e espontaneas,
por conseguinte, sem a protegao oficial.

e

Finalmente, a sociedade Maxakali, sem duvida alguma,
uma sociedade "primitiva" cuja hist6ria ''fez irrupgao em
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seu seio", mas isto nao indica que as transforma~oes culturais por ela sofridas tenham alterado a sua preocupa~ao de
"perseverar em seu ser". Permita-me, pois, concluir com as
palavras de Claude Levi-Strauss: "Certamente, as sociedades ditas primitivas estao na hist6ria; o seu passadg e tao
antigo como o nosso, visto que remonta as origens da especie. No curso de milenios, sofreram elas tooa a sorte de
transforma~oes, atravessaram periodos de crise e de prosperidade; conheceram as guerras, as mig:rac;oes, a a-ventura.
Mas se especializaram em vias diversas das que n6s escolhemos. Talvez tenham elas em certos aspectos permanecido
pr6~imas de condi~oes de vida muito antigas; o que nao exclui que, sob outros angulos, deles se afastem mais que n6s.
Embora permanecendo na hist6ria, essas sociedades parecem
ter elaborado, ou retido uma sabedoria particular, que as incita a resistir desesperadamente a toda modificagao da sua
estrutura, o que permitiria a hist6ria fazer irrup~ao em seu
seio. As que tinham, ainda recentemente, melhor protegido
os seus caracteres distintiVios, afiguram-se-nos como sociedades inspiradas pela preocupa~ao dominante de perseverar
em seu ser." (52) Este ultimo e um motivo irresistivel para prosseguirmos no estudo da sociedade Maxakali.

(52) .C. Levi Stra:uss: "Antropologia Social", Aula Inaugural da Cadeir a de An tropoloqia Social do Colleg e de France, in Rev . An hembi, Ano X, N.O 119, Vol. XL, outubro,
1960, pag. 252.
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