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Estudos 

MARIA STELLA DE AMORIM 

A SITUAÇÃO DOS MAXAKALI 

A mais completa informação de caráter antropológico que po
demos dispor sôbre os Maxakali foi escrita por Curt Nimuendaju 
e data de 1939. .tste trabalho é uma tentativa de analisar, dentro 
da perspectiva da situação de fricção interétnica, os dados colhidos 
durante a nossa estada no nordeste de Minas Gerais, em janeirc, 
e fevereiro de 1963.1 Para melhor atendermos ao objetivo proposto, 
reunimos as informações dos estudiosos que visitaram o grupo de
pois qe Nímuendaju, a fim de que, somadas as experiências de 
campo, pudéssemos enriquecer nossa análise e, ao mesmo tempo, 
tornar acessíveis os dados existentes a respeito da sociedade Maxa
kali àqueles que pretendam dedicar sua atenção a êstes índios. 

1. A ocupação regional e seus efeitos 

Os Maxakali que vivem próximo à sede do município mineiro 
de Machacalis, perto da fronteira sul do Estado da Bahia, são hoje 
os únicos remanescentes de vários grupos que habitaram, desde o 

l - Os dados levantados por nós foram anteriormente utilizados no rela
tório apresentado ao concluirmos o curso de pós-graduação, realiza.do 
em 1962/ 63, na Divisão de Antropologia do Museu Nacional, sob os 
auspícios do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Nessa ocasião viajamos para o campo com o professor 
Marcos Magalhães Rubinger, da Faculdade de Ciências Econômicas da 
Universidade de Minas Gerais, que desenvolvia um projeto monográ
fico no grupo. 
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4 REV. INSTITUTO DE CitNCIAS SOCIAIS 

século XVII (e provàvelmente antes mesmo desta época), a área 
que pode ser delineada entre o rio Jequitinhonha, o rio Mucuri, 
e o litoral do Atlântico que banha o sul do Estado da Bahia. 

Devido à escassez de informações históricas precisas, torna-se 
difícil estabelecer a quantidade dos grupos Maxakali que habita
vam esta área e as relações que mantinham entre si. Os dados mais 
coerentes falam dos Maxakali da costa sul da Bahia, do Jequiti
nl1onha e do interior do país, êstes localizados nos formadores do 
rio ltanhaem. De acôrdo com Curt Nimuendaju,2 os índios da costa 
e do Jequitinhonha constituíam apenas uma parte da tribo, en
quanto a outra parte se mantinha relativamente isolada, no interior. 
A tentativa de reconstrução histórica d<? grupo esboçada por Nimu
enda ju3 leva-nos a concluir que os primeiros estariam reunidos na 
Aldeia do Farrancho (Vila Guarani), durante a segunda década 
do século XIX. Os segundos, na mesma época, habitavam o baixo 
Jucurucu (ou Prado) e devem ter subido êste rio até ~ as prox1m1-
dades do local que atualmente ocupam. / 

A aldeia do Farrancho desapareceu ante os primeiros efeitos 
da ocupação regional, deflagrada em princípios do século XX, ten
do a maioria dos índios se retirado para o ribeirão do Rubim do 
Sul (perto da antiga Vila União, atual município de Rubim) ; en
quanto os que ficaram foram absorvidos pela população brasileira 
ou pereceram. Dêsse local também tiveram que se retirar, em vir
tude de suas terras serem ocupadas por um certo Tenente Henri
que que recorreu às armas em 1921 para expulsá-los, indo os sobre
viventes juntarem-se aos que viviam no interior, entre os forma
dores dos rios Jucurucu e Itanhaem.4 

.'tsse aldeamento, mantido no interior desde longa data, foi va
sitado em 1911 pelo Inspetor do SPI, engenheiro Alberto Portela, 
que, atravessando o rio Jucurucu e rumando para o sul, encontrou 
uma aldeia constituída de seis grandes ranchos irregularmente dis-

2 - Curt Nimuendaju: ''Indios Machacari", in Revista de Antropologia, 
vol. 6, n.0 1, São Paulo, 1958, p. 55. 

3 - Op. cit. pp. 54-55. 
4 - Curt N1muendaju: op. cit. pp. 55-56. Vide também Enciclopédia dos 

Municípios Brasileiros; Rio, 1959, vol. XXVII; p. 89. 
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postos, chefiada pelo capitão João; soube, na mesma ocasião, da 
existência de duas outras aldeias próximas, chefiadas respectiva
mente pelos capitães "Soldado" e Antônio.5 

Por volta de 1918, o engenheiro do Estado de Minas Gerais, 
Apolinário Frot, realizando um levantamento topográfico da região, 
encontrou êste mesmo aldeamento às margens do córrego Umbu
ranas; segundo os regionais, era a Aldeia Grande, antiga concen
tração dos Maxakali. O encontro é descri~o como a "pacificação,. 
do grupo, embora se tenha evidentes d~m.onstrações da falta de 
hostilidade dos Maxakali e se saiba de inúmeros contatos anterio
res a êste. Ao que tudo indica, êles eram apenas arredios. Desde a 
época da ocupação regional até nossos dias os dados sôbre os únicos 
remanescentes do grupo são bem mais precisos e a sua existência 
passou a ser explicada pela própria história do contato que man
tiveram com a população da área. 

O contato interétnico determinou fortes conseqüências sôbre a 
sociedade Maxakali, já caracterizadas nas populações indígenas da 
costa e do Jequitinhonha 6 pela depopulação proveniente das lutas 
em defesa de seu território e também pelas epidemias de que são 
acometidas quando em contato com os brancos.7 Essas conseqüên
cias também se mantiveram constantes nos índios do interior, con
forme atestam vários depoimentos. Segundo os índios dêste aldea
mento, os Maxakali · possuíam muitas aldeias, mas uma epidemia 
de varíola levou-os a se reunirem numa só concentração, às mar
gens do córrego Umb·uranas-? formador do rio Jucurucu, na chama
da Aldeia Grande. Neste local, nôvo surto, desta vez de sarampo, 
reduziu ainda mais a população, restando apenas cêrca de 15 indi
víduos, sendo o número de homens duas vêzes maior que o de 

5 - Alberto Portela: "Relatório da expedição feita à aldeia dos índios 
Machacalis e em procura de índios nômades da margem esquerda do 
rio Jequitinhonha, pelo engenheiro ... ao Sr. Manoel Tavares da Co.sta. 
Miranda, subdiretor da 2.ª subdiretoria do SPI" Teófilo Otoni, 22 de 
outubro de 1911. (Cópia datilografada existente no Arquivo da Seção 
de Estudoo do Museu do índio). · 

6 - Vide o relatório citado de Nimuendaju, pp. 54-55. 

7 - Darcy Ribeiro: "Convívio e Contaminação" ln Sociologla, Vol. XVIII, 
N.0 1, marQO. São Paulo, 1956, pp. 3-47. 
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mulheres; procriando, fizeram ressurgir a população atual. A versão 
.brasileira, colhida entre os mais antigos habitantes da área, con
firma essa dizimação dos Maxakali. 

Tal fato assume desmedida importância para os interessado:; 
em aprender a operatividade da sociedade Maxakali atual. Num 
primeiro momento, êstes índios pareceriam constituir um grupo to
talmente transfigurado de suas origens, dada a dificuldade de cêrca 
de 15 pessoas poderem reconstruir um grupo com aproximadamen
te 250 indivíduos em 1962, dentro de condições desfavoráveis de 
vida e com a ameaça constante da ocupação de suas terras pelo 
branco, cuja simples presença na área já fazia grassar várias doen
ças. Acrescente-s.e, ainda, que a sobrevivência de qualquer grupo 
depende de um número considerável "de indivíduos aptos a reali
zarem, pelo menos, as atividades mais importantes à manutenção 
da sociedade num grau mínimo de funcionamento, sem o que é 
totalmente vedado a qualquer grupo subsistir como tal.ª 

Apesar dessas considerações, não é impossível admitir-se que 
um pequeno número de índios reunidos às margens do Umbura
nas tentasse reconstruir a sociedade, e que esta recebesse contin
gentes populacionais de outros grupos iviaxakali da região. O exem
plo que se tem notícia dos índios vindos do Farrancho em 1921 
é flagrante para apoiar a possibilidade da sobrevivência da socie
dade Maxakali após violenta depopulação, embora não afaste as 
conseqüências de perda ou mudança de seus traços tradicionais. A 
dificuldade de apreensão da organização social, sentida por etnólo
gos e lingüistas que visitaram o grupo, pode ser considerada como 
uma conseqüência dessa deculturação. 

Os Maxakali dêsse único aldeamento sobrevivente experimen
taram, como os extintos, sérios conflitos com a frente de ocupação, 
sendo por demais conhecida a sua luta em defesa do território.9 

8 - Ma.rion Levy Jr.; The Structure of Society, Princeton University Press, 
New Jersey, 1952, cap. III, esp. pp. 134-137. 

9 - Marcelo José Moretzhon de Andrade descreve o problema das terras 
dos Maxakali em relatório ao SPI, datado de março de 1957. (Cópia 
datilografada existente no Arquivo da Seção de Estudos do Museu do 
Indio). Utilizamos amplamente os dados de seu relatório para abordar 
o problema; apenas fornecemos aqui mais alguns detalhes da questão. 

I 
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É voz corrente na área que, por volta de 1914, um homem chamado 
Joaquim f'agundes, residente no n1unicípio de Joaín1a, encontrou 
os Maxakali; pouco antes de 1920 vivia êle entre os índios, sendo 
muito considerado, chegando mesmo a assumir o papel de mentor 
do grupo. Usando o prestígio que desfrutava, Fagundes foi venden
do ilegalmente as terras dos indígenas aos posseiros, que logo as 
ocupavam. As primeiras áreas vendidas foram as da localidade cha
mada Umburanas (onde se situava a Aldeia Grande), incluindo um 
trecho que hoje fica entre os dois núcleos indígenas - Pradinho e 
Agua Boa. Essa transação trouxe sérios danos para o grupo, que 
desfez sua única concentração, tendo a população se dividido entre 
os dois núcleos atuais. Fagundes não tardou a realizar novas vendas 
fictícias no Pradinho e em Agua Boa. Sen1 um metro de chão, nem 
para obter alitnento, os índios vagavam dentro de suas próprias ter
ras, agora ocupadas, vivendo da mendicância. 

Apesar dos efusivos agrados dos posseiros, que doavam bois e 
cavalos na esperança de "amansar" a sua revolta, os índios organi
zavam grupos para saquear as roças, surgindo o roubo como prática 
de eficiência incontestàvel no atendimento das suas necessidades 
alimentares. Tentando acabar com os conflitos provenientes dessa 
situação, ·Fagundes resolveu conduzir os índios para o lugar denomi
nado Agua Prêta. Alguns dêles negaram-se a deixar o antigo ter
ritório habitado e os que acompanharam Fagundes contraíra1n 
doenças e voltaram, provocando o rompimento definitivo com o 
embusteiro. -

Os índios viveram sem terras, e enfrentaram os conflitos de
correntes da situação até 1940, quando o Serviço de Proteção aos 
índios criou o Pôsto Indígena Engenheiro l\!Iariano de Oliveira, com 
o objetivo principal de solucionar o problema da terra. A gleba 
de Agua Boa foi logo retomada pelo Pôsto Indígena; no Pradinho, 
alguns posseiros, após reconhecerem a ilegiti1nidade da sua posse, 
abriram mão dela, encarregando-se o Pôsto Indígena da recuperação 
das demais terras do lugar. Entretanto, em Umburanas - onde as 
terras fora1n objeto de várias transações - os índios só consegui
ram a reintegração de uma parte; a outra tornou-se de difícil recupe
ração em virtude das benfeitorias nela realizadas pelos posseiros. 
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Existe assim entre Pradinho e Agua Boa um trecho ocupado por 
quatro brasileiros, fato que aumenta o confinamento de uma popu
lação já ilhada pelos posseiros, dificulta a comunicação entre os 
índios e enfraquece os laços de solidariedade grupal, reforçando a 
cisão do grupo, ocorrida ao ser desfeita a Aldeia Grande. Isto leva 
a crer que os l\.faxakali não mais voltarão a formar uma única 
concentração. 

2. A frente de expansão: características da propriedade 
e do trabalho• 

A sociedade nacional apresenta-se aos l\tiaxakali através de uma 
frente de expansão agro-pastoril que encontra nas condições geo
gráficas da região os recursos naturais para o desenvolvimento de 
suas atividades econômicas. A área dos Maxakali, como tôda a zona 
do Mucuri, é constituída de território acidentado. Nos vales, o solo 
é alagadiço, encontrando-se aí plantações de arroz, e, .. nas proximi
dades, de milho e feijão. Nos planaltos e morros há plantações de 
café e 1nandioca. Em tôda a sua extensão é coberta de capim "gordu
ra", destinado à alimentação do gado, especialmente do bovino que 
constitui a maior fonte de riqueza local. 

Predomina a pequena propriedade, 1º habitada pela família ele
mentar, geralmente muito numerosa. í.sse tipo de propriedade di
ficulta a expansão da agricultura, também prejudicada pela 
pecuária - ramo mais importante e que requer muito espaço. Em 
virtude da ausência ou da má demarcação de terras surgem con
flitos entre posseiros criadores e posseiros plantadores, devido às 
constantes depredações das roças pelos animais.11 É comum o dono 

* - A caracterização da frente compulsora, tal como é descrita aqui, trata 
da feição particular que ela assume com referência ao caso concreto 
dos Maxakali. Entendemos que os dados mencionados não são sufi
cientes para uma generalização em têrmos regionais amplos. 

10 - Usamoo com reservas a palavra propriedade, visto que considerável 
número de brasileiroo que estão em contato com os índios, na reali
dade tem a posse de um pedaço de terra não muito grande, em re
lação aos latifúndios existentes na zona do Mucuri. 

11 - Sôbre conflitos entre agricultura e criação no nordeste de Minas, vide 
também Caio Prado Jr.: A .RJevolução Brasileira, Editôra Brasiliense, 
São Paulo, 1966, pp. 71/72. 
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da terra admitir a presença de um ou mais agregados que ali se 
estabelece1n com a família e utilizam um pedaço da mesma, ha
vendo participação do dono no produto delas. 

As atividades econômicas dessa frente agro-pastoril determinam 
diferentes relações de trabalho. Enquanto a agricultura exige um 
grande número de braços, a criação pode ser realizada com poucas 
i)essoas. Naquela emprega-se a fôrça de trabalho de estranhos, que 
se ocupam temporàriamente do serviço, na limpeza, plantio ou co· 
lheita, geralmente recebendo pela empreitada. Na pecuária, o tra· 
balho é realizado pela família ou com auxílio de poucos emprega· 
dos permanentes e de confiança. 

Embora a pecuária seja econômicamente mais expressiva em 
têrmos regionais, a agricultura ocupa posição proeminente na eco
nomia local, sendo a atividade que oferece maiores oportunidades 
de trabalho; comprimida pela pecuária, encontra resistências à ex
pansão, oferecendo baixa rentabilidade aos donos da terra. Toda
via, a agricultura se mantém devido a falta de concorrência na 
oferta de trabalho, havendo assim mão-de-obra farta e barata para 
ser usada na lavoura. A grande disponibilidade de trabalhadores 
para o setor agriícola determina o baixo nível dos salários existen
tes na área, afj!tando também os que trabalham na pecuária e gene
ralizando a condição de pobreza dos assalariados. 

3. Participação do índio na gcononiia 

Como decorrência do contato, os l\tlaxakali passaram a necessi
tar de bens produzidos pela economia local. Consomem, portanto, 
determinados produtos nacionais como roupas, sal, aguardente, fumo, 
instrumentos de trabalho, etc. O acontecimento vem determinar a 
dependência do índio à economia da frente de expansão, produto
ra que é de bens necessários à população indígena. Tal depen
dência, relativa ao consumo, obriga-os a travar contato com os bra
sileiros visando a atender às novas exigências, visto que a economia 
indígena, além de estar muito longe da autosuficiência requerida 
para a produção dos bens, também não dispõe de meio de paga
mento que permita adquirí-los. 



10 REV. INSTITUTO DE CltNCIAS SOCIAIS 

O encontro dessas duas sociedades transforn1a o índio numa 
categoria especial de consumidor, ou seja, aquela que não tem con
dição para consumir, tanto por n ão produzir dentro de sua econo
mia, como por não dispor de meio de troca que permita a compra 
dos bens na economia regional. Visando a prover o consumo, de
senvolvem atividades que llies possibilitem obter a moeda corrente 
e, através delas, participam do mercado regional. O dinheiro apa
rece aqui como requisito básico para o índio penetrar na estrutura 
da sociedade nacional. 

Há duas maneiras efetivas usadas pelos índios para conseguir 
a 1noeda: a) concorrendo no mercado como produtor livre e b) alu
gando a fôrça de trabalho, como assalariados. Contudo, nenhuma 
delas é realizada com êxito. Em ambos os casos, os índios travam 
relações com os brasileiros, nas quais observamos atitudes negati
vas de un1 tipo étnico para com o outro_, bem expressas nos este
reótipos desenvolvidos de parte a parte. 

Torna-se quase desnecessário mencionar a contradição entre a 
sociedade nacional e a sociedade indígena, reconhecida de pronto 
no caráter heterogêneo das relações entre dois tipos humanos com 
expectativas sociais desenvolvidas nas pa utas culturais de diferen
tes sistemas. Porém, se nos afastamos desta perspectiva, empobre
cemos o tratamento dos temas pertinentes às situações do contato
in terétnico.12 

Dentro dêste ponto de vista os índios, quer se apresentem como 
produtores livres ou assalariados, não conseguem vencer os obstá
culos criados pelo mercado n acional, através dos quais há seleção 
dos seus integrantes. Por esta razão, as suas atividades, com vistas 

à obtenção do dinheiro, esbarram em fortes resistências, fato que 
os leva, conforme veremos, a abandonar a produção livre e a evi
t.ar a condição çle assalariados. 

Como produtor, é impossível sua constante permanência no mer
cado, pela razão óbvia de que a existência de excedentes na econo-

12 - Veja-se, por exemplo, Roberto Cardoso de Oliveira, O tndio e o Mun
do dos Brancos, São Paulo, 1964, cap. I, onde o autor discute mo
delos usados em estudos de contato interétnico. 
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mia indígena é muito rara. Nas poucas vêzes em que a produção 
vai além do consumo, a falta de transporte os impede de compare
cer às feiras existentes em Machacalis e em Batinga.1 3 Quando con
seguem, é sob pesados esforços que conduzem a mercadoria até às 
feiras, amontoando-a sôbre o lombo de um ou dois animais (geral
mente tomados dos brasileiros) 011, então, carregando-a sôbre os 
ombros. 

Na feira, o produto recebe cotação baixa em virtude do mer
cado estar abarrotado, pois índios e brancos obedecem ao mes1no 
ciclo produtivo da região. Só que para mercadoria de procedê11cia 
indígena o preço é ainda mais baixo, dada a qualidade inferior 
de seu produto em relação ao dos brasileiros, que utilizam técni
cas agrícolas menos rudimentares. Se o índio tenta especular, bus
cando melhor preço, seu poder de barganha é muito limitado, uma 
vez que retornar à aldeia com a mercadoria não só é extremamente 
penoso, como não satisfaz seu desejo de obter a moeda. 

Ao índio, como produtor, ainda resta a alternativa de perma
necer na aldeia e vender o produto aos compradores que o pro
curam. Nesse caso, o valor do produto é arbitrado pelo comprador, 
visto que o índio para conseguir dinl1eiro o vende por qualquer 
preço. A ida dêsses compradores à aldeia proporciona clima para 
a manifestação de conflitos que atingem grau de extrema violên
cia. Entre vários casos escolhemos um })ara ilustrar a situação que, 
embora envolva um funcionário do SPl, é significativo em virtude 
da singular posição que êste brf!sileiro, l\'liguel Lopes da Silva, ocupa 

junto aos índios. Vive êle há quase 50 anos junto aos l\1axakali, 
fala perfeitamente a língua indígena e passou a maior parte de sua 
infância brincando co1n as crianças das aldeias, mantendo com elas 
fortes laços amistosos durante sua vida, o que lhe permite assistir 
e até mesmo participar dos cerimoniais religiosos do grupo - ati
vidade totalmente vedada aos estranhos. Após uma colheita de 
arroz, os índios a venderam por preço ínfimo a um comprador que 
se alojou com a mercadoria num barraco junto à aldeia do Pra-

13 - Centro urbano baiano, que faz divisa com Umburaninha, distrito 
do município de Machacalis. 
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<linho, enquanto aguardava transporte para o estoque. Neste pe
ríodo, os índios gastaram o pouco dinheiro da venda e logo se 
arrependeram do mau negócio, pretendendo a restituição da mer
cadoria. Miguel resolveu tomar atitude em defesa dos índios, indo 
procurar o comprador e exigindo dêle que pagasse o justo valor 
da mercadoria ou devolvesse parte do produto. Como o homem 
recusasse a proposta, lVIiguel recriminou-o e ameaçou denunciá-lo 
como explorador às autoridades públicas. Poucos minutos depois, 
dirigindo-se à sua casa, foi esfaqueado pelo comprador com golpes 
na cabeça e nos braços, dos quais hoje apresenta pronunciadas cica
trizes. Bastante ferido, Miguel foi casualmente encontrado por três 
índias que se dirigiam para a roça levando paus-de-cavar, usados, 
na ocasião, para matar com violentas pancadas o comprador do 
arroz. 

Também com a finalidade de conseguir dinheiro são levados 
às feiras, para venda, os objetos de fabricação própria como, por 

r 

exemplo, utensílios de barro, arcos, flechas, cestinhas de fio tran-
çado e rêdes. Porém, são peças desvalorizadíssima~, que só interes
sam aos brasileiros como coisas exóticas. 

O papel das feiras de lVIachacalis e de Batinga na vida dos 
índios é de grande relevância, visto ser o lugar onde êles, com di
nheiro na mão, podem mais fàcilmente adquirir os bens que dese
jam. Sabe-se que a aguardente constitui produto largamente con
sumido })elos índios nestes locais. É provável que o efeito desini
bidor da bebida esteja bastante correlacionado com o alto índice 
de sua ingestão nas feiras. Os motivos aparentes pela predileção à 
bebida nestes locais são a facilidade com que ela é encontrada e 
seu baixo preço. Contudo, êles não concordam inteiramente com a 
motivação inicial que os impele a comparecer às feiras, ou seja, a 
aquisição dos bens que necessitam. Sob os efeitos do álcool fazem 
algazarra durante a feira, controladas as conseqüências pelos brasi
leiros que, armados, intimidam os índios com o porte do revólver, 
sempre pronto a ser usado. Quando a bebedeira é maior, o índio 
cai pelas ruas de Macl1acalis e Batinga, dando razão a que mais 
se afir1ne o estereótipo de "cachaceiro", tão vivamente empregado 
pela população regional a seu respeito. 
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A participação do índio como assalariado na economia local 
constitui outro modo de obtenção do dinheiro. Nesta condição êle 
oferece sua fôrça de trabalho à agricultura, atividade que tem maior 
capacidade de absorção de braços. Além disso, na agricultura, a 
relação de trabalho assume caráter menos pessoal, favorecendo a 
presença dos índios, que, pela tradicional experiência que possuem, 
vêem nela maiores facilidades de emprêgo. A pecuária, como já foi 
dito, requer poucos empregados, permanentes e de confiança do 
dono do rebanho, características estas qt1e excluem os índios. Vistos 
pelos pecuaristas como "ladrões", são êles considerados elementos 

perigosos para cuidar do gado, que fàcilmente pode ser desviado 
para a aldeia. É, portanto, através do trabalho na produção agrícola 
que o índio assume a condição de assalariado, embora esta parti
cipação do índio na produção não signifique sua completa inte

gração na economia da área. 

Por um dia de trabalho no campo um índio recebe a têrça e 
às vêzes até a quarta parte da quantia paga a um diarista brasilei
ro. A submissão a esta situação deve-se ao significado que tem para 

êle a posse do dinheiro. Fora desta explicação não há justificativa 
para o índio aceitar a condição de empregado, e, aliás, ela não é 
assumid·a como condição permanente. E, mais do que isso, a cons

ciência que ;tem da situação de explliração a que se vê submetido 
na condição de empregado o leva a evitar a relação de trabalho 
com os brasileiros, o que acarreta consideráveis prejuízos para si e 

para seus dependentes. 

Enquanto trabalha para o brasileiro o índio abandona a sua 

roça, que é o elemento que garante a alimentação à sua família. 
1!.sse abandono ocorre necessàriamente, visto ser humanamente im
possível preparar a terra e plantar, simultâneamente, na sua roça 
e na do patrão. Desfalcada do seu trabalho, sua roça não é plan
tada a tempo pela mulher e os filhos e, geralmente, as fortes chuvas 
que precedem o período de plantação levam-na à destruição. 

Ao caracterizarmos o índio como produtor e como assalariado 
não pretendemos admitir qualquer idéia de estratificação em ca-
1nadas constituídas de índios produtores e índios assalariados. Isso 
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não acontece pelas seguintes razões já expostas: a) a condição de 
produtor ou de assalariado é transitória para o índio; b) -qualquer 
uma delas varia num n1esmo indivíduo de uma ocasião para outra. 
Conseqüentemente, sua posição na sociedade indígena não muda 
})elo fato de usar uma ou outra maneira de obter dinheiro. Ao lado 
disso, ambas se constituindo em atividades esporádicas, não afetam, 
o status do índio dentro do grupo. Os que desfrutam posição de 
prestígio nela se lllantêm, garantidos pelos valores tradicionais e 
não pela eventual condição de produtor para o n1ercado local. 

Contudo, já que caracterizamos os Maxakali con10 partic.:ipan .. 
tes da economia, podemos admitir que êles se liga1n à estrutura 
da sociedade nacional desde que tratemos essa ligação nos têrmos 

' 
da situação singular em que os índios se relacionam com a frente 
pioneira. Uma estratificação social da área incluindo os índios po
deria ser constatada_ valendo-nos de elementos sócio-ec.:onômicos e 
étnicos. A utilização exclusiva de elementos como i"a propriedade 
de meios produtivos, o emprêgo de mão-de-obra /alheia, a origem 
e o nível dos rendimentos e a maneira de gastá-los não permitiriam 
avaliar a posição -dos índios nas mésmas camadas dos brancos, uma 
vez que os índios não aparecen1 nessas camadas, }JOr não participa
rem dos elementos étnicos nelas existentes. :Esses elementos formam 
uma rígida barreira na estratificação, 11ão só separando os dois tipos
étnicos, mas impedindo a mobilidade dos índios en1 direção às po
sições ocu_padas pelos brasileiros. 

Como vimos anterior1nente, a participação dos lVIaxakali no 
sistema econômico reside no fato dêles ti-sare1n as alternativas ofe
recidas pela sociedade local para obter dinheiro; a condição de 
produtor ou de assalariado _não é permanente, podendo variar nu1n 
mesmo indivídt10 de um momento para outro. Além disso, o resul
tado dessa partici1Jação é pouco significativo para -alterar a escala 
de produção da área, que se manteria pràticamente a mesma sem 
a sua colaboração. 

· Já seria, portanto, espexado que o índio, quando se apresent,a 
como produtor, não se nivela ao dono da t~rra, embora a reserva 
indígena seja até mais extensa do que muitas pi:opriedades brasi-
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leiras existentes dentro da área que estamos tratando. Mas tal fato 
.• 

deve-se· fundamentalmente ao significado da apropriação, que é 
diferente para os dois tipos humanos. Enquanto para o branco 
assume aspecto.· de propriedade de uso privado, com vistas à obten
ção de renda e de lucro, que tanto pode ser investido nas ativida
des ·rurais, como nas urbanas, pois o comércio municipal é contro
lado pelos donos da terra; para o índio é coletiva e visa à manu:. 
tenção doméstica. Ainda como produtor o índio não ocupa posi
ção ao lado do agregado, que figura no sistema econômico local 
em posição extr~mamente arcaica, porém que está a se modificar. 
Existem agregaçlos que pagam pelo uso da terra somente com parte 

. . 
do p,roduto de seu trabalho. e os que também tomam terra ar-
~endada, mas qµe. alugam serviços de diar:istas (preferencialmente, 
índios, a qµem pagam muito pouco) . 

_ Em qualquer um dos cas_os mencionados, o modo pelo qual os 
índios se relacionam com a economia de mercado difere do que é 
usado · pelos -brancos, seja porque aquêles não alugam mão-de-obra, 
seja porque para êstes o produto assume a categoria de excedente. 
Como consequência disso, o caráter da renda proveniente da venda 
do pro.àutq. nas .feiras, embura co11stitua elemento que marca dife-

' - ' ' 

renç~s entre os brancos, distingue dêstes os índios. Igualmente apre-
s_eHta significativa diferença entre as pessoas o nível dos seus rendi· 
mentos, que também nos permite, de certo modo, avaliar o padrão 
de consumo nas diversas camadas sociais. Ambos os critérios de
m.onstram que os índios ª,tingem a um nível de rendimento bai
xíssim~1 e mantêm um. padrão de consumo ínfimo. A variação obser-, 
vada ~~- montante dos rendimentos obtidos entre . produtores índios 
e bra1,1cos ocorre em. virtude dêstes poderem dispor de conhecimen
tos que permitem usar técnicas de produção menos rudimentares; 
ainda o fato dos brancos lançarem mão de instrumentos mais ela
borados lhes possibilita; do mesmo modo, um: produto tanto me· 
lhor, como mais farto; resultando, êsses benefícios, em retribuição 
monetária mais ·alta . 

. Os ingressos conseguidos através do trabalho assalariado -tam
bém variam para índios e brancos da mesma condição. O baixo 
valor atribuído · à jornada de trabalho indígena deve..:se a que o 

• 
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branco, seu patrão, o considera "pouco habilitado" para executar 
as tarefas da lavoura, embora êste trabalho esteja muitas vêzes in
corporado a um produto considerado de alta qualidade no mer
cado local. óbviamente, a avaliação do trabalho indígena num baixo 
grau de habilitação revela um valor cultural estereotipado, expres· 
so não só pelos brancos patrões como pelos próprios brancos assa. 
Jariados. ~ste estereótipo, junto com tantos outros como "cacha· 
ceiro", "arruaceiro", "ladrão" e "preguiçoso", nos permite confi. 
gurar a visão dominante na área, de que o índio é uma pessoa in· 
feriar. É portanto em posição de inferioridade que os Maxakali 
travam relações com a sociedade constituída pela frente de expan
são e com seus membros, ocupando, por esta razão, a base da estra
tificação social. Os estratos encontrados na área refletem tanto a 
visão cultural estereotipada dos brancos, como o estágio extrema
mente precário em que ocorre a participação do índio no sistema 
econômico da área, o que dificulta a viabilidade do seu processo 
de integração na sociedade brasileira local, pelo menos enquanto 
sua participação nela se mantiver como tal.14 

4. Problemas relativos à mudan.ça na sociedade -indígena 

A sociedade Maxakali vem sofrendo modificações decorrentes 
do contato com a população regional, que acarretam a transforma· 
ção ou a perda sensível de suas características originais. O caráter 
hostil das relações interétnicas traduz as dificuldades encontradas 
pelo sistema tribal em manter funcionando suas estruturas tradic_io· 
nais e demonstra a incapacidade do sistema em tornar viáveis mo. 
dificações estruturais capazes de satisfazer as exigências criadas pe
la nova situação histórica. 

A dependência do .índio quanto aos ·bens produzidos pela eco. 
nomia -da frente de expansão m05tra a incapacidade do sist€1_lla 
tribal atender, através de suas estruturas, ao nível de aspiração 

14 - Sôbre problema de estratificação em situações de contato interétnic.o, 
veja-se Rodolfo Stavenhagen: "Classes, colonialismo y aculturación". 
Ensayo sõbre un sistema de relaciones interétnica. en Mesoamérica". 
América Lattna, Ano 6, N.0 4 (out/dez), Rio, 1963, pp. 63/103. 
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criado em face do contato. Visando atender às novas necessidades, 

o índio participa da economia local, o que traz conseqüências pa
ra a organização da economia tribal, com reflexos perturbadores no 
sistema social global, uma vez que o abastecimento do grupo fica 
prejudicado tanto pela falta de braços, como pela venda de pro
dutos importantes para a dieta indígena e que de nenhum modo 

j)Oderiam ser considerados excedentes. 

Embora os dados disponíveis acêrca da estrutura tradicional da 
sociedade Maxakali sejam insuficientes para um estudo rigoroso 
da desorganização social, pode-se admitir um tratamento do tema 
em têrmos de mudança. O deslocamento da população indígena 
buscando refúgio dos invasores, o que se constitui em sucessivos 
ajustes ao habitat, já seria bastante para justificar tal tratamen
to, visto terem levado ao abandono de atividades tradicionalmente 
exercidas, como a caça, a pesca e a coleta. Igualmente, a drástica 
depopulação decorrente das lutas travadas com os regionais e com 
os .Botocudos e dâs doenças transmitidas pelos brancos, diminuiu o 
número de nativos a ponto de prejudicar o funcionamento do sis
tema social. Porém, êstes aspectos desorganizadores mencionados 
acima provocaram impacto diferente dos causados pela depen
dência quanto ao consumo e pela desapropriação de terras, proble
mas bem caracterizados nas relações interétnicas de hoje e que 
constituem séria ameaça à sobrevivência da sociedade. É impor
tante tratar êsses fatôres de desorganização de modo diferente, pois 
enquanto uns (depopulação, deslocamentos espaciais) levam a mu-

~. 

danças estruturais dentro do sistema, outros (desapropriação de 
terra e nível de aspiração quanto ao consumo) constituem um im
passe ao sistema e uma ameaça à sua sobrevivência. í.stes últimos 
se apresentam como problemas insolúveis, isto é, não equacionados 
nos têrmos das estruturas indígenas. Outro aspecto a considerar 
no caso dos Maxakali é que a presença dos fatôres de desorganiza
ção não implica numa ausência de organização do sistema, ou de 
desintegração do mesmo, dentro do prazo previsto. Existem estru
turas atuando dentro dos moldes antigos e que desempenham pa
pel crucial para a manutenção da sociedade. Tais estruturas, ao 
mesmo tempo que mantêm os padrões tradicionais, criam fortes 
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resistências à mudanca no sentido da sociedade brasileira envoI-, 
vente. 

Segundo Curt Nimuendaju, que só avistou os Maxakali em 
1939, quando êstes já estavam em contato com os brancos há longo 
tempo, "A família. . . é patrilinear e· ~elo menos predominante
mente patrilocal. Não existem fratrias exogâmicas nem outras di
visões duais ... ".H> A patrilinearidade foi por nós encontrada, 
indicando que a regra de descendência baseada na linha paterna 
persiste como um critério operativo. A figura do pai assume gran
de importância, sendo isso demonstrado quando mulheres viúvas 
geram filhos após a morte do marido. í:.stes casos são solucionados 
pelo grupo com a aceitação da criança como filho do morto, sen
do-lhe atribuído o mesmo status dos seus filhos biológicos. Já no 
caso de jovens solteiras, que transgrediram as regras do grupo, dan
do à luz a filhos concebidos de regionais, o grupo discrimina a 

• criança. 

Infelizmente, as genealogias que conseguimos levantar são in
suficientes e precárias para permitir o domínio compreensivo das 
relações de parentesco e da organização social. A fusão bifurcada 16 

e a conseqüente diferença entre primos cruzados e paralelos, 
bem como a quebra do princípio de geração, são alguns elementos 
aparentes no parentesco, que, embora pouco explorado, demonstra 
a existência de uma estrutura social em operação. 

A patrilocalidade mencionada por Nimuendaju não é mais o 
tipo de residência predominante . Coexistindo com ela encontra-se, 

15 - Curt Nimuendaju, obra cit . , p . 45. 

16 - A fusão bifurcada resulta do reconhecimento do critério da bifurcação 
concomitantemente com a não aplicação do critério de colateralida
de. O pai e o irmão do pai são, dêsse modo, chamadoo pelo · mesmo 
têrmo classifica tório, fato que também ocorre com a mãe e a. irmã 
da mãe; de outra maneira, irmão e irmã do pai são denomina.cl°' 
com term-os distintos. Ainda decorre da fusão bifurcada. a aplicação 
de têrmos diferentes para. primo cruzado e para primo paralelo. Em 
sociedades onde a fusão bifurcada é operante, geralmente é vedado o 
casamento com primos paraleloo (por serem considerados irmãoo) 
sendo permitida a união com primos cruzados. Cf. George P. Mur
dock, Social Structure, The Free Press. New York, 1966, pp. 103/4 e 
141/2. 
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tanto a neolocalidade - hoje preferencial - como a matrilocali
dade, ambas contribuindo para o enfraquecimento da solidarieda
de na família extensa.11 

O pouco conhecimento que se tem da sociedade e da cultura 
Maxakali tem levado a colocações equivoçadas sôbre ·a organização 
social. O problema da ausência ou não de dualismo estrutural 
entre os !vlaxakali, geralmente, s.urge duvidoso para o etnólogo in
teressado neste grupo, apesar da afirmação de Nimuendaju de que 
não havia qualquer divisão dual. Essa possibilidade foi alimentada 
por Max Henry Budin, que estêve entre os Maxakali em 1943. 
Escreve êle ao chefe de Seção de Estudos do SPI: "La tribu est 
tormée de deux groupes antagonistes, demeurent à une lieue l'un 
de l'autre ... "18. Boudin refere-se aos aldeamentos do Pradinho 
e Agua Boa, porém, entre êles não há antagonism·os estruturais la~ 
tentes ou manifestos, como poderiam ser obiervados em sistemas 
sociais duais. Cerimônias religiosas são realizadas em comum, os 
casamentos se efetuam indiferentemente entre os membros de am
bas as localidades ou entre homens e mulheres resiclentes na mes
ma concentração. Constata-se ainda a mobilidade residencial de 
pessoas de um agrupamento para outro, indicando que entre Agua 

• 
Boa e Pradinho não há nenhum indício para suposições de duali-
dades tradicionais, estando os índios separados apenas espacial
mente . 

Acreditamos que Boudin tenha percebido a "aparente diferen
ça na conduta dos índios residentes numa e noutra concentraÇão. 
Tais diferenças criam uma certa rivalidade sensivelmente carac-

17 - Veja-se Marcos M. Rubinger, Projeto àe Pesqui3a Maxakali, 2.ª ~ .• 
Belo Horizonte, 1963, pp. 52/ 55. O autor levanta po...~ibilidadP.s bas
tante viáveis, a nosso ver, acerca da organização aocrla.1. Apoiado em 
Murdock (citado acima) classifica. o tipo de organização soc1ai como 
Dakota, com terminologia de primos do tipo Iroquês. Igualmente apre
senta a lúpótese da existência de clãs patrllocais devido à ooorrência 
da fusão bifurcada. 

18 - Max Henry Boudin: Carta datada de 14 julho de 1943, endereçada. 
ao Dr. Herbert Sexpa, comunicando o andamento doo trabal)lOti de 
pesquisa. a seu cargo entre os indios do PI Eng.0 Maria.no de Oli
veira. <Original manuscrit.o existente no Arquivo da Seção de E.5tudos 
do Museu do tndio). · 
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terizada no relacionamento entre os índios do Pradinho e Agua 
Boa, devido à maior penetração da sociedade envolvente em Agua 
.Boa, onde Oi contatos com os brancos são mais freqüentes. Neste 
sentido é que interpretamos suas palavras e não como se houvesse 
metades antagónicas. A concentração indígena do Pradinho man
tém-se mais fiel às suas origens. Os chefes residem nela e as prin
cipais· cerimônias religiosas são ali realizadas, enquanto a popula
ção de Agua Boa é inteiramente dependente para realizar a vida 
tradicional do grupo. Os moradores do Pradinho procuram iso
lar-se do contato com os regionais, o que não acontece com os de 
Agua Boa. ·que ·mantêm relações mais estáveis com os brasileiros. 
A . própria . 1)resença do Pôsto Indígena Engenheiro Mariano de 
.Oliveira neste .local representa considerável meio de penetração 
da sociedade btasileira nas fronteiràs mantidas pelo sistema indí
gena . .. 

' Dêste modo~ poderíamos admitir que, no caso dos Maxakali, 
os membros de um mesmo sístema cultural, face a çuma frente de 
expansão ' comum, reagiriam de modo diverso. 1Teoricamente, o 
sistema cultural como um todo seria caracterizado como sistema fe
chado devido· à existência de atividades que não comportam a pre
·sença de estranhos e que assume desmedida importância para o 
grupo. Tais atividades são representadas pelo caráter secreto dos 
cerímpniais e. ,ritos religiosos e pela existência de associação mas
culina, igualmente secreta. A presença de etnocentrismo rigoroso, 
a ~lta avalia~o que emprestam à língua e o hábito de não aceita
rem estranhos ·sem a apresentação de "mensageiros", são outras 
característica$ de resistência do sistema.19 Na situação dos Ma
xakáli, o sistemâ ct,tltural possibilita a observação dos indivíduos em 
duas concentrações, permitindo comprovar que em uma delas (Agua 
Boa) , apesar ·da permanência das mencionadas características de 

. . 
.resistência, o· sistema apresenta-se menos fechado, em face da maior 
regularidade do contato interétnico. Bastante significativo disto é 
. o fato de em Agua Boa encontrar-se alguns casamentos intertribais 
e interétnico~, o que não ocorre no Pradinho, onde o sistema se 

19 - Vi~e Siegel e. outros: "Acculturation: An Exploratory F-0rmulation". 
American Antropology, vol. 56, n.0 6 (December). Wisconsin, 1954, 
pp. 973/1 ó02~ · .. ' 

' 
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apresenta mais ligado aos aspectos or1g1nais. e conseqüentemente 
há um etnocentrismo mais. rigoroso, levando o5 moradores dêste 
local a considerarem-se "mais índios" do que os residentes em Agua 
Boa. Porém, a diferente situação de contato interétnico em Agua 
Boa não sugere que os índios dêste aldeamento estejam vivendo um 
processo de aculturação mais rápido, nem t~~pouêo qu·e ·estejam 
se assimilando à sociedade envolvente . De acôrdo com Roberto 
Cardoso de Oliveira, entende-se por assimilaÇão. '*o processits pelo 
qual um gru1Jo étnico se incorpora noutro, perdendo (a) sua pe-. . ' 

culiaridade cultural e (b) sua identificação étnica".2~ Ós Ma-
xakali de Agua Boa apenas estão mais desprendidos de certas pe
culiaridades culturais, contudo, não perdera~ a . .identificação 
étnica, ainda que disto sejam acusados por seus .patrfcios cf!l Pradi
nho. Nem mesmo nos indivíduos marginalizados . a identi.ficação 
étnica é abandonada. O caso do índio Adolfo (fi1=ho de mãe b0,
tocudo e casado com brasileira) - impedido que está de partici
par de cerimônias religiosas do grupo e de ir ao Pradinho porque 
os índios não o consideram como igual - é o mais exp·ressivo exem
plo de marginalidade entre os Maxakali. Adolfo não tem a habili
dade necessária para construir flechas, porque desde jovem vivia 
junto aos brasileiros com quem aprendeu a costurar 'e manifesta 
constantemente o desejo de morar numa cidade grande. onde haja . . 
os recursos disponíveis para atender ao nível de vida que aspira ... 
Ainda neste caso, que representa o liinite extremo de marginali
zação dentro do grupo, o indivíduo, apesar de almejar viver como 
os brasileiros, não deixa de se auto-identificar como índio. É · nesta 
condição que se apresenta aos povoados vizinhos e que reivindica 
junto ao PI maior assistência do govêrno. 

A variação na conduta dos Maxakali de Agua · Boa e do Prat 
dinho cria problemas à auto-identificação cultural, fazendo com que 
os índios se diferenciem entre si, como demonstra o tipo de riva
lidade aparente no relacionamento dos moradores das duas coleti· 
vidades. Essa rivalidade, que pode levar o observador a apelar para 
a existência de segmentação na estrutura grupal, "na realidade en-

,. 

: . ~ 

20 - Roberto Cardoso de Oliveira: O Processo ãe Assimilação dos Te~nas. 
Rio, Museu Nacional, 1960; pp. 111/ 112. 
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cerra u111: ant~gonismo entre "grupos locais", mas que não se expli
ca. pela suposta exist~nçia de metades tradicionais e sim pelas con
_dições concretas em que se verifica o contato interétnico em cada 
uma das c.oncentr~ções indígenas. No caso dos Maxakali êste anta
gonis~o ass~me .. m.arcada conotação pelo fato dos indivíduos livre
mente poderem se locomover de um local para outro, o que nos 
,leva ·a colocar o problema à luz da unidade do sistema cultural,1 

vis~o que a rivaliclade entre Pradinho e Agua Boa representa pre
ponderantemente fator de desorganização, uma vez que enfraquece 
!JS _laços de solidariedade dentro da sociedade . 

·Contribui ainda para o rompimento da solidariedade entre as 
pessoa'.s a ingestão de aguardente que, através dos seus efeitos, per
mite constatar conflitos pessoais manifestados desde simples discus
sões até o assassinato. · Tais conflitos abalam gravemente as insti
tuições indígenas· e constituem um permanente fator de anomia 
·social. · ..-

Tivemos a oportunidade de ass1st1r às conseqüências decorren
tes de um fato sucedido .em outubro de 1961, quando um índio 
mo.rador do Pradinho, após adquirir aguardente no sítio de um 
regional, embriagou-se junto com uma índia, violentando-a e es
pancando-a, vindo a mulher a falecer devido aos ferimentos rece
pidos. Revoltados com o acontecimento, os índios pretenderam ma
ta!' o causador . da. morte da mulher, mas, como êste se refugiara, 
em sin~.I de vingança incendiaram a sua casa. O fato alterou a vida 
do grupo de. tal modo, que os índios que mantinham suas casas 
próximas umas das:, ou.tras espalharam-se pelas terras do Pradinho, 
de acôrdo coin a posição que tomaram diante do caso. Os parentes 
do assassino afastaram-se para local de difícil acesso, visando a se 
resguardarem da -víngança que os ameaça. Os que pretendem a re
presália ficaram r:~rto da antiga concentração residencial, tendo 
junto de si certas famílias que, embora desejando justiça, não pre
tendem desenvolver qualquer inicativa neste sentido. 

A solídar~_dade entre os índios na época em que os visitamos 
estava bastante abalada devido ao acontecimento. Os que clama
vam pela vingança recriminavam os que se comportavam passiva
mente. Um índio de grande prestígio, "Capitãozinho", era censu-
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rado por não dar maior atenção ao fato, e por dedicar-se exclusi
vamente aos pesados trabalhos exigidos pela sua roça. A situação 
das mulheres casadas com os irmãos do assassino era extremamente 
delicada, visto encontrarem-se refugiadas com seus maridos, impe
didas, portanto, de visitar seus parentes, que pretendem seja feita 
justiça.21 

O hábito da ingestão alcoólica adquirido pelos Maxakali tan1-
bém mostra a introdução de situações não previstas institucional
mente, como é o tipo de prostituição encontrada em Agua Boa, 
onde os regionais, servindo-se da aguardente · como meio eficaz, ofe
recem-na aos índios recebendo em troca os favores de suas mulheres. 

Apesar dos efeitos desorganizatórios constatados no rompimen
to da solidariedade, observam-se paralelamente reações dentro do 
grupo, demonstrando a presença de um mecanismo de contrôle, em
bora deficiente. Essas reações estão presentes na rivalidade entre os 
índios do Pradinho e de Agua Boa, desenvolvendo os daquela con
centração um esfôrço no sentido de preservar os padrões tradicio
nais, lançando mão inclusive da discriminação para exigir efetiva
mente a aceitação dos comportamentos a êles correspondentes. Do 
mesmo modo, o desejo de justiça sôbre os incidentes decorridos dos 
efeitos alcoólicos representa um esfôrço institucional visando ao 
contrôle na ocorrência de fatos anômicos. 

Onde os efeitos da desorganização parecem menores é na esf e
ra religiosa. A afirmativa j_ustifica-se tanto por tratar-se de esfera 
secreta, como em face dela exercer forte meio de congraçamento 
entre as pessoas. Todos os indivíduos participam das festividades 
religiosas, exercendo papéis socialmente definidos dentro do ceri
monial. Contudo, embora apresentando-se como importante fator 
de união para o grupo, segundo os dados que conseguimos obter, é 
certo que a religião não se mantém intacta. Isto ocorre devido à 
complexidade da organização religiosa e o insuficiente número de 
pessoas capacitadas a levarem a efeito o complexo cerimonial. 

21 - ~te caso, juntamente com vários outros que apura.mos, nos leva a 
considerar a hipótese da existência. da vincllta, como meio de con
trôle entre os Maxakali. 
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Na religião dos Maxakali existe o culto aos mortos e a certos es
píritos protetores que simbolizam figuras míticas humanas ou de 
animais. Entre êstes estão alguns nomes que conseguimos anotar: 
Amãxup, Putuixup, Xanixup, Mormuka~up, Kutkiurixup, que 
constituem rituais a espíritos respectivamente ligados às figuras da 
anta, do papagaio, do morcêgo, do gavião e de uma figura humana 
chamada Kutkiuri, que representa um herói, dentro da mitologia 
do grupo. De acôrdo com nossos informantes existem vários espíri
tos protetores. ,No culto a cada espírito existem grupos cerin1oniais 
também nominados (Kutkiumandá, é um dos grupos cerimoniais 
ligados ao culto de Kutkiuri). Segundo nossos informantes estaria 
em tôrno de 1 O o número dos cultos aos espíritos protetores, en
quanto os grupos cerimoniais variam de dois a sete para cada espí
rito. Na população indígena há apenas 109 pessoas com mais de 
15 anos, sendo as demais excessivamente jovens para garantir a 
execução do cerimonial. Admitimos, portanto, a possibilidade de ar-, 
ranjos estruturais para que se realizem as festividades religiosas. 
Aliás, a informação de que quem exerce o papef de sacerdote no 
culto a um espírito participa com papel diferente no grupo ceri~ 
monial, para prestar culto a outro espírito, torna extremamente 
viável essa possibilidade. A dificuldade encontrada por nós, em 
obter dados relativos à esfera religiosa, está fundamentalmente no 
seu caráter secreto, o que constitui forte barreira para uma avalia
ção fidedigna dos depoimentos sôbre o assunto, verificando-se, pela 
mesma razão, significativas diferenças entre êles. Essas ocorrências, 
somadas ao nosso curto período de campo, não só prejudicaram o 
conhecimento da organização religiosa, como não permitiram esta
belecer suas correlações com a estrutura do parentesco. 

Entretanto, a importância concedida pelos índios a sua religião e 
a função de congraçamento que ela exerce na sociedade Maxakali de 
hoje levam-nos a reforçar nosso ponto de vista sôbre a necessidade 
de um estudo intensivo dêste grupo, uma vez que ainda é possível 
surpreender, em operação, as estruturas cruciais da sociedade indí
gena. O contato extremamente hostil que êstes índios vêm man
tendo com a frente de expansão - motivo de recentes notícias 
veiculadas pela imprensa - demonstra, igualmente, que o grupo 
requer maiores atenções dos antropólogos. Um estudo em profun· 
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didade sôbre os Maxakali tanto ofereceria oportunidade para que 
assuntos teóricos fecundos fôssem tratados, quanto constituiria 
singular ocasião para atingir o campo da antropologia aplicada, 
pois os resultados da pesquisa certamente possibili tariam uma ação 
protecionista, eficiente e lúcicla, visando a preservar as condições 
de existência dos índios. 

POPULAÇAO MAXAKALI 

(D istrtbuição por sexo e idade) 

Idade Homens % Mulheres o/o Totais 

0-4 24 10,16 20 8,47 44 
5 - 9 27 11,44 19 8,05 46 

lQ-14 13 5,50 19 8,05 32 
15-19 13 5,50 16 6,77 29 
20-24 7 2,96 5 2,11 12 
25-29 8 3,38 10 4,23 18 
30-34 9 3,81 2 0,84 11 
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 
50-54 4 1,69 4 1,69 8 
55-59 2 0,84 o º·ºº 2 
60-64 1 0,42 2 0,84 3 
65-69 I 1 0,42 3 1,27 4 
70- 4 1,69 2 0,84 6 
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