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JUSTIFICATIVA PRELIMINAR 

O presente trabalho faz parte de um conjunto global de est~ 

dos visando um conhecimento detalhado das comunidades indígenas 
remanescentes em Minas Gerais. 

Trata-se de projeto inserido em dois subconjuntos, distin -

tos, mas que se completam: Pol1:tic.a .ln.dlge.nÁÁ:ta. em Mln.M G~ 

no .6êc.ulo XX e Pau:ta.-6 e~ Jtemariuc.e.n.tu em ·Mln.M G~. O 

objetivo principal foi o de esclarecer, sob um ponto de . vista 

etnohistôrico os problemas enfrentados pelos Índios que habita -

ram e habitam o território de Minas Gerais, ao estabelecerem - se 

os contatos permanentes com a sociedade nacional. Em suma, trata -
-se de recompor o passado histórico daquelas comunidades num sé-

culo caracterizado pela extrema violência exercida contra as mi

.norias tribais brasileiras do século XIX e verificar até que pon -
to o extermínio das mesmas tem a ver com a resistência ou não 

resistência à dominação dos remanescentes nos dias que correm.Fm 

segundo lugar, apreciar que. atitudes e comportamentos tidos como 

na essência .tJLlba.l-6 persistem até a atualidade., ao lado de pa

drões assimilados do universo caboclo. 

* professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora • 
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Corno fiquei ciente de que o Setor de Arqueologia da Universi 

dade Federal de Minas Gerais se propunha a desenvolver o trabalho 

sobre Pautas culturais remanescentes, o que se fez foi juntar es-
-forços na execução do mesmo. Para isso o trabalho de campo 'foi 

feito em conjunto com o professor José Eustáquio Teixeira de Abreu 
daquele núcleo de estudos, que teve urna atuação significativa na 
área Xakriabá, pois lá retornou por diversas vezes em trabalho de 

campo que rendeu excelentes frutos no que diz respeito às situa -
ções de conflito entre aqueles remanescentes e os invasores de 

suas te~ras. As infonnações coletadas seguramente serão divulga -
das em futuro próximo, quandQ o professor Abreu apresente sua di~ 
sertação de mestrado abordando juntamente as tensões locais · em 

torno da terra indígena. 

Muito do material obtido terá, pois, divulgação posterior • 
Convém acrescentar que o trabalho ainda não tenninou. Isto por
que o que se quer não se prende apenas à coleta d~ dados para a 
elaboração de uma tese de doutoramento ou de tuna dissertação de 
mestrado. O que desejamos, José Eustáquio e eu, é ver cumprida lUlla 
legislação que defenda antes de tudo o direito do indígena à ter
ra, quer seja Xakriabâ, Krenak ou Maxakali, é ver o remanescente, 
COJTX) tun homem e respeitados os seus direitos como p~~oa. 

• 

I - IN'IRODUÇÃO 

Os remanescentes indígenas que vivem no território do Estado 
de Minas Gerais estão sob a jurisdição da 11~ Delegacia Regional 
da Fundação .Nacional do Índio - FUNAI, tendo corno sede a cidadede 
Governador Valadares. À llê D.R. cabe a aplicação da política in
digenista oficial entre os Índios Maxak.a.li. (município de Bertôpo-

· 1is, P.I. Maxakali), Kttena.k (município de Cannésia, Fazenda Guara -
ní) e Xalvú.a.bâ (nrunicÍpio de Itacarambi, P.I. Xakriabâ). 

; 

• 
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Segundo depoimentos de pessoal diretamente ligado à 11~.R . 
em 1977-1978, esta é LUT\a delegacia-problema, por lidar com .. indi 

os aculturados ou em fase adiantada de integração, sabedores e 
• • 

conhecedores«ias manhas e fraquezas dos civilizados. Os Maxakali 
encarnam o oprÕbio geral, neles se resumindo todos .os adjetivos . 
do estereótipo negativo do indígena: bêbados, violentos, pregui
~osos, vingativos, maus, ladrões. Para LUl1a das autoridades ·con
sultadas. a razão de todos os males e a inexistência de soluções, 

está diretamente ligada à Lei n9 6.001; de 19 de dezembro de 
1973, o Estatuto do Indio, ''por· ser paternalista em excesso, 
que o indígena não pode ser pwiiclo pelos seus desmandos, . mesmo 

se delinqtlir. Assim, não há fonna de se obter obediência ou com

portamento dentro de padrões desejáveis". são problemas gJtav~ 

apontados: 

a) Maxakali : 

.-roubo e consequente atrito com fazendeiros locais; 1na vontade 
do pessoal residente nas áreas urbanas próximas Santa Helena, 
principalmente para com o ftmcionârio local da FUNAI; ~ebid~ 

introduzida clandestinamente na reserva por pessoal interessa -
do em ver os. Índios afastados para outra região (isto porque, 
da embriaguez nascem conflitos variados entre Índios e civili -

· .. zados e entre os próprios Maxakali, o que pode servir de moti -
vo para transferi•los para longe e ocupar-se a sua terra); 

b) Fazenda Guarani: 

Dificuldade de subsistência, devido ao esgotamento do solo,le -
vando as famílias indígenas a LUTl Ócio involtmtârio; poucos re -
cursos disponíveis, verba insuficiente para a implantação de 
projetos agrícola apoiado em infraestrutura especifica para a 
região e condições locais; Índios Krenak não adaptados a esse 
novo ambiente,- para onde foram transferidos sem o quererem, ha -

,• 
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' 
ja vista seu ha.bltat de origem oferecer recursos totalmente dl_ 

versos dos encontratos na Fazenda Guarani; 

c) Xakriabá: 

-O problema fundamental e a luta pela posse da terra, estando 
envolvidos Índios, funcionários da FUNAI, posseiros, grileiros, 

grandes proprietários. O pessoal do Órgão oficial de proteção, 

designado para a região já chegou a sofrer os mais diversos ti, 
pos de pressões e agressões da parte daqueles interessados na 

não-demarcação da reserva Xakriabá. 

Aproximadamente 3.500 Índios são abrangidos dentro do terri-

tório mineiro, quase todos em processo de integração avançado 

sociedade envolvente. Todos eles passam pelos mesmos problemas 

.. 
a 

' 
com pequenas variações locais; sofrem pressões semelhantes, são 

estigmatizados e rejeitados pelos nacionais. O problema que mais 

se destaca, segundo os próprios agentes do indigenismo oficial da 

11e D.R., ê o ataque velado ou direto que sofrem dos civilizados, 
relativo ao direito à terra que ocupam. Embora duas áreas estejam 

demarcadas - Fazenda Guarani e P.I. Maxakali -, há que se resol -

ver o caso dos Xakriabâ, cujas terras esperam pela demarcação des -
de 1974. A demarcação das terras indígenas, no entanto, não . põe 

· fim ã cobiça dos nacionais, não impede o descontentamento, não 

elimina conflitos. Basta dizer que muitos são os moradores próxi

mos do P.I. Maxakali que pretendem ver os indígenas pelas costas, 

já que a simples presença do remanescente, dizem desvaloriza suas 

propriedades. Além disso outra ordem de problemas pode ser obser
vada: mantêm-se os adjetivos que caracterizam o Índio-estereótipo 

segundo os moradores de frentes pioneiras ou de fricção interétni -
ca - preguiçoso, cachaceiro, agressivo, ,ladrão,.vingativo,etc. (*) 

(~-Roberto Cardoso de Oliveira assim se refere ao proglema do in
dio estereôtipo, dentro da Õtica civilizada: "A sua" represen
tação étnica" na consciência nacional continuará a ser estereo 
tipada, pelo menos enquanto a sua figura real não penetrar nas 
escolas e na imprensa, saindo dos limites dos museus e dos cur 
sos especializados" irr. A .&ouo.logia. do Blta.4il 1 rulZgena, Rio , -
1972:75. 
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Isto quer dizer que, embora se mantenham relações aparentes 
. . . 

cordiais entre os diversos componentes étnicos nas áreas su-
. . 

pra-citadas, estreitadas por relações d·e mercado,"' qualquer 

motivo, pode levar a conflito aberto. Para mostrar justamen
te o aspecto conflito - latente ou não - entre Índios e civi
lizados escolhemos a área Xakriab~, ·visitada em julho de 1977, 
buscando apresentar algtUn~s facetas do envolvimento desses Í,!! 
digenas com a sociedade nacional. Mas interessa-nos, antes de 
tudo, chamar a a tenção P.ara a cara.midade Xakriabá, . avaliar · 
seus problemas e abrir caminho para a pesquisa sistemática na .. 
area. 

II - LOCALIZAÇÃO 

Os remanescentes Xakriabá, em número de 2.975, segundo da -
dos de maio de 1977 (4 : 1), localizam-se no Posto Indigena 
Xakriabâ, em terras do nunicÍpio de Itacarambi, nwna região 
conhecida cano Brejo do Mata Fome e distribuídos entre vârias 
aldeias cano Mata Fome (sede), Boqueirão, Sumaré, Sapê, Ran -
charia, Prata, Itacarambizinho, Catinguinha, Barreiro. As co-
ordenadas geográficas indicam uma área situada . entre 
14°53'45'' S. - 44°12'15'' W. O posto embora concentre a qÚase 
que totalidade dos remanescentes ao seu redor, deixa de a
tender aqueles que vivem nas cidades de área .rurais próximas 
com Itacararnbi, Missões, Montalvânia. 

III - DADOS E'J}{)HISTÕRICOS 

Segundo o Hanibook of South American Iooians os Xakriabâ ~ 



-.596-

incluem no tronco linguístico Jê, subdivisão Akwê, considerando

-se como extintos e outrora habitando a parte meridional das ter 

ras entre o rio São Francisco e o rio Tocantins (6:478). Sob o 
aspecto linguístico Aryon Dall'Igna Rodrigues situa os Xakriabá 
no tronco linguístico Macro-Jê, família Jê, e o xiJvL.i.a.bã. é cons.!_ 

derado tun dialeto de falantes de língua akwên (12:4035). 

As referências que se tem sobre os Xakriabâ são basntantel_! 

mitadas. Segundo Milliet de Saint-Adolphe espalhavam-se por uma 
área abrangendo as províncias de Pernambuco, Bahia e Minas (13,I: 
460), alân do território goiano, Deles fala: 

"fndios valerosos que ·dominavão na província de Goyâz, nas 
vizinhanças da de Minas Geraes. Andavão em continua guerra 

com os Acroâs seus vizinhos''. (13, I : 268). 

Por sua vez Oliveira Vianna os situa no alto e médio Tocantins , 
(17:261), aparentando-os canos Xavante e Xerente, enquanto que 
Aires do Casal se refere a Índios Xakriabâ vindos de Pernambuco, 

para o Triângulo Mineiro, sendo seu habitat original a terra que 
margeia o rio Preto nos sertões ocidentais pernambucanos (2, I : 

' 

354). Essa Última afinnativa ê tambán abraçada por Saint Adolphe 

que diz que os xakriabâ de Aldeia de Sant'Anna foram trazidos em 
1775, "vindos das matas que deinorão ao poente da província de Per -
nambuco" (13,II : 461-462). Da mesma fonna Ehrenreich localiza 
tais índios na margem esquerda do são Francisco, entre 169 e 189, 

relacionando-os linguísticamente aos Xavante e Xerente(3:38). 

Saint-Hilaire, referindo-se ao povoamento do noroeste de 
Mi.11as Gerais ao longo do São Francico , diz que os primeiros ha
bitantes civilizados da área compreendida entre os atuais municí -
pios de são Romão e Manga - os paulistas Matias Cardoso de Almei, 
da e Manoel Francisco de Toledo - encontraram na região os Xakr.!_ 
abâ. De princípio lhes fizeram guer1·a~ mas d.epois passaram a vi-

• 

t 

• 
I 

' 
• 

• 
• 

• 

• 

J 

J 

• . 
1 
• 

1 

• 
l 
1 

1 



, 

-397-

ver numa relativa paz. Os paulistas tornaram-se proprietários de 

latifúndios cujo desenvolvimento estaria ligado ã mão-de-obra 

escrava, incluindo-se Índios Xakriabâ. Tais fatos se deram no .. 
final dos anos seiscentos e início do século XVIII. Segundo o 
mesmo autor esses Índios depois se -retiraram· mais para o norte , 
estabelecendo aldeia chamada de São João dos Indios (atual São 
João das Missões, que é distrito de Itacararnbi) (15, II: 321) • 

Mas já deviam estar bastante diferenciados culturalmente graças 

ao contato com brancos e negros, é o que se pode deduzir: 

"Esses Indio~ fundiram-se com negros e mestiços; todavia,p:>r 
ocasião de minha viagem, reclamavam do rei o privilégio de 
serem julgados por tun dentre eles, regalia que a lei não 
concede, creio, sinão aos Indios puros" (15, II : 321). 

Isto que dizer que já se achavam descaracterizados em 1817 quan

to ao aspecto étnico, não eram mais pU!Lo4, o mesmo acontecendo , 
com sua cultura. 

No século XIX havia pelo menos duas regiões do território mi -
neiro habitadas por Xakriabá, mencionando-se dois aldeamentos: 

são João dos Indios, no valo do são Francisco, e aldeia de Sant' 
Anna do rio das Velhas, no vale do Paranaíba. Convém que se ·fàle 
algQ a respeito da Última, citada por Saint-Hilaire, Saint-Adol
I)hc e Casnl. /\. aldein de S:1nt.'J\J111a, situada no Triângulo Mineiro, 

ocupava wna região frequente1nente perturbada pelos CavapÕ meridi -
onais. Assim sendo os civilizados que habitavam aquelas terras , 

resolveram contar com a colaboração de Índios catequizados : de 
Goiás, inimigos dos Kayapô, aldeando-os em Sant'Arma e defenden~ 
do-se através de suas flechas. Tal foi o início do arraial: 

"Foi fundado em setecentos quarenta e um para habitação de 
quinhentos 1ndios Bororós, vindos de Cuyabâ em soccorro dos 

- . -Christaos contra os Cayapos, que devastavam os novos estabe -

• 

i 

' 
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lecimentos, e onde viveram athê o anno de setecentos e sete~ 

ta e cinco, em que foram mudados para o arrayal de Lanhozo... 

(13,I: 354)" 

Além de Índios Bo~o~Õ outros se agregaram ao aldeamento, como 

PaJtec.l e KaJLajâ. fm ~775 foraIJ1 todos substituídos pelos XalvU.a.bâ, 
cujos descendentes . foram observados .por Saint-IIilaire. F.m 1821 os 
Xakriabâ de' Sant'Anna eram orçados em: 

homens • • • • • • • • • • .. • • • • • .. • • • • • • • • • • • 84 

mulheres 
• crianças 

• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

90 
88 

262 (14, II: 300) 

Trabalhavam no aldeamento sob pressão dos civilizados, dedicando

-se à agricultura - mandioca, milho e legumes -, caça e pesca •. Se -
gundo tun dos moradores da aldeia entrevistados por Saint-Hilaire, 

a sua preguiça era tal que os obrigava a morrer de fome (14,II 
276), o que ê confinnado pelas palavras de Saint-Adolphe: 

• 
• 

" ••• os quaes [Xakriabâ] se conservão ainda nesta aldeia 
ntunero de 200, sem conhecerem outra indústria senão a pesca 
e a caça, e vivem na miseria em terras por extremo ferteis''. 
(13,11:462). 

Tratando-se de Índios aculturados, integrados ao modu& vivendl ca -
boclo, tinham perdido praticamente sua cultura ou costlllile origi -
nal. Saint-Hilaire ainda pÔde coletar algt.Ullas palavras de seu dia -
leto através de tuna infonnante, embora não fosse mais falado pe
los indivíduos aldeados. F.m pouco tempo foram perdendo inclusive 
as terras que cultivavam em Sant'Anna. Foram alvo do assalto dos 
brancos que as cobiçavam: 

''Fm 1833, o Comandante Regente do Distrito, Manoel José de 

• 

• 

• 
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• 

Almeida_, dirigia-se ao Presidente da Província, denunciando 
os nomes dos que avançavam em terras dos Índios, incluindo, 
entre os intrusos, o próprio Juiz de Paz, Joaquim-Rodrigues 
de Resende. Acrescentava em seu ofício: ''Mais ·de 50 f~ze~i 
ros avexam os Índios" (1:220). 

De acordo com relatório de 1846 Saint'.Anna do rio 
brigava 424 Índios ao tenninar a primeira metade 
do. 

-• 

das Velhas a-
... 

do seculo passa -

Fm se tratando de aldeamentos de Índios Xakriabá convém que 
não se esqueça .o estabelecido em território de Goiás - aldeia de 

Fonniga - a partir de 1754, que não deu os resultados esperados, 
porque tais indígenas, preferindo manter sua independência, re
tornaram à mata, levando consigo armas de fogo (13, I: 368). 

IV - O MUNICf PIO DE ITACARAMBI 

Itacarambi situa-~e a noroeste do Estado de Minas Gerais, às 
margens do alto médio São Francisco, incluindo-se em área benefi -
ciada pela SUDENE. Tem sua origem na povoação de Jacaré, depen -
dente de Januária, passando a denominar-se Itacarambi quando ele -
vada a distrito (1926). Fm 1962, foi elevada à condição de mµni-
cípio, desmembrando-se de Januâria. 

A ocupação do solo nessa região está ligada ao bandeirante 
Matias Cardoso de Álmeida, que vindo para o vale com a família, 
e escravos no final dos anos seiscentos estabeleceu-se na fazen-

• 1 

da de Morrinhes, em plena caatinga, às margens do rio Verde. O 
latifúndio dos c.ardoso se desenvolveu bastante apoiado no braço 
escravo. A memória histórica regional reteve algo da figura ··do 
patriarca, distinguido com o título de mestre-de-campo dos Índi
os, e de seu filho Januário Cardoso. 

I 

l 

' 
' 
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As correntes migratórias luso-brasile~ras que se deslocar<un .. 
ao longo do São Francisco se tornaram muito mais intensas apos o 

início da exploração dos recursos minerais nos territórios abran 

gendo os atuais estados de Goiás e de Minas. Para tal área afluí 

ram não só bandeirantes nas suas andanças rumo ao sertão nordes

tino bem corno aqueles paulistas que integraram o êxodo dos pérd~ 

dores do Capão da Traição (Guerra dos Fmboabas), além de elemen

tos provenientes da área sertaneja baiana que subiam ao são Fra~ 

cisco com gado e escravos. Desta fonna considera-se a região em 

apreço com aquela onde se chocaram interesses de grandes propri~ 

târios paulistas e baianos, unidos por tun interesse comum: a pe

cuária extensiva em latifúndio escravocrata. 

O mWlicípio de Itacarambi conta com aproximadamente 18.200 

habitantes na atualidade, sendo que 4.800 residem na sede: A ec~ .. 

1101nia se baseia na atividade agrícola e na pecuária de corte. S~ 

gundo infor1nações colhidas na I>refei tura local é grande o número 

de desempregados, mas faltam-nos dados para quantificar ou pelo 
menos traçar LUl\ gráfico da situação atual. Além do desemprego há 

que se considerar o número elevado daqueles incluídos na faixado 

subemprego; a quase que inexistência de arrecadação municipal;a~ 

sistência médica em estado precário; a existência de migrantes 

(êxodo direcionado para outros municípios ou estados da federa -

ção) no quadro local. Embora se not~ no âmbito regional a prese~ 
-ça de grandes empreendimentos visando o beneficiamento da area 

através da irrigação; embora tais obras proporcionem alguns che

fes de família a oportunidade de am emprego, a ocupação da rnão

de-obra inativa não se faz plenamente, pois a oferta de trabalho .. 
e menor que a proct1ra. 

A alteração dos fatores ambientais, melhor dizendo, do eco~ 

sistema, tem-se processado de maneira rápida, modificando-se bas 

tante de uns anos para cá. Os moradores mais antigos atribuem e~ 

• 
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•' 

sa mudança à construção da barragem de Três Marias. A vârzea, dei 

d d . dada ºodº f ' . - -xan o e ser inun per1 icarnente como se aze1a ate entao , 

viu diminulrem as lagoas que forneciam peixe ã ~~p~lação rebeiri

nha e água para o gado. O clima inclusive vem-se transfonnandó~, 

cn.da vez 1nais árido, agrétvadas as condições pelo des1n•1tan1cnto. A 

f,11 ta de água. anais a c1ucda do Índ.ice pluvion1étrico são rcs1)011s0 

veis por: baixa Jlrodutividadc agrícola; estado ll'rccário das popu

lações voltadas para a agricultura; estabelecimento de projetos a -
grícolas baseados em tecnologia sofisticada, com sistemas comple-
xos de irrigação que exigem capital elevado. Daí serem muitos os 
migrantes, para o sul em geral e para São Paulo em particular. 

Em cons~quência do que foi descrito pode-se falar ntuna pre-- . 

cariedade dq,~· ~strutura econômica local. A falta de água leva a 
':t 
·1-f:! 

perdas elevadas no setor agropecuário. Assim, o prefeito de Itac~ 
rambi considera projeto prioritário de sua administração a con~

trução de barragem no rio I tacarambi, complementada por rede · de 

Outra modificação ambiental se prende à mudança ocorrida ria 

" 

• 

flora. A mata (caatinga arbórea ~lta), que se estendia da margem 
do rio ao sopé .das chapadas do oeste, sofre a ação predatórial,tea- f · 

'J_ .- te do homem - madeira para lenha, para carvão, para exploração do 
solo através da agricultura e d~ pecuária. As madeiras em geral. e 
as de lei em particular, como a aroeira, o jac_arandá, a braúna 
são as que mais diminuíra, já que sua derrubada se faz em alta es -
cala visando os mercados do sul. 

Os lavradores, incluindo-se remanescentes Xakriabá, empregam -• .... 
-se como diaristas ou meeiros nas fazendas e nas hortas de varzea. 
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O baixo poder aquisitivo faz com que essa população se alimente e 

se vista mal. Basta dizer que, 

parte dos moradores se utiliza 

embora haja eletricidade, a maior 

da lamparina a querosene em plena 
~ 

zona urbana. O fogão a lenha e o forno .de barro são uti_lizados em 

grande escala. As casas são construídas de maneira simples: portas 

e janelas em madeira, com ferrolho e trança; mais de 80% não pos

suem vidraças. O mobiliário se reduz ao mínin~ indispensâvel.Quan -
to aos utensílios domésticos são quase todos artesanais, em cerâ-

. mica ou madeira, ou então reaproveitamento de latas de todos os 

tipos e tamanhos. As instalações sanitárias se reduzem à fossa 

direta. Não havendo água corrente em casa lança-se mão do rio pa

ra lavagem de roupa, de utensílios domésticos, para a higiene pe~ 

soal. Não se trata a água a ser bebida, daí serem frequentes as 
afecções intestinais e doenças causadas por protozoários e helmin -
tos. Vários moradores entrevistados se diziam atacados pela diar-

réia e côlicas diversas . 

V - OS REMANESCENTES XAKRIABÃ NA ATIJALIDADE 

,. 

Os Xakriabá nos dias atuais enfrentam uma série de problemas 

ligados à presença crescente de civilizados na área. Segundo opi-

11ião do prcfci to, Vicc11te de Paula Correia, a situação se agrava 
a ca<l~1 1no111cnto, afinnar1<lo ai11<la que os n1ora<lorcs <..le Itacararnl):i e 

adjacências mostram uma série de atitudes discriminatórias quanto 

ao remanescente - de ordem econômica, social e étnica -, compli -

cando-se o quadro com outro fator: a disputa em torno da terra 

.A resistência ao simples nome Índio pode ser constatada através 

de conversas informais. Alguns 100radores chegam a comparar o indf 
gena com os blcho~ . do ma.to. Quanto à situação atual dos Xakriabâ, 
a··partir do que foi observado, escrevemos anterionnente: 

• 

"A RJNAI é encarada pelos remanescentes como a tábua de sal
vação, jâ que defende seus interesses e os protegedores :·das 

agressões da sociedade envolvente. E vista,pois, de maneira 

" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
1 

• 
• 

1 

1 

1 
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bastante positiva, o que aumenta a responsabilidade do .órgão 
em assuntos relativos às necessidades e aspirações do grupo· 
indígena. Segundo documento de maio de 1977, são aproximada-

. .. 
mente 3.000 Xakriabâ vivendo dentro dos limites do P.I., de-

' 

vidarnente cadastrados. ~uma população relativamente.jovem, 

i 

pois 73.5% tem até 30 anos de idade. As famílias são numero
sas, sendo que as que possuem de 5 a 12 filhos constituem 
40,3% do total, e as de 4 filhos 15,3%. No total são 2.975 
indígenas, dos quais ·l;.481 ·mulheres e 1.494 homens. Todos e~ 
ses indivíduos, no entanto, passam por problemas dramáticos 
na atualidade, sendo o mais grave a disputa em torno da ter-· 
ra". (8:4). I 

Tais problemas são fáceis de enumerar e de dif ~cil solução : 
dificuldades econômicas; marginalização.-· soéial: desintegração do 

, ... .... . 
i1atr1mon10 ' cultura; conflitos abertos com grileiros. Pode-se di.zer 

<lue·: 

"Para os Xakriabâ a mudança de padrões do uso da terra - an -
tes um território explorado comunalmente para a caça, pesca 
e coleta, além de agricultura de subsistência - em toda a re -
gião do Itacarambi deve ter sido altamente danosa. Isto oca-
sionou não só uma revisão dos padrões econômicos como também 
pela própria fraqueza do grupo étnico não-resistência, atitu -
des pacíficas, confonnismo -, a perda gradual da terra : : 'que 

lhes foram doada" (7:11). Que doação vem a ser esta? 

Trata-se de docwnento-encontrado no cartório de Itacarambi , 
I~Ública fonna registrada em livro competende no dia 28 de feverei_ 
ro de 1931 pelo ~scrivão Francisco Nunes Pacheco. O tenno de doa
ção original é devido a Januário Cardoso de Almeida, filho do an
terionnente citado Matias Cardoso, que recebera o título de ''Demi -
nistrador dos Indios da Missão do Snr S, João do Riaxo do Itaca -
r<im.by", e é datado do arraial de Morrinhos a io· de fevereiro ! de . . 
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1728. Ordenava o administrador dos Índios ao capitão Domingos Dias 

que reunisse todos os aborígines da região e lhes ensinasse a vi-

· ver dentro dos padrões civilizados, castigasse os rebeldes, casas 

se os arnancebados e os fizesse trabalhar. Além do mais seriam-lh:s 
, 

doadas terras: 

" ••• Para isço dei terras com sobra para ·não andarem para as 

fazendas alheias do Riaxo do Itacarambi asima até as Cabicei -
ras e vertentes e vertentes e descansos Extremando na ·cerra 

Geral para a parte do Prauaçú extremando na Bôa Vista aonde 

desagua para lá e para cá e por isso deilhe Terra com ordi 

da nossa Magestade ja assim não podem andarem pelas fazendas 

bre 

, 

alheias encomodando os fazendeiros Missoes para morada o 

jo para trabalharem Fora os geraes para as suas Cassadas 
melladas". 

- · 
e 

Tal doctmlento, da época em que reinava D. João V, foi depois 

registrado em Ouro Preto, a 25 de setembro de 1956 (vide anexo 1). 

As terras doadas, ainda não demarcadas pela FUNAI, estão sen 

do paulatinamente ocupadas por posseiros e negociadas por indiví
duos inescrupulosos. Segundo infonnações colhidas entre antigos 

havia es-moradores da área, há uns trinta ou quarenta anos não 

se tipo de problema. Os Xakriabá eram os únicos ·donos da 
das missões, nela 

perdurou enquanto 

. -regi ao 
se incluindo o Brejo do Mata Fome. Tal situação 

se mantiveram as lideranças, enquanto os maisve -
lhos remanescentes foram respeitados. Ao desaparecerem os líderes 

do grupo as terras passaram a ser vendidas aos forasteiros ·ou a 
pessoas da região, -dando início a wn processo até agora irreversí 

vel. Entretanto, nos dias que correm, os ·Xakriabá se encontram i~ 

satisfeitos com a situação. Isto porque existem aqueles que deve!!_ 

dem seu direito de posse, invocando os tennos da doação. Todos os 

remanescentes mais esclarecidos já ouviram falar do docwnento; o~. 

tros, mais velhos, 01iviram anos atrás, e todos esperam da FUNA l 

• 

• 

• 

• 

1 
1 
J 

1 
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a defesa de seus interesses no tocante à qµestão. Questão delica-
da, essa, porque qualquer medida intent>estiva poderá ocasionarpr2_ 
blemas graves não só para os indígenas como também civilizados. 

Assim, o ''problema" Xakriabá pode ser resumido nos seguintes 

itens: 

A) ação desonesta de grileiros que canpram o direito de pos
se através de subterfúgios, cercando terras até mesmo da -
queles que não as venderam, o que leva famílias inteiras, 
a abandonar seus poucos ·bens e a trabalhar em seara alheia; 

B) atitude de intimidação e violência contra os Índigenas,ins 
. -

taurando-se clima de medo e de tensão social; 

C) ação predatória sofrida pela reserva florestal da ãrea,tra -. .,. . . zendo consequências danosas 
tema onde se insere o P.I.; 

e 1rrevers1ve1s para o ecos1s -

D) dificuldades a nível de subsistência - má alimentação le
vando ao depauperamento físico e à doença -, já que as 
colheitas se vêem prejudicadas pela falta de água (resse-
camento progressivo da área). 

• 
1 

Com relação ao primeiro item convém que se diga que o fenône -
mo da grilagem se acentuou de llllS cinco anos prá cá, trazendo t~ 
bém a indefinição em torno da terra: onde começa a área iµdígena, 
onde termina a propriedade de outrem? 
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VI - A CULTIJRA XAKRIABÃ NO SECULO XX 

Segundo informações de Saint-Hilaire sabe-se que já a partir 

do século XVIII os Xakriabá do alto médio São Francisco se fundi

ram com negros e mestiços, desvirtuando o tipo étnico-cul tt1ral de 

origem. Isto quer dizer que as transformações a nível de costtmte 

ou comportamento específico do grupo se iniciaram há muito, daí 

os remanescentes atuais estarem praticamente descaracterizados.Fa -
zendo parte dos indígenas que Darcy Ribeiro classifica como inte-
gJta.do~ •, vivem seu cotidiano como os demais camponeses da região • .. 
Algwna coisa de seu, no entanto, conservaram, ate pelo menos a .. 
metade de nosso seculo. 

Para obter dados referentes ao comportamento da comunidade 

Xakriabá diante da invasão crescente civilizada, ao relacionamen
to entre indígenas e não-i ndígenas, a algum aspecto de sua cultu- · 

ra, lançou-se mão dos seguintes procedimentos: 

A) reconstituição do passado recente através da tradição o

ral (entrevistas com remanescentes idosos, líderes conn.mi -
târios, depois confrontadas tuna com as outras); 

* "IntcgradoR. EAtão incluídos nesta classe aqueles grupos que , 
t ('ndo l'Xper i mPnt11<10 tod.1 H nR c ompu l AÕc R rC' f cr idn H (ec o t Õg i cnR , 
ec<Jn~micas e culturais), conseguiram sobreviver, chegando a nos 
sos dias ilhados em meio à população nacional, a cuja vida eco-= 

.... . - . -nom1ca se vao incorporando como reserva de mao-de-obra ou como 
produtores P.Sp~cializados em certos artigos para O comercio .. 
Em geral vivem confinados em parcelas de seus antigos territó
rios -, ou, despojados de suas terras, perambulam de um lugar 
para outro. Alguns desses grupos perderam sua língua original e, . . -aparentemente, nada os dist i ngue da populaçao rural com que con -vivem". 
(11:433) 

• 

• 

1 

l 
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B) observação .ln-loco do cotidiano de alguns Xakriabá JlX)ra

dores em Itacarél.lnbi; 

• 
C) entrevistas com civilizados nascidos e crescidos na · re-

, 

gião, a fim de se obter infonnações referentes às diver-
sas fontlas do relacionamento entre Índios e comunidadeci -
lizada. 

Foram fonnuladas perguntas no sentido de se recompor o quadro na -
tual e social da área em apreço, além das transfonnações ocorri-
das com a cultura dos remanescentes devido à presença cada vez 
maior de elementos civilizados. Os entrevistados são pessoas que, 
de modo geral, puderam observar as alterações sofridas pela corou -
nidade Xakriabá na primeira metade do século. Alguns dos aspectos 
descritos já desapareceram, outros pennanecem integrados ao 
modu6 v.lvencU. da comunidade estudada. Em resumo, o resultado ob
tido é o que se segue: 

HABITAT E ALDEAMENI'OS 

Desde a primeira metade do século XVIII a região entre os 
rios Peruaçu e Itacarambi, afluentes da margem esqueda do rio São 

Prancisco (vide n1apa) , da foz às nascentes, foram ocupadas pelos 
Xakriabá. A maior concentração na atualidade ocorre na margem di -
reita do Itacarambi, ao longo de seus afluentes - ribeirão Suma-

rê, ribeirão Brejo do Mata Fome, córrego do Prata. Remanescentes 
se espalham também pelos Ge/ta.Â,6, ou sej a , a região dos chapadões 

sedimentares que se estendem a oeste do vale e cuja vegetação c~ 
racterística ê o cerrado, rico em espécies vegetais. No valeocor -
re a caatinga arbÔrea alta, onde se destacam a aroeira, o um-
buzeiro, joazeiro, braúna, além da barriguda. Devido à riqueza da 

fauna e da flora, a coleta e a caça permitiam às comunidades uma 
relativa abundância, complementada por agricultura de subsistên
cia. Hoje tal não ocorre, jâ que 6 desmatamento, as alterações no 



-408-

regime pluvial e a diminuição da âgua contribuíram para o desap! 
-recimento. de muitas especies. · 

• 
• 

Os aldeamentos principais 

marâ, Prata e Riachinho • 

- -sao Sape, Brejo do Mata. Fome, Su-

• 

QJLTIJRA MATERIAL 

Em linhas gerais a cultura material se restringía a uma pe!_ 
manência de alguns padrões tribais ao lado de pautas exóticas. 
Esses padrões ainda eram de certa importância até o final dos a

nos cincoenta segundo informações do vigário de Itacarambi, pa -
dre Geraldo Nalbach. As modificações de padrão cultural se devem 
não sô à contribuição da sociedade nacional 
rações ocorridas quanto ao habitat. 

... ... 
como tambem as alte-

A) HABITAÇÃO: Há descrições não sõ de choças primitivas, fei-
... 

tas de galhos e folhas, como tambem casas de 
pau-a-pique cobertas de sapê. As choças menos elaboradas se 
constituíam de armação de quatro estacas de madeira fonnan
do um quadrado ou retângulo, interligados na parte superior 
por vârios esteios, sobre os quais se colocavam folhas de 
palmeira. Os dados podiam ser ou não preenchidos com ga
lhos e folhas. Os trastes domésticos eram pouco numerosos • 
Não se usava a rede. Para dormir deitavam-se sobre molhos de 
capim, toda a família repousando no mesmo espaço interno. 
Mantinham acesa por toda a noite uma fogueira no interior da 

habitação. Usavam-se panelas e tijelas de barro para cozi -
nhar alimentos. O fogão, diante da cabana, não passava de 
abertura no solo cercada de pedras. O trançado era pouco e
laborado, fazendo-se cestas e sacolas. Referências ao uso 
do Jamaxim. 

l 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 
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TECNOI.l)GIA: Confecção de arcos e flechas, estas com setas 

denteadas e ervadas·; algwna tecelagem em algo
dão; cerâmica utilitária não decorada. Uso de penas de pâs-

• 
saro:-; tHl e l.a.f)o raçÜ(> llC onf<.~ i tcs ço r1>ott'ti~, o1) tcndcl-:;o ço rc!:1 

• 

diversas através da pintura das plumas. Confecção de velas, 
com a cera de abelha. Tecelagem e cerâmica consideradas co
rno atividade primordialmente feminina. 

EC.ONOMIA: A atividade agrícola se reduzia aos roçados de 
mandioca, batata, bananas, carâ inhame e abôbo -

ras. Tais recursos alimentares complementavam a pesca (redu -
zida), caça (zabelê, jacu, capivara, paca, veado, tatu) e a 
coleta variada. A partir do século XX a dependê11cia econômi -
ca com, relação aos produtos elaborados e oferecidos pe·los ci -
vilizados se tornou grande, alimetando um sistema de trocas 
e contribuindo para a alteração dos padrões de subsistência. 
Assim, o mel, encontrado em quantidade, viu-se substituído 
pelo açúcar refinado. Quanto ao uso do solo não havia pro -
priedade privada. Todo o preparo · das roças era feito pela 

> 
' ~ 

comunidade, todos se encarregavam de uma parte do trabalho, 
dividia-se confonne a necessidade de cada família~ Os rnéto-
dos empregados na agricultura não diferiam mui to daqueles em 
uso pela comunidade sertaneja local. 

As atividades artesanais que supriam as necessidades dos 

indígenas - tecelagem, cerâmica, trançado - foram postas de 
lado, a não ser aqueles que garantissem produtos comerciá -
veis com os civilizados. Estreitando-se os laços de deperi ~ 
dência com relação aos artefatos produzidos pela tecnologia 
civilizada, o sistema de trocas viu-se gradualmente substi
tuído por novos valores de coínpra é venda: o dinheiro pas -

sou a ser o elemento básico nas tr8.nsações. 

t 
! 
'> .. 

... 
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ORGANIZAÇÃO POL!Tic.A E SOCIAL: . ~ . 
Quando o atual v1gar10 de 

Itacarambi chegou à área no 

final dos anos cincoenta havia ainda um líder em cada povoa -• 
ção, vestígio da organização tribal primitiva, acatado ·pe-

' los demais e cuja palavra era respeitada. Não que dizer, no 

entanto, que dispusesse de alguma fonna de poder absoluto , 
pelo contrário. Em asslllltos importantes reunia-se um conse

lho dos mais velhos sob uma árvore, de caráter deliberativo. 

As nrulheres não participavam de tais atividades. O líder for -
mal e .. :o conselho opinavam sobre quaisquer asslllltos envolve_!! 

do suas respectivas comunidades, principalmente .no tocante 

ã fixação de civilizados em seu território, o que dependia, 

inclusive da aquiescência de um ser mítico, a onça. c.a.boc.la.. 
A base social era a família monogâmica, e pelos indícios 

trata-se de sociedade patriarcal. A comt.midade maior 
' 

era 

a aldeia. Todas as aldeias, através de seus respectivos lí

deres, mant1nham boas relações entre si. 

E) RELIGIÃO E MITOS: Os Xakriabâ desde hâ muito foram conver-

tidos ao cristianismo, e não se meneio -
nou sequer algo de parecido co1n um líder religioso. O santo 

eleito para protetor de toda a comunidade foi São João Ba -

tista, sob cuja invocação inclusive .se fundou o aldeamento, 

de São João dos fndios no século XVIII. Sincretismo religio -
so a partir de elementos cristãos, fetichistas e animistas, 

pode ser verificado na atualidade. Existiu e existe a figu

ra do curandeiro ou raizeiro e a do feiticeiro. Temem o fei -
tiço. Hâ llllS anos atrás achavam que a doença era devida aos 
maus espíritos, que deviam ser afastados através de rezas e 

fumigações. Certos feitiços eram de tal maneira violenta , 

contam, que podiam levar à morte. Nada se falou quanto a 

ritos de passagem ou propiciatórios, o que é compreensíve·l, 
por se encontrarem altamente aculturados. Festas e comemora -
ções de caráter religioso cristão eram e são ainda frequen-

I 

' 

' 

, 

• 

• 

• 

• 

• 

t 

l 
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tes, como as do dia de São João. Trata-se portanto de rema
nescentes integrados aos padrões religiosos católicos, e a 

moral vigente ê a cristã. Superticiosos, acr~ditavam e acr~ 
ditam em seres fantásticos ·coroo a onca c.aboc.1.a. e p bicho ho -
mem. 

I 

-A anca caboce.a, que podemos caracterizar como onça otta.culo , 
é tun ser mítico, iroortal, mutável em fonna e essência. E 
tuna coroo outra qualquer, com a diferença de porder-se trans -
fonnar em ser humano de acordo com sua vontade e falar quan -
do preciso. À onça oráculo cabia opinar sobre problemas re-
levantes e con-.plexos, co1no a presença e fixação de civiliz!.!_ 
dos i1a área. Era consul ta<la pelos mais velhos, que se reti
ravam para o moto e com ela conversavam, trazendo depois a 
opinião da guardiã da comunidade. Caso algum intruso indes~ 
jâvel tei.Jnasse em permanecer dentro dos limites do territó
rio Xakriabá, ·recusada sua presença pela .onça; apareceria 
morto em pouco tempo. Mecanismo de controle social tal como 
ocorria entre os Maxakali o século passado (15,II:l76), a 
onça cabocla era responsável pelos destinos do grupo ,indíge -

reverenciada. Até hoje acreditam nela e . na e por isso mesroo 
no seu poder. 

Quanto ao blclw homem, cujas características são a forma hu . -
mana recoberta de espessa pelagem, a perseguição que ~·, move 
aos seres humanos indiscriminadamente, : a força descomunal. 
mais parece pertencer ao universo mítico caboclo. 

F) L!NGUA: Hâ referências a um dialeto sô conhecido pelos mais 
velhos e que através delo se comunicavam entre si. () 

Entretanto, não se transmitia às novas gerações o significa -
do do mesroo. Com isso o dialeto se perdeu. Algtms remanes -
centes afinllaram que certas fanúlias· no Brejo ainda guarda

davam alguns léxicos do mesioo. o que não foi conf irmadq p.e-

• 
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lo trabalho de campo. ·o pequeno vocabulário obtido . por 

Saint-Hilaire na aldeia de Sant'Anna do Rio das f elhas cons 

titui ~ única fonte linguística Xakriabâ ·que.nos foi dada a 
conhecer. 

• 

G) ARTES: Segundo as infonnações obtidas pouco são os dados r~ 
ferentes às artes de maneira geral, à exceção de 

alguns referentes à dança e à música. Ambas as manifestaçÕ€s 
no entanto, .se tinham acaboclado. As danças eram executadas 
em comum por ambos os sexos, ao som de flautas e taboca,ma!. 
cando-se o ritmo pela batida dos pês no· chão. Há menção ao 
uso do berimbau - pauta exógena e da sanfona. Dançarinosd~ 
postos em fila ou em roda, executando-se movimentos circula -
res ou em serpentina. A música que se faz até hoje - inst~ 

mental e vocal - ê melódica porêm repetitiva. A vocal é 
executada a c.a.ppeli.a com vozes mistas, utilizando-se de pre -
ferência o intervalo de terças. 

VII - RELAÇOES OOS XAKRIABÁ COM OS CIVILIZAIX)S 

Os Xakriabâ de há muito tiveram de conviver com tuna frente 

de expansão agropecuária, onde a disputa em torno da terra ass~ 

me aspectos dramáticos. Para Darcy Ribeiro as frentes de economi -
a pastoril buscam expulsar os índios do território almejado, a-

. lém de impedir ataques dos mesmos contra o rebalho (11:244).Quan -... 
to as frentes de expanão agrícola diz: 

"As frentes de expansão agrícola são geralmente constituí -
das por grandes massas populacionais dotadas de tun equipa -
mento muito ·mais poderoso. Vêem no índio um simples obstãcu -
io à sua expansão e entram em conflitos para desalojâ-l~s , 

das terras que ocupam e delas se apossaram para estender as 
lavouras. 

• 

1 
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Provocando ràpidamente uma transfonnação drástica na paisa-
. ' 

gem, as frentes de expansão agrícola criam condições ecoló-. 

gicas novas em que o sistema adaptativo trib~l se torna in~· 

perante. Em poucos anos, os índios se vêem obrigad.os a ado
tar novas fonnas de provimento "da subsistência e envolvidos 
por uma população relativamente densa a cujos modos de vida 
são compelidos a se acomodar para sobreviver". (11:244). 

Foi o que aconteceu.--e vem acontecendo com os Xakriabâ. Um 

' 
' • , 

" 

.• 

..... 
dos pontos verificados no decorrer das entrevistas foi a resis'ta_! 
eia do indígena à penetração· civilizada .no seu território. Embo
ra mantivessem relações de comércio com a povoação de Jacaré ( a 

partir de ~926 denominada Itacarambi) conseguiram manter lUil rel~ 

tivo isolamento atê meados do século, refugiados ao longo do It~ 
' 

carambi e concentrados no Brejo do Mata Fome. Nem todo forastei-
ro era aceito nas suas terras. Isto pode ser verificado através 
dos mesmos de mito citado anterionl1ente: consultava-se a orr.ç.a 

eaboela. para que ela opinasse acerca da fixação de outros compo

nentes étnicos em área indígena. lhn fato mais recente vem corro
borar o que se disse. Quando o padre Nalbach chegou à área, e 
passou a trabalhar entre os remanescentes resolveu não só dedi -

car-se à catequese como também ensinar as primeiras letras às 
crianças. Planejou construir uma capela-escola, mas os Índios r~ 
trucaram que nada podia ser feito sem a aquiescência do líder t 

ouvido o conselho, e que deviam além disso consultar os espíri -
tos. Isto porquet diziam, a escola-capela atrairia brancos e ne

gros, o que não era desejável pela comllllidade. Vê-se, poi~, que 
o convívio com outros elementos da sociedad~ nacional era e :é en 
carado com ansiedade: o remanescente preferia o isolamento ao 
contato • . 

... 
O ava11ço de ui1u1 f re11tc agropccua·r iti leva, co1no se disse, <.l 

co11flitos entre Índios e não-Índios e a tuna descaractc1'ização do 
runbiente natural. Nesse Últirno caso alterain-se os padrões <l~ so-

• 
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brevivência das comunidades indígenas, que são impelidas a substi_ 

tuir recursos alimentares e materia-prima por outros, compelindo

-as inclusive a estreitar os laços com ~s civilizados visando a 

obtenção de bens de consLDno. Assim o artesanato dóméstico foi - se 

extinguindo aos poucos, e o tecido de algodão caseiro, · a panela 

de barro se viram substituídos por produtos industrializados. O 

baixo poder aquisitivo dos Xakriaba levou-os não só a venderem 

suas terras como também a empregarem-s·e nas fazendas e sítios da 

região, constituindo-se em mão-de-obra barata e fácil. Diaristas, 
ou meeiros, incluem-se ate hoje na faixa de subemprego, mostrando -
-se carentes em todos os sentidos. A Última observação é válida, 

para aqueles remanescentes que não vivem dentro da área do P.I.X. 

Fm épocas adversas, tal como sucedeu durante a estiagem de 1976, 

a sobrevivência da comunidade se torna difícil. Basta dizer que 
• 

no ano citado as mulheres passaram a cortar madeira da caa tinga pa -
ra oferecê-la aos civilizados em troca dé comida, além de ofere ., :.. 

cer aos filhos mangas verdes como alimento, o que ocasionou dis

túrbios intestinais graves e mesmo a morte de algumas crianças. 

-Os remanescentes que vivem dentro da areado P.I. tem pelo 

menos a vantagan de trabalhar a terra que lhes é assegurada por 
lei, colhendo o mínimo indispensável para sua sobrevivência, a 

despeito de quaisquer pressões exercidas por grileiros. Os quev.!_ 

vem em Itacarambi ou Missões, no entanto, enfrentam problemas di -
versos, pois na maioria das vezes nada possuem. Como meeiros ou 

diaristas conseguem prover suas necessidades básicas, trabalhan

do marido, mulher e filhos na roça. Para os mais velhos o sonhoê 

a aposentadoria pelo FUNRURAL. A carênciá alimentar dos remanes
centes entrevistados é bastante sensível ; o que acarreta proble

mas de saúde capazes de afetar as relaçõês de trabalho.Devido à 

falta de perspectivas de trabalho são muitos aqueles que preferen 

"subir o rio" ,encaminhando-se para o Eldórado - S. P. Embora a :imen -
sa maioria dos que ficam nos núcleos urbaftos e zona rural consiga 

sobreviver em condições precárias, algum cfentre eles se torna bem s~ . 

cedido na sociedade competit iva regional. No Último caso enquadr~ 

• 

• 

• • 
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-se remanescente proprietário do Hotel e Bar Itacarambi, que se 
. . 

relaciona de maneira positiva com os moradores da cidade. QuantQ 
aos demais, que nada possuem, 

dentes, que preferem gastar o 

são tidos como preguiçosos, -
que ganham com bebida. 

• • irnprev1 
. -

Os Xakriabá reconhecem-se como sendo diferentes dos civiliza -
dos, identificam-se corno grupo que passa pelas mesmas vicissitu -
des. Seu dia-a-dia, no entanto, nada difere do cotidiano cabloco. 

Embora participando do complexo cultural sertanejo fazem tuna dis
tinção entre eles próprios e os civilizados sob o ponto de vista, 
étnico. Alguns dentre eles deix~m claro que a decadência de seu 
I><)VO e de sun ClJl tt1r'1 se deveu à ir1trodução <lc elcn1c11tos ostra -, 

nhos, culpando a mestiçagem pelo estado de ~epau?,erarnento, pelas 
doenças frequentes; o sangue enfraqueceu, dizem, e os Xakriabá , 
perderam o belo físico, os cabelos lisos, a saúde. Responsabili -
zam o progresso pelo desaparecimento de suas tradições, sendo que 
o rádio deu fim aos seus bailes . tradicionais juntamente com a 
sanfona. Mesmo descaracterizados culturalmente consideram-se indí -
genas, os ve.Jtda.debto.t> caboc.lo.t>, co100 dizem. 

. - - ... .,,,. A s1tuaçao dos remanescentes com relaçao a terra e grave, co -
mo dissemos, daí nascendo relações conflitantes com os civiliza -
dos. Para eles o que interessa é a "doação de Pedro II", que mui
tos habitantes de Itacarambi alegam não existir (vide anexo n9 2). 
O ca.boc.lo Modesto Alves de Barros, . 86 anos, gosta de explicar co
mo nasceu o doclUllento. Segundo ele, quando Pedro Alvares Cabral , 

chegou ao Brasil, havia muitas tribos espalhadas pelo território~ 
Cabral, grande conhecedor de línguas, pôs-se a falar com os indí
genas que encontrou no litoral, pedindo-lhes pennissão para des
cer à terra, o que foi concedido. Apôs a confraternização, Cabral 
verificou a beleza de duas caboclinhas novas, conseguindo levâ -
-las com ele para Portugal. O filho do rei se encantou com as 

. moças, ·com elas se casou e, para compensar os Índios pela perda , 
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o mestre-de-campo Matias Cardoso deu-lhes todas as terras entre 

Pedras de Maria da Cruz e o rio Itacarambi "para plantar, caçar, 

melar". A partir de então os Xakriabâ se tomaram os donos de 

toda a região, 

Stnnaré e Brejo 

masculino, 36 

• 
fundando os aldeamentos de São João das Missões, 

. ,_,. 
do Mata Fome. Ja tnn morador de Itacarambi, sexo 

anos, afinTlél: 

"Não são Índios, são impostores, e se dizem Índios para 

se beneficiarem com a proteção da FUNAI e terem direito à 
terra. Indio mesioo ê o que vive no mato, usa flechas, vive 

em aldeias. Aqui não há Índio, só caboclo". 

Al i ás a Últ ima af irmativa é sempre invocada, pois assim justifi -
ca-se melhor a invasão das terras. 

Verificamos que a posição de grande parte dos habitantes , 
do mllllicípio, é bastante coerente em se tratando de definir o 

problema: de tun lado existem aqueles que não creem que haja ín

dios na área e sim caboclo que se dizem Índios para tirar algum 

proveito da situação; de outro se encontravam os persuadidos de 
que são indígenas, mas se mostram preconceituosos com relação à 
minoria étnica e compartilham a idéia de ·índio estereótipo já 

explicitada anterionnente. Convém não esquecer, no entanto, que 

os rernanescentes que gozem de ht.a.:t.u/.:, econômico igual ou superi
or à maioria dos civilizados são bem aceites e perfeitamente a
daptados à sociedade local. Há que se considerar, pois, difere.!:_ 

tes formas de relacionamento entre indígenas e civilizados: sua 

condição de protegidos pela FUNAI dentro do P.I. ou vivendo fo

ra de seu âmbito; sua mai or a ou menor ligação ao problema ter

ra; sua posição no quadro econômico local, positiva se traballrun 

e adquirem bens e negativa em caso contrário. A partir desses 

dados pode-se avaliar os dois diferentes tipos de atitude: de 

aceitação ou de rechaço, o de relações cordiais ou de provoca -

ção e atrito. 

i 
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VIII - CONCLUSOES 

A partir dos dados obtidos através da pesqu~sa documental e 
da observação ~n-loco do cotidiano dos remanescentes ~kriabá, al_ 

.... -guma coisa pode ser avaliada no tocante as relaçoes entre esses 

Índios e os civilizados. • 

Fm primeiro lugar convém que se frise o caráter centenário da 
ocupação da margem esquerda do rio São Francisco, entre os rios 
Carinhanha e Paracatu, pelos Índios Xakriabâ ou Xikriabâ, efetiva 
da sua posse através de instrumento legal, tenno de doação datado 
de 1728. Deve-se acentuar igualmente que o relacionamento inicial 

entre os Xakriabâ e os brancos partiu de formas de dominação co -
. ... .... 
muns a epoca colonial, como o trabalho escravo e o emprego do bra -
ço indígena citado na repressão aos índios-problema da área, os 
.Kayapó meridionais. Também não se pode esquecer que, após fixados 

em São João das Missões, sua comunidade passou a abrigar alguns~ 
gros fugidos, tendo-se modificado desde então seu patrimônio cul
tural, com a introdução de pautas exógenas, e o fenótipo indígena, 
resultando daí serem os remanescentes mestiçados, como eles pró ·
prios reconhecem. 

O soinatôrio de todos esses .fatores dá co1no resultado o tipo 
Xakriabá atual, 1narca<lo por di·f:í·2~i.l integração social con1 os ·. ria

cionais, daí o caráter de marginalidade vigente; desaparecimento 
de seu patrimônio cultural; revisão dos padrões econômicos trad_!. 

. . 

cionais, adaptando-se lent~ e progressivamente a uma economia de 
. ' 

mercado regional; fraqueza do grupo, .diante da sociedade nacional 

envolvente, demonstrada através de mecanismos como a não-violên -
eia, não-resistência, conformismo e, finalmente, a perda gradual, 
da terra que lhes ·fora doada no século XVIII, colocando-se intei
ramente nas mãos da FUNAI e esperando que o órgão oficial de pro
teção resolva o problema de seu patrimônio fundiário antes que 

seja tarde. Para os inconfonnados com a sorte e com as violências 
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de que são alvo rest a a al t ernativa do EldoJta.do, a cidade de São ~ 

Paulo, engrossando o f luxo migratório dos habitantes de Itacarél!.ll 

bi em busca de melhores condições de vida para s! e para seus f l_ 
lhos. 
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ANEXO 1 

''Publica foma de una doação do teôr seguinte: 
1 

N 11 - R. 160 
Pagou cento e secenta reis 
O.P. 25 de Setembro de 1856 

Sil va (rubri ca) Rei s 

Januario Cardoso de Almeida Brandão deministrador dos lndios da 
Missão do Snr S.João do Riaxo do Itacaramby Ordena o C~pm Manda!!. 

te llomi.11gos ílins nj tn1tc todos os indios tarttos maxos como f cmins 

q-ntllln rcm 11or rôrn 11t.! oc1-m i ssão com zello e culclcttlo os c1t10 forem 

rt'ht,ldt~~ furii 1>rt'ltd<.'r rc,tn l'ttt1tt, l lt1 t>nrn hl rt) tn pnrn 11d-Ml~!'4tt<> (~<>· 

pio e Chrlstiio e zclJo Ma11Jun(lo ll1c c11sirlur a IJoutr.ina pcllos os 

q:mais soberem os doutrinatos que vivão bem e se cazem os Mance
bados não tendo empedimento ou avendo empedimento fazendo se ca

ze com outro q=não tenha errpedimento fazendo os trabalhar pª te
rem qi comer, e não furtarem e o qu- for rebelde a esta Ibutrina 

(entre linhas e sublinhado) que ex:pendo neste papel os prenderá 
castigará como merecer sua culpa e quando cassar -algum ensolento 
ou levantado fará prendellos e trazellos a mª prezça para . .·lhe 
dar ocastigo cornfonne merecer porque feito tenho ordem de qID po
di para castigar o prendellos e tirar o abuso de serem Bravos e 
espero do sn- CapID assim o f~ça como assim o detennino e do con
trario por elle e pellos mais e Para isço dei terras com sobra 
pª não andarem pª as fazendas alheidas do Riaxo do Itacararnbi 
asima até as Cabiceiras e vertentes (entre linhas: Za. folha) e 
vertentes e descansos Extremando na Cerra Geral pª a pa~te do 
Prauaçu extremando na Bôa Vista aonde desagua para lá e para cá 
e por isso deilhe Terra com ordi na nossa Magestade já assim não 
podem andarem pelas fazendas alheias encomodando os fazendeiros 
Missoes pª llllrada o brejo para trabaiharem Fora os geraes para 
as suas Cassadas e melladas. Arraial dos Morrinhos 10 de Feverei -
ro de 728 digo de 1728. 
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t tJ 
Al\ninl~trnt1(1t' .J:11H1ttrfo c:nrd<)~O llC A1mcll1H nrnntliio (l'.<nn ~1f?tUt1). 

l!rn ll <fll<.~ se cont 1 nhn na <l<li1<.;:io <1uc Jn<.~ foi a1>rc zentada, a <1tu1 I P!! 

rtt ac{tti trnsladci ficltncntc como 11cll~1 se continhn e <lccJ:iravn·, do 

que t1lllJ (Ó, lsto f()tto, pcrf.lfltO duas tosti.1nunl1ns O <ltJO fielmente 
foi lida e confinnada a realidade do que ttido continha a mesma; 
assignando as testimunhas e o aprezentante, o prezente tenno de 
transcripção de Publica forma, isto, perante mim escrivão, que o
escrevi e assigno e dou fé, em testimunho: (rubrica) NPacheco de 
verdade raro que uso em publico. Resalvo entre linha, que diz, 
que expendo neste papel os prenderá, que dou fé. Eu, Francisco Nu -
nes Pachêco escrivão de Paz e official do registro Civil Vitalí-
cio o escrevi dou fé, e assigno./ Francisco Nunes Pachêco./ (lo
cal, data e assinaturas sobre duas estampinhas no valor de 2000 
reis : ) Itacaramby, 28 de Fevereiro de 1931./ Aprezentante Salomé 
de Paula Santos./ testemunhas. Adolpho José de Oliveira./ João 
Rocha.//. 

(Cartório Registro Civil e Notas - Itacarambi, Minas Gerais. 

cóp~~ fotostâtica datada de Itacarambi, 13 de julho de 1977, Ta~ 
lião Francisco Nt.mes Pacheco.) 

• .. 
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ANEXO 2 

(f.33) Procuração bastante que· em notas faz e assignarn Donas Mar 
• celina da Silva Lima casada com o Snr. Benedicto Manoel Para -

guay, Sophia Bonifacia da Rocha casada com Laurencio Ferreira 

dos Santos, Antonia Cardoso da Costa casada com Aristides Pere 
ira da Costa, Anna Rita de Jesus casada com Luiz Antonio de O

liveira, Rosa Lina dos Santos casada com Marcolino Ferreira cbs 

Santos, Fellipa Pereira dos Santos casada com João Ferreira d:s 

Santos,.Marcelina de Oliveira Santos casada com Valeriano Fer

reira dos Santos, Josephina Ferreira dos Santos casada com Se_!_ 

vino Ferreira Lima, Joanna Ferreira dos Santos casada com Can

dido Rodrigues Lopes, Cristina Ferreira dos Santos casada com 

Antonio Gonçalves de Carvalho, Maria Ferreira de Almeda casada 

com .Antonio Gonçalves dos Santos, Maria Pereira dos Santos ca
sada com Manoel Joaqúim dos Santos, Appolinaria de Aquino Rocha 

casada com Iziquel Caetano de Quirôz, Izidora Ferreira da Gama 

casada com Fernanco Pereira dos Santos, Joanna de Seixas Ferro 

casada com Belarmino Gomes de Oliveira, Joanna Ferreira dos 

Santos casada com Tertolianno Rodrigues Ferreira, Rita Caval -

cante Bezerra casada com Antonio de Seixas Fagundes, Joana Au

gusto Pereira casada com Izidoro Ferreira Lima, Maria Pereira 

dos Santos casada com Delphino Augusto Pereira. Felicina Cava.!. 

cante Bezerra (casada com) José de Seixas Ferro, Francisca de 
Seixas Ferro casada com Octaviano Nunes da Motta, Joana Nunes 

Santos casada com Anjelo Alves de Barros, Maria Gomes de Oli

veira casada com Marcelino Alves de Barros, Benedicta Games de 
• 

Oliveira casada com Tiburçio Pereira dos Santos; Ruffina Caval -
cante Bezerra/(f.33 v.) casada com Syrnplicio Francisco França, 

Appollinaria Ferreira dos Santos casada com Cezario Salles Be
zerra, Maria da Silva Pinheiro casada com Lionel Ferreira da 
Gama, Sabina da Silva Pinheiro casada com Eugenio Ferreira da 

Gama, Bertolina Ferreira dos Santos casada com Manoel Luiz de 

Abreu, Santhilha jFerreira dos Santos casada com Cecilio Tei~ 

. ...,, 
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xeira Frncco, Antonia de Seixas Ferro casada com Clemente Nu
nes de Aguiar, Maria Lucia de Araujo casada com Nolberto Go -

mes de Oliveira, Maria da Costa Alkmim casada .com Valeriano 
Duraes de Alkmim, Grigoria de Seixas Ferro casada com Cicero 
da Silva Pinheiro, Laurentina Maria da Conceição casada com 
Estevam de Seixas Ferro, Maria de Seixas Ferro casada com Fer -
nando Caetano de Souza na fonna infra declarado: -

Saibam todos quantos este publico instrumento de Procura
ção bastante em notas virem que, sendo no anno do Nascimento 
de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e trinta e 

aos dose dias do mêz de Novembro do dito anno, neste Distric
to de Itacaramby Município de Januaria Estado de Minas Geraes 
da Republica dos Estados Unidos do Brazil compareceram em meu 
cartorio as Senhoras supras sitadas pessoas de mim reconheci
das, de que dou fê, e disseram que, por este publico instru -
mento de Procuração consedião plenos poderes a seus Maridos 

Benedicto Manoel Paraguay, Lourenço Ferreira dos Santos, Aris -
tides Pereira da Costa, Luiz Antonio de Oliveira, Marcolino 
Ferreira dos Santos, João Ferreira dos Santos, Valeriano Fer
reira· dos Santos, Selvino Ferreira Lima, Candido Rodrigues L~ 
pes, Antonio Gonçalves de Carvalho, Antonio Gonçalves dos Sa,!! 

. -tos, Manoel Joaquim dos Santos, Izequel Caetano de Queroez, 
Fernando/ (f. 34) Pereira dos Santos, Belarmino Gomes .de Oli
veira, Tertolianno Rodrigues Ferreira, Antonio de Souza Fagul} -
des, Izidorio Ferreira Lima, Delphino Augusto Pereira, Jozé 
de Seixas Ferro, Octaviano Nunes da ~tta, Delphino Correia de 
Moura, Anjelo Alves de Barros, Marc~ino Alves de Barros, Ti
burco Pereira dos Santos, Symplicio ·Francisco França, Cezaro 
de Salles Bizerra, Leonel Ferreira da Gama, Eugênio Ferreira 
da Gama, Manoel Luiz de Abreu, Cecilio Teixeira Franco, Cle
mente Nunes de Aguiar, Nolberto Gomes de Oliveira, Valeriano 

-Duraes de Alkmim, Cicero da Silva Pinheiro, Estevam de Seixas 
Ferro, Fernando Caetano de Souza para, em juixo, intentar a 

• 

l 

1 
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acção competente, no intento de fazer valor os seus direitos 

no tocante a reivindicação dos terenos ·:Csic) doados aos In

dios das Missaes, de ha muito occupados indev!damente por 

pessôas extranhas; para o que autorizavam as ortorgantes á 
seus respectivos maridos para comparecer em Juiso e defenter 

os seus direitos, podendo aggravar, appellar, embargar, de -

sistir, inquerir e reinquerir testemunhas suspeitar juizes e 

partes, citar, fazer citar, requerer Juramento da parte e SUE_ 

pletorio, e praticar todos os actos decorrentes deste mandato, 

bem como substabelecer esta em quem entender. Assim o disse:-'.: 

ram do que dou fé, e me pediram que lhe lavrasse o presente 

instrt..unc11to ele proct1ração, que de1)ois de lhe ser l i d.o e aché1-

Jo contforrnc assignrun a to<lo p1·csc11te os Cidadãos J\<lolpl10 Josc 

de Oliveira Lucilio Pinheiro de Azevêdo Adelino Gomes de sá 
Fermino Gonçalves de Andrade, Testimunhas, tudo perante mim 

escrivão assignando a rogo das ortorgantes por não saber 
.... 

ler 

e nem escrever, isto pedido pela maioria o Sri.r. ·Felisberto 

Fernandes da Silva, que dou fé, o escrivão Vitalício de paz 

e civil deste districto de Itacaramby, que o escrrevi e assi_g_ 
no em publico, e raso que uso, Francisco Nunes Pacheco em te~ 

temunho/ (34v) (rubrica NPacheco) de verdade. Resalvo entre 

linhas de fls 33 que diz casada com, que dou fé, Francisco Nu 

nes Pacheco o escrevi. 

Itacaramby, 12 de Novembro de 1930 (dois selos de 1000 reis ca -
da, firmados com a data e com duas assinaturas). Por Marcelina 

da Silva Lima, Suphia Bunifacio da Rocha, etc( seguem-se trin

ta e cinco nomves das suplicantes, àiém das assinaturas de jFe -
lisberto Fernandes da Silva, Adolpho José de Oliveira, Lucelio 
Pereira de Azevedo, AdelinoGomes de 1Sá e Finnino Gonçalves de 

tu1drade) • 

(Cartorio Registro civil e Notas-Itacarambi, MG. Cópiá fotost~ · 

tica datada de Itacarambi, 13 de julho de 1977, Tabelião Fran
cisco Nunes Pacheco). 
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ILUSTRAÇÕES ( 

FOTO 1 - O meio-ambiente: Caatinga árborea alta. Em planto central , ., .... 
exemplar do genero Bombax 

FOTO 2 - O Homem : remanescente MJdesto Alves de &irros, 86 anos, 
Itacarambi. 

FOTO 3 - O Homem : João, remanescente Xakriabá, 15-17 anos, zona 
rural de M:>ntal vâ.nia, MG. 

FOTO 4 - O Cotidiano : MJradia de remanescentes Xakriabá. Zona 
rural de "M:>ntalvânia, MG. 

FOTO S - O Cotidiano : Interior de residência de remanescente 
xakriabá, Itacarambi, zona urbana. . 

FIGURA 1 - Localização dos Remanescentes Xakriabâ - Minas Gerais. 
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