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"Os professóres, sendo investigadores em atividade, 
fazem adiantar a Ciencia e for1nam investigadores". 

BERNARDO HOUSSA Y 

(Prémio Nobel) 

"Dificil é, na verdade, con1preender como pode o 
docente universitário furmar-se, desenvolver a sua 
capacidade de julgar e enriquecer o seu acervo 
de conhecimentos se1n ter experiencia pessoal da 
investiga~ao nos dominios da sua disciplina, sem 
ter ido ao encontro das rea.lida~es de que se ocupa 
na sua cátedra, sem haver verificado, ao menos até 
certo ponto, a validade das teorías que outros lhe 
propoem e que lhe cabe comunicar aos seus alunos". 

THALES DE AZEVEDO 



, 

ÍNDICE 

Apresenta~io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

PRIMEII~A PARTE 

INTRODUQAO .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Objetivos ... ................... . ..... ... ........ . .. .... .. . . . 

Metodologia ... . .. ... ...... ............................. .. . . 

Programa de Pesquisa ..................................... . 

SEGUNDA PARTE 

DESCRIQAO DA AREA 

11 

11 

14 

17 

19 

1 - Caracteriza~áo Sócio-económica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

11 - Area do Alto Jequitinhonha e Pardo e sua dinamica . . . 27 

III - Area do Médio Jequitinhonha e sua dinamica . . . . . . . . . . 33 

IV - Situa~ao atual da Area do Médio Jequitinhonha ..... . 

TERCEIRA PARTE 

BREVE CARACTERIZAQAO DA SOCIEDADE E DA CULTURA 

MAXAKALI, ATRA Vll';S DE DADOS FORNECIDOS POR ESPE-

CIAI...IST AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 

ANEXO 

Estudo Comparado das Sociedades Indigenas do Brasil 65 



I 
" 

APRESENT A<;Ao 

Apesar dos erros da política universitária brasileira) nada 
pode deter as vocagoes legítimas para o magistério. Com o 
correr dos tempos) a arte de despertar e de orientar aptidoes 
para o trabalho científico modificou-se profundamente. A uni
versidade filosófica da Idade Média - expressáo de uma época 
estável) estratificada, sem capilaridade - recolhia as elites 
mentais atraídas predominantemente para os temas especula
tivos e mesclava ciencia e ensino religioso) talvez como regra 
de perenidade. Mas, aos poucos) ciencia e pensamento livre 
invadiram a universidade) tornando-a menos um centro de 
debates filosóficos e especulativos do que núcleo de formagao 
profissional. Deixa de ser teologal na época das Luzes e) insis
tindo na f ormagao pro fissional, comega a f azer-se científica. 

É bem verdade que a universidade padeceu no século pas
sado dos excessos de uma fase em que esteve a ponto de criar-se 
uma religiao da ciencia . 

Ainda hoje grande~ espíritos recusam-se a aceitar que a 
universidade se torne um centro de pesquisas: tal é o pensa
mento de Ortega y Gasset e de J acques M aritain. Mas a ciencia 
constitui produto da atividade social e sem pesquisa sistemática 
f enecem as possibilidades de progresso. Pasteur já insinuou 
que a ciencia e a sua aplicagao técnica sao tao naturalmente 
inseparáveis como a árvore e o fruto . Conhecimento e pesquisa 
sao elementos da mesma equagao . 



" O pro f essor Marcos M agalhaes Rubinger divulga presen-
temente um projeto de pesquisa elaborado em 1961, ocaswo de 
seu estágio na Divisao de Antropología do Museu Nacional. 
O juízo dos méritos do trabalho pertencerá de agora em díante 
aos leitores versados na matéria. 

Posso dizer apenas que tenho sido testemunha dos ingentes 
esforr;os que o professor vem desenvolvendo para testar as 
hipóteses de trabalho levantadas; em julho de 1962 e em 
janeiro de 1963 deslocou-se para as aldeias dos Maxakali a fim 
de observar de visu o processo em que se envolveu a sociedade 
tribal nas suas relagoes com a sociedade colonial e neo-brasi
leira. Promete, por isso mesmo, nova publica~{io em que os 
métodos previstos no presente prpjeto (funcional-estrutural e 
de reconstru~ao histórica) vao ao encontro de a pelos concretos . 

~ste pro jeto focal iza duas áreas contíguas, de formas 
diferentes de propriedade e de uso da terra: na do Alto Jequi
tinhonha e Pardo, · com propriedades de menos de 141 ha., a 
terra f oi bastante dividida em de correncia de processos econó
micos extrativo-minerais; os índios daí teriam desaparecido por 
destribalizar;ao, aldeamentos de cativeiro e destruiQao armada; 
na do Médio Jequitinhonha) com propriedades de mais de 141 
ha. J os índios M axakali teriam logrado sobreviver J em funQao 
de uma economía pastoril, modesta e incipientemente agrícola, 
de vez que encontraram refúgio nos rincóes perdidos nos vastos 
latifúndios. 

Com tais elementos, o prof. Marcos Magalhaes Rubinger 
realizou um trabalho de interésse, recomendável aos especia
listas da matéria e aos que nela desejam aprofundar-se. Na 
verdade, temos agora segunda edigii,o do projeto, mais ampla, 
representativa do salto de uma circulagii,o interna na Faculdade 
de Ciencias Económicas da U. M. G. a divulgaQao generalizada 
para o público interessado em problemas de Antropología. 

FÁBIO LUCAS 

OBJETIVOS - A presente pesquisa terá um duplo objetivo: 
1) será parte de urna investiga~ao comparativa da estrutura 
e da organiza~ao social das tribos brasileiras; 2) constituir-se-á 
numa monografia, isto é, em estudo global da sociedade 
Maxakali. 

No primeiro caso, a pesquisa estará vinculada a um pro
jeto maior, elaborado pelo professor Roberto Cardoso de Oli
veira para a Divisao de Antropologia do Museu Nacional. 

O referido prof essor está pondo em funcionamento um 
estudo completo ou sistemático de diversos tipos de sociedade. 
Sabedor d~ que as nossas sociedades tribais estao sendo rapi
damente destruídas, ele se poe, entao, a campo para colher o 
material fundamental a comparaQao sociológica. Aconselha 
Radcliffe-Br~wn que «quanto maior número de tribos estu
darmos intensivamente, tanto mais acurada e certa será a nossa 
defini~ao do tipo; e, por conseguinte, sómente possível (a defi
ni~ao do tipo) por meio de um processo de análise incluindo 
compara~ao e abstragao» . 1 

Transcrevemos parte da exposigao f eita pelo prof essor 
Roberto Cardoso de Oliveira ao Conselho de Pesquisa da Uni
versidade do Brasil a fim de obter o financiamento para a 
investiga~ao, exposi~ao essa que retrata bem o primeiro 
objetivo: «PESQUISA MAXAKALI - Será realizada pelo 
etnólogo 1vlarcos Magalhaes Rubinger, graduado pelo Curso 

1. Radcliffe-Brown, A.R .. : O Desenvolvlmento da Antropologla 
Social, prele~ao pronunciada na Universidade de Chicago, 1936. 
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de EspecializaQao em Antropologia Cultural e Prof essor de 
Antropologia da Faculdade de Ciencias Económicas da Um
versidade de Minas Gerais . Nosso estagiário em 1961, o refe
rido etnólogo continuará ligado a equipe em 1962, recebendo 
nossa orientaQao e fornecendo os dados etnológicos de que 
ternos necessidade, ainda que volte a ministrar aulas em sua 
Faculdade, durante os períodos de trabalho de gabinete. 

«Localizados na zona dos formadores do rio Itanhaém, no 
Estado de Minas Gerais, os Maxakali permaneceram até hoje 
praticamente «isolados» da sociedade brasileira, sem estabele
cerem urna situaQao de contato que permitisse um convívio 
contínuo e sistemático com as suas frentes de expansao. E 
um grupo indígena alófilo, i.é., seus membros falam urna Iíngua 
que nao tem semelhanQa com qualquer outra ; por outro lado, 
podem ser considerados como os derradeiros representantes de 
tribos possuidoras de sistemas sociais segmentados e localizados 
próximos a f aixa litoranea do Brasil. 

«Urge que se estudem esses índios enquanto ainda conser
vam plenamente operativa a sua estrutura social original, pois 
dif.icilmente eles mantera.o durante muito mais tempo esse rela
tivo isolamento de que ora desfrutam» . 

Nestas condiQoes, tornam-se explícitos os interesses prin
cipais da pesquisa que vamos realizar . 

No segundo caso, a pesquisa compreenderá o levantamento 
de aspectos fundamentais da cultura que permitam a construc;ao 
de urna monografia sobre a sociedade Maxakali pois nao existe 
nenhum estudo global desses índios e as poucas referencias 
que encontramos nao sao suficientes para entende-los. 

As vantagens do estudo monográfico dos Maxakali podem 
ser explicitadas através da palavra de Darcy Ribeiro que clas
sificou o grupo entre aqueles em «contato permanente» com a 
nossa sociedade. «Conquanto já apresente profundas modifica
QOes provocadas pelo efeito cumulativo das compulsoes de or
dem ecológica, biótica, economica e cultural, o grupo em con-
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vívio permanente com a sociedad e nacional of erece compensa
c;oes e atrativos especiais para estudos etnológicos. . . a própria 
desintegraQao cultural que permite ao grupo ou a informantes 
isolados, tratar objetivamente de aspectos da cultura que antes 
nao poderiam ser discutidos por estarem defendidos por proi
biQóes ou simples vexame, e, ainda, por ter o próprio grupo 
se tornado mais consciente da relatividade dos costumes e 
ganho, com isto, urna visao · objetiva dos seus próprios» ... 2 

«ÜS indios Maxakali de Minas Gerais constituem no Brasil 
Oriental o único grupo que conserva o bastante da cultura tra
dicional para permitir um estudo do tipo de que vimos tra
tando». 3 

Como se poderá ver neste projeto de pesquisa, fizemos 
breve caracterizac;ao da área, da sociedade e da cultura Maxa
kali, através de dados colhidos em informes de cronistas e 
especialistas que nos pareceram os mais consistentes s0bre o 
assunto .4 

Ao descrever a área, abordar aspectos históricos e caracte
rizar a sociedade Maxakali, levantamos algumas hipóteses, ten
do em vista nao só satisfazer os interesses da Divisao de Antro
pologia do Museu Nacional, mas, tall}bém, propiciar a elabo
raQao de urna monografia sobre essa cultura tribal. Nao urna 
monografia particular, mas urna monografia que extravase os 
parametros da vida tribal em si, colocando os Maxakali rea
gindo e respondendo as compulsoes de urna frente de expansao 
colonizadora. E verdade que encontramos muitos problemas na 
f ormulac;ao das hipóteses; principalmente porque urna f ormu
laQao de hipóteses é geralmente precedida de muitos come~os 

2. Ribeiro, Darcy: CUituras e Lfnguas do Brasil, Educa~áo e Cien
cias Sociais , Ano II, Tul . 2, n. 6, nov . 1956, «As taref as da Etnología e 
da Lingüística no Brasil», pág. 55. 

3 . Idem, pág. 57. 
4 . A respeito da consistencia veja-se Florestan Fernandes, A Etno

logla e a Sociologia no Brasil, Edit . Anhambi S.A., S.P. 1958, pág. 
79 e seguintes. 



" 14 MARCOS MAGALHAES RUBINGER 

falsos, propos1goes de valor, afirmativas vagas, etc., de que 
nao podemos escapar quando se trata de urna realidade, em 
termos antropológicos, pouco conhecida . Elas, contudo, é que 
nos conduzirao a urna verifica~ao empírica que implicará no 
aparecimento de urna ou mais respostas. Neste sentido, reme
temos os interessados as consideragoes de Goode e Haat. 5 

METODOLOGIA - 1) Empregaremos a análise funcional
estrutural; principalmente como meio de descrigao-analítica da 
realidade social indígena. «A análise funcional-estrutural busca 
interpretar questoes empíricas nas seguintes formas ou em suas 
combinagoes: a) Que uniformidades observáveis (ou padróes) 
podem ser descobertas num f enomeno estudado? (que estru
turas envolvidas ?) . b) Que condi~es (estado empírico da a~ao) 
podem ser descobertas? (que fun~Oes resultam ?) . c) Quando 
os processos ( ou agao) podem ser descobertos, em termos de 
uniformidades observáveis, que condigoes resultantes podem 
ser descobertas? (que fungoes resultam quando ope~oes tem 
lugar em termos de determinadas estruturas ?) » . 6 

A abordagem funcionalista «pode ser aplicada legitima
mente tanto a situagoes sociais contemporaneas, observáveis 
diretamente pelo investigador, quanto a situagoes sociais do 
passado, susceptíveis de ser conhecidas por meios indiretos, 
de investigagao (se e a medida que exista documentagao con
sistente) ». 7 Assim sendo, 2) A análise funcional-estrutural 

5. Goode, W . J . e Hatt, P. K.: Métodos em Pesquisa Social, Cia . 
Ed . Nacional, Bibliot. Universal, 1960, cap. 6 «Elementos básicos do 
método cientifico: hipóteses», pág. 74 e seguintes. 

6. Levy Jr. , Marion J.: The Stmcture of Soclety, Princeton 
University Press, 1952, Cap. TI, pág. 27. 

7 . Fernandes, Flores tan: A Etnologia e a Sociologla no Brasil, 
Ed. Anhambi S.A., S.P. 1958, cap. III, «Fontes Primárias para Estudo 
da Guerra na Sociedade Tupinambá», pág. 92. 
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estará implícita e será complementada pela análise histórica, 
abrangendo: a) Urna abordagem das frentes de expansao 
da sociedade brasileira; b) Um estudo da situagao de contato 
com os grupos tribais da regiao, especificamente com os 

Maxakali . 

Para isso, já realizamos um «survey» do material existente 
e a pesquisa deverá incidir sobre: a) Os códices do Arquivo 
Público Mineiro; jornais e revistas dos municipios da regiao, 
alí arquivados; b) Livros de assentamentos de batizados, casa
mentos e óbitos das Paróquias, existentes no referido Arquivo; 
c) Registros de Museus e Arquivos de Prefeituras da regiao; 
d) Manuscritos e obras editadas de viajantes, cronistas e etnó
logos, como por exemplo: Augusto Saint-Hilaire, Maximilian 
Prinz zu Wied-Neuwied, Johann Jakob von Tschudi, Theophilo 
Benedito Ottoni, W . L. von Eschwege, Felisbello Freire, Pero 
de Magalhaes Ganda vo, Alexandre Rodrigues Ferreira, Theo
doro Sampaio, Luiz Tomaz Navarro, Cestmir Loukotka, Her
mann Ploetz, Curt Nimuendaju, Alfred Métraux e outros que 
escreveram sobre a regiao e os índios, os quais já estao sendo 
devidamente fichados (pelo autor do projeto) no Arquivo 
Público Mineiro, devendo se estender o trabalho ao Instituto 
Histórico e Geográfico e outras repartigóes . Quanto ao grau 
de objetividade e de penetragao das informagoes e descrigoes 
destes e de outros autores, remetemos os interessados as apre
cia~oes de Florestan Fernandes.s Do mesmo modo como pro
cedeu esse autor, nossa análise dos documentos históricos 
incidirá, quanto ao teor objetivo das mesmas, na classificagao 
das fontes em primárias e secundárias e será feíta de duas 
maneiras: a) Através da aplicagao da estatística a compara~ao 
do conteúdo das fontes; b) Por meio da compara~ao qualita
tiva do conteúdo das f antes . 

8. Ob . cit.: págs. 79 e seguintes. 
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Estas duas técnicas completam-se, pois, enquanto urna situa 
os aspectos quantificáveis do conteúdo das fontes, a outra for
nece um conhecimento seguro sobre a natureza, consistencia 
interna e complementaridade r ecíproca das informaQ6es . 

Em suma, tomando um esquema de N adel, 9 adotaremos, 
em primeiro plano, urna perspectiva sincrónica para compreen
der as unidades de aQao social da sociedade Maxakali, r eunidas 
en1 duas dimensoes de «Coisas sociais»: as instituiQ6es e os 
grupos sociais ou agrupamentos; em segundo plano, a comple
ment agao da primeira situagao por urna perspectiva diacrónica 
na interpretagao etnológica dos fatos, a nosso ver indispensável 
para aferir os mecanismos e proce~sos de mudanQa, bem como 
para compreendermos as vicissitudes por que passaram esses 
índios após o início das pressoes colonizadoras. «Ambas as 
perspectivas, a sincrónica e a diacrónica, se ajustam como pro
cessos complementares de investigagao empírico-indutiva e nos 
permitem estabelecer inferencias válidas por sua congruencia 
e objetividade» .10 

Finalmente, a pesquisa de campo envolverá a utilizagao de 
técnicas: a) a observagao participante ; b) registros na cader
neta de campo e e1aboragao do diário de campo; c) a reali
zagao de um censo; d) o emprego do método genealógico; 
e) e outras técnicas que serao <litadas pela realidade encon
trada . 

Nestas condigoes, será possível retratar o processo de 
vida da populaQao Maxakali, reconstruir o passado histórico, 
configurar a dinamica da área e verificar a natureza e o 
funcionamento da estrutura social . 

9 · Nadel, S. F .: Fundamentos de Antropologia Social, Fondo de 
Cultura Economica, México-Buenos Aires, 1955, edi~ao em espanhol, 
pág. 92 . 

10. Oliveira, R . Cardoso: Projeto Terena, Div . de Antropología 
do Museu Nacional . 
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PROGRAMA DE PESQUISA - 1) A pesquisa de campo 
incluirá, como meio fundamental, a observagao participante 
durante 120 dias em duas etapas: 

a) Julho de 1962; 
b) Novembro e Dezembro de 1962 e Janeiro de 1963 . 

2) A pesquisa de reconst:r:uQao histórica se fará, também, 
em 120 dias divididos em duas etapas: 

a) Setembro e Outubro de 1962; 
b) Fevereiro e MarQo de 1963 . 

3) Auxiliares de Pesquisa: - Serao selecionados tres 
universitários do curso de Sociología e Política da Faculdade 
de Ciencias Económicas da Universidade de Minas Gerais para 
o levantamento de dados históricos, sendo que um deles deverá 
nos acompanhar ao campo . A Divisao de Antropología do Museu 
Nacional deverá indicar outro acompanhante, escolhido entre 
os bolsistas do Curso de EspecializaQao em Antropología Cul
tural . Esta indicaQao dependerá dos recursos financeiros 
disponíveis. 

4) Forma de contato com o Museu Nacional: - a) Cartas 
periódicas e um relatório no mes de Agosto a respeito da 
primeira etapa no campo; b) Relatório final durante o mes 
de Abril de 1963, dando conta dos resultados da pesquisa . 



DESCRl\AO DA ÁREA 

N oticlas · s6bre as conseqüencias da penetra~o 
colonizadora. Criticas e hipóteses de trabalho. 

As mais antigas conceituagoes de reg1ao sao as dos geó
grafos. Elas dividem o globo em extensoes consideráveis de 
terra e massas d'água; ou em aspectos climáticos, como as 
zonas temperadas e equatoriais; ou, ainda, pelas caracterís
ticas de homogeneidade fisiográfica, dando lugar ao conceito 
de regioes na.turais . 

Atualmente, a conceituagao de regiao ou de área apresenta 
essas unidades nao mais como sin1ples espagos rígidos. Sao 
antes urna forma de disciplinamento, ao longo de determinadas 
extensoes de terra, das relagoes mútuas do homem com o 
habitat e das transformagoes aí surgidas sem alt.eragao .pro
funda ou completa do meio. Em fungao mais do homem e 
das suas relagoes como meio, as definiºoes se tornam, por isso 
mesmo, mais complexas, passando cada urna das ciencias hu
manas a conceituar a regiao ou área dentro de seus interesses 
específicos. N estas condigoes, os antropólogos f azem coincidir 
área cultural com aspectos e conceitos de vivencia humana 
e de costumes; os ecologistas t endem a apresentar o regional 
como formas de competiºªº e de cooperaºªº de forºas, envol
vendo plantas, a.nimais e populaºoes humanas e outros aspectos 
de interagao; os economistas e administradores, como urna 
base natural ao uso das exigencias das indústrias e do desen
volvimento de urna área contínua . Ao antropologista cultural 
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e sociólogo regional, por se colocarem ambos num ponto de 
vista muito mais amplo, a conceituaQaO se apresenta de maneira 
mais complexa, nao somente pelas determinaQ6es dos recursos 
naturais e económicos, mas também pelos aspectos políticos 
e outros traQos relevantes da vida social ou cultural em relaQao 
a urna determinada área. 11 

Conforme Julian H. Steward, «Tres sao os conceitos prin
cipais, (sob esse aspecto) para delimitar as regi6es, nos q~ais 
fica incluída a maioria dos critérios usados: para determina
dos fins urna regiao é urna área delimitada por unif ormidade 
de tra~os ou características naturais: um vale, urna planície, um 
sistema montanhoso, um arquipélago, etc. 

«Ao delimitar urna regiao natural pode-se tomar também 
em consideraQao elementos culturais materiais; porém os ele
mentos nao tangíveis, tais como religiao, a organizaQao social, 
que nao fazem parte da «paisagem», nao sao considerados. 

«Em segundo lugar, urna regiao pode delimitar-se por ter 
homogeneidade social e cultural . 

«Em terceiro lugar, urna área se delimita por constituir 
urna unidade estrutural e funcional. 

«É fundamental estabelecer claramente a dif erenQa entre o 
segundo e o terceiro conceito, porque embora com freqüencia 
urna regiao possa ter tanto unidade cultural como constituir 
urna unidad e estrutural, os métodos de investigaQao dif erem 
segundo o conceito que se queira destacar» . 12 

Ve-se, portanto, o patente relativismo do conceito de área 
e as tentativas progressistas da Antropología na sua concei
tua~ao. Algumas abordagens tem se colocado em funQao 

11. Barros , Souza: O Nordeste, (Visao económica e outros aspec
tos da regiao) , Cole~ao Mauá, M. V. O.P. , Servi~o de Documenta~ao, 1957 · 

12. Steward, J. H.: Theoria y Practica del estudio de Areas, Union 
Panamericana, Washington, D. C., 1955, pág. 26. 

• 
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direta de processos de contato ou aculturativos desenro
lados numa determinada regiao; outras, como a adotada 
pelo «Handbook of South American Indians», focalizam ape
nas. a sociedade tribal num determinado embasamento. No 
caso brasileiro, essas áreas sao definidas como «Área de Flo
resta Tropical e Área dos Povos Marginais». Nestas condiQoes, 
os Maxakali ocupariam urna «área marginal» ou seriam mesmo 
denominados «tribo marginal» . A presente classificaºao, que 
consideramos insuficiente para os interesses diversos destapes
quisa (por se restringir a exprimir tipos de sistemas que se 
encontram fora de conjun~ao com a sociedade brasileira) é 
baseada antes de tudo em padroes sócio-políticos e religiosos. 
O tipo «marginal» caracteriza os pavos de cultura simples, 
com ausencia de agricultura ou com agricultura incipiente. i.s 

No tempo dos descobrimentos, os «povos marginais» viviam 
em regioes económicamente inferiores ou relativamente impro
dutivas, af astadas das principais corren tes de difusao cultural . 
Dif erem dos outros índios sulamericanos por viverem em terras 
improdutivas, por sua pobreza tecnológica, sua organizaQao 
social específica, sua populagao raref eita, seus grupos esparsos 
e indif eren~ados, seu nomadismo dentro de um território defi
nido, suas técnicas simples de conseguir alimento. No caso 
presente, seriani· cagadores e coletores de floresta com ou sem 
agricultura incipiente ( ocupam áreas do Brasil Oriental, diviso
res de água da bacia amazónica e outras áreas espalhadas, 
muito mal conhecidas para serem classificadas num tipo bem 
definido) . 14 

Esta conceituaQao seria relativamente válida para os tem
pos em que a sociedade Maxakali vivia dentro de um contexto 
puramente tribal, isto é, como «tipo marginal» . 

13 . Steward, J.H.: Handbook of South American Indians, Vol . 
5, 1949, «The Native Population of South America», págs. 669-710. 

14. Steward, J.H. e Faron, L. C.: Native Peoples of South Ame
rica, McGraw Hill, 1959 . 
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Hoje, as condigoes sao outras e seria impossível atender 
aos objetivos deste projeto se adotado exclusivamente um apa
rato conceitual particular . 

Sabemos que existe um processo maior envolvendo os Maxa
kali e que as antigas condigoes globais da regia o f oram modi
f icadas no seu embasamento e nos seus aspectos sociais . 

Diversas tribos que habitavam a regiao, muitas delas pró
ximas dos Maxakali, desapareceram com a penetragao da 
sociedade brasileira nos primeiros tempos de nossa história. 

A área assistiu, pois, a inúmeros processos de destriba
liza~ao, marginalizagao e outras agoes compulsórias. 

Assim, a conceituagao mais objetiva da área seria aquela 
que procurasse colocar dentro de um mesmo contexto a socie
dade tribal e a sociedade brasileira . E essa conceituagao nao 
existe pela ausencia de pesquisas, na regiao, da natureza da 
que propomos. As conceituag5es existentes sao insuficientes 
para atender aos nossos propósitos, pois, ou sao fe itas unica
mente do ponto de vista indígena como a do Handbook, ou sao 
f eitas do ponto de vista da sociedade brasileira quanto a inte
resses particulares: geográficos, demográficos ou económicos. 

Em vista de tais dificuldades, e já feitas algumas consi
derag5es do ponto de vista tribal, vamos langar mao dos dados 
que dispomos, do ponto de vista da sociedade brasileira, para 
caracterizar a regiao sócio-economica ( :+:•) em que os índios Ma
xakali lograram se adaptar e sobreviver. Na medida do possível, 
iremos ajustando a conceituagao aos interesses deste pro jeto. 

( * ) Referhno-nos a organiza~ao da propriedade. 

• 

1 - Car acteriza~ao sócio-económica 

Os Maxakali atuais vivem na regiao das cabeceiras do rio 
Itanha:ém, no Município de Machacalis,15 no Estado de Minas 
Gerais, próximo da fronteira com a Bahía (Lat . 16°50', Long. 
40°40') . 

Estao situados em duas aldeias, Água Boa e Pradinho. 
Na primeira está instalado um Pósto do Servigo de Protegao 
aos índios . Éste aldeamento dista da sede do município 36 km 
por estrada, pela mesma forma 15 km de Batinga, 30 km de 
Bertópolis, 240 km de Teófilo Otoni e 461 km de Belo Hori
zonte, capital do Estado de Minas Gerais. 

Conforme o Anuário Estatístico de Minas Gerais, Macha
calis fica na Área do Mucuri . A área geométrica da bacía 
hidrográfica deste rio mede 13 . 691 km2 e compreende os rios: 
Todos os Santos, Pampa, Marambainha e outras bacías (Ita
nhaém) . 

15. O municípib de Machacalis envolve os distritos de Bertópolis e 
Umburaninha com urna área total de 987 km2, a ssim distribuídos: Macha
calis 300 kmz, Bertópolis 362 km2, Umburaninha 325 kmz. 

O Municipio tem sido enquadrado, ora na Area do Médio-Baixo 
J equitinhonha, ora na Area do Médio Jequitinhonha, ora na Area do 
Mucuri, conforme os interesses dos estudiosos. A primeira dessas áreas 
cnvolve 6 municípios e mede 9 .029 km2, (1,52% ) de área geométrica; a 
segunda envolve 8 inunícípios com 18 .178 km2, (3,07 % ) ; e a terceira 
envolve 12 municípios com 31 . 684 km2, ( 5,35 % ) , conf. «Anuário Esta
tistico de Minas Gerais», Ano VII, D . E . Estatística, 1955. (Modificadas 
pela Resolu~ao n. 397 de 31-X-1952, da Assembléia Geral do Conselho 
Nacional de Geografia) . 
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A CAPES, em Estudos de Desenvolvimento Regional 
(diversos autores) adota, também, a inclusa.o do Municipio na 
Área do Mucuri . 11s 

16. Oliveira, A. B. ; Beltrao, A . F . ; Borges, T. P.A. ; Paixao e 
Silva, M.: Estudos de Desenvolvimento Regional, (Minas Gerais), CAPES, 
Série de levantamentos e análises, 6, 1958, pág. 18. 

) 
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Elza Coelho de Souza, da Secgao de Estudos Geográficos 
do C. N. de Geografia, em trabalho a presentado no XVI Con
gresso Internacional de Geografia em abril de 1949, dá para 
a regiao onde se localiza a cidade de Machacalis a nomencla
tura de Área do Vale Médio do J equitinhonha. 11 

Do ponto de vista antrqpológico, esta última conceituagao 
é a que mais nos interessa, de vez que está assentada em 
bases físicas, humanas, económicas e sociais (no que diz res
peito a organizagao da propriedade em determinado tipo de 
embasamento nao humano). Elza Coelho divide o Estado 
«em duas grandes regioes limitadas pela isaritma de 141 hecta
res de área média e de 12 habitantes por quilómetro quadrado 
da área ocupada. De modo geral, estas. linhas separam a zona 
agrícola ou agro-pecuária com propriedades de área média 
variando de 25 a 14 ha. e com populagao rural mais ou menos 
densa, da zona onde domina a cria~ao extensiva fe ita em 
grandes propriedades com popula~ao rural muito rala e dis
persa» 18 e onde estao localizados os indios Maxakali. 

A Autora distingue dentro destas grandes regioes «zonas 
menores, reunindo municípios que apresentam os valores. das 
áreas médias aproximadamente iguais e com aspectos físicos 
ou humanos semelhantes. Deste modo distinguem-se: a) na 
regiao que se estende de sudoeste a nordeste do Estado, de 
propriedades menores de 141 ha.: zona Sul, zona da Mata, zona 
do divisor de águas Rio Grande-Sao Francisco, zona Metalúrgica 
e zona do Alto Jequitinhonha e Pardo; b) na outra regiao 
situada a oeste e noroe~te do Estado, de propriedades maiores 
de 141 ha.: Triangulo Mineiro, zona do Urucuia-Paracatu, vale 
do Sao Francisco e vale Médio do Jequitinhonha» .19 

17. Souza, E. e. de: «Distribui~ao das propriedades rurais no Estado 
de Minas Gerais», Separata da Revista Brasileira de Geografia, n 9 1, Ano 
XIII, Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 1951. 

18. Idem, pág. 49. 

19. Idem, pág. 49 . 
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Para efeito comparativo, «tendo em vista que as condigoes 
geográficas e os recursos naturais (dessas duas grandes regioes) 
se diversificam ao ponto de constituir um sistema binário, cujos 
dois componentes gravitantes (sistemas) constituem áreas de 
potencial económico e sociológico de certa disparidade», 20 vamos 
tomar duas partes contíguas para objeto de nossa análise, numa 
das quais se insere a tribo Maxakali: 

A primeira chamaremos Área do Alto Jequitinhonha e 
Pardo; está localizada na grande regiao de propriedades meno
res de 141 ha . 

A outra seria a Área do V-ale Médio do Jequitinhonha, 
localizada na outra regiao de propriedades maiores de 141 ha. 

20. Rubinger, M. M. «0 Desenvolvimento Económico do Nordeste 
de Minas», (A Necessidade do estudo inter-disciplinar das áreas Alto 
Jequitinhonha e Pardo, e Vale Médio Jequitinhonha), in Integr~o do 
Nordeste, 1960 (periódico de universitários da Regiao). 

• 

11 - Área do Alto Jequitinhonha e Pardo 
e sua dinamica 

Na área do Alto Jequit inhonha e Pardo, ocorre um «pe
queno aproveitamento das t erras para culturas ou pastos, menos 
de 30 % ' devido a má qualidade dos solos derivados de rochas 
algonquianas, ªº r elevo acidentado e a deficiente rede de comu
nicagoes» . 21 E urna «zona de propriedade dividida. . . que se 
estende pela serra do Espinhago ou serra Geral até o limite com 
a Babia. É limitada pela isaritma de 103 ha», 22 com algumas 
excegoes ( 79 ha) . 

Trata-se de urna regiao de pequenas propriedades, históri
camente «antiga zona de mineragao do ouro e de diamantes 
desbravada pelos bandeirantes no século XVIII (que) ainda 
conserva, embora decadente, a indústria extrativa mineral como 
sua principal atividade económica. . . A divisao da propriedade 
foi aí indiretamente provocada pela atividade mineradora. 
Numa zona de comunicagoes difíceis, em torno dos centros 
inineradores multiplicaram-se os pequenos sítios dedicados a 
urna reduzida agricultura de subsistencia com pequenas lavou
ras de milho, feijao, arroz, mandioca, destinados ao abasteci
mento da populagao de faiscadores e garimpeiros que aí se 
f ixou . . . A populagao rural aparece concentrada na pequena 
área ocupada pelas propriedades rurais com un1a densidade 
superior a 24 habitantes por quilómetro quadrado de área 
ocupada em Minas Novas e Dian1antina. . . grande extensao é 

21. Souza, E.C. de: Ob. cit. , pág. 55. 

22. Souza, E.e. de: Ob. cit., págs. 55 e 56 . 
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ocupada pela mata da Jaíba que se estende pelo baixo vale dos 
rios Verde Grande e Verde Pequeno, onde grassa a malária 
endemica, permanecendo praticamente desocupada» . 23 

Os principais municípios dessa área esta~ situados ao sul 
de Minas Novas, (*) no vale do rio Sua~ui. Um desses muni
cípios é a cidade de Peºanha (18° 37' 9" lat. sul e 0° 49' 36" 
log. leste - Rio de Janeiro), antiga «Suassuhy», fundada por 
mineradores que extraíam ouro no rio «Suassuhy» Pequeno e 
que, para isso, escravizaram mao-de-obra indígena (depois 
africana). 

Pois bem, nesta área de grande densidade de populaQao, 
com urna frente de penetraºªº explotadora e aventureira, as 
diversas tribos que aí viviam passaram por inúmeros processos 
de «descida», destribalizaºao, massacres e aldeamentos de cati
veiro. Assim, por exemplo, Peºanha «foi nos tempos coloniais 
um descoberto, onde havia um posto militar destinado as 
correrias freqüentes das tribos dos Monoxós, Malalis, Maconis, 
Panhames e outras, que hoje quase desapareceram do vale do 
Rio Doce(**). Eram tribos pertencentes a grande família 
ou horda indígena dos botocudós ou caboclos e bugres. Entre 
1759 e 60, os índios Giporocks, Nacknenuks, Pojichás e outros 
atacaram Peºanha provindos da serra dos Aymorés, dos vales 
do Mucury e Rio Doce» . 24 

Conforme Theophilo Benedito Ottoni, «acossados pela po
pulaºªº crista que se ia estabelecendo pela cordilheira central, 
os Macunis, Malalis, Machacalis, N ackenukes, Aranans, Bahués, 
Biturunas, Gyporocks, etc., que pela maior parte sao da naºªº 

23. Souza, E.C. de: Ob. cit., págs . 55 e 56. 

( * ) Minas Novas tem um Museu Histórico e Etnológico; o material 
em exposi~ao consta de obras culturais das tribos desaparecidas da regiao. 

( * *) Considerava-se o Alto Jequitinhonha, por motivos político
administrativos, Vale do Río Doce. 

24 . Anuário de Minas Gerais, Vol -_ III, 1909. V. fascículo III da 
Revista do Arquivo Público Mineiro ( informa~oes do alferes Luíz António 
Pinto). 
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dos Botocudos, se viram obrigados a concentrar-se na zona onde 
correm as águas do Mucury ('~ ), estendendo-se ao N . E. e 
N.O. até J equitinhonha ou algum dos seus confluentes a leste 
até o litoral, ao sul até o Suassuhy Grande e Rio Doce» . 25 

Nestas condiQ6es, ve-se que as diversas tribos que foram 
encontradas por viajantes e cronistas, no final do século XVIII 
e comego do século XIX, localizadas na Área do Mucuri ou do 
Vale· Médio do Jequitinhonha, habitavam antes a Área do Alto 
Jequitinhonha e Pardo, e dali foram removidas por atos com
pulsórios da frente de penetragao extrativa ou mineradora. 
Por conseguinte, sob este aspecto, pretendemos, levantar, em 
nossa pesquisa historiográfica, um material tal que nos permita 
explicar os mecanismos de contato agressivo que se desenvol
veram e se desenvolvem numa área sob essas mesmas condigoes 
de exploragao económica. 

O passado histórico da Área do Alto J equitinhonha e 
Pardo mostra urna subordinagao jurisdicional a Área do Vale 
do Rio Doce. Nesta última esta va localizada a Diretoria-Geral 
dos Indios . De balde esforgos dessa Diretoria, todas as tribos 
da Área do Alto Jequitinhonha e Pardo desapareceram, dizi
madas que foram em grande parte. 

Assim, nos fins do século XVIII e início do século XIX 
registrou-se um grande surto de penetragoes na Área do Alto 
J equitinhonha e Pardo. « Vinham sequiosos de encontrar ouro 
e pedras preciosas, fugidos da justiga ou desejosos de dominar 
novas terras, ou ainda querendo prear mulheres indígenas para 
com as mesmas praticar as maiores loucuras do sexo, como é 
o caso dos colonos de Antonio dos Santos e Antonio Tomé, assim 
narrados por Marliere» ... 26 

(*) A.rea do Mucuri ou Area do Vale Médio do Jequitinhonha. 

25. Ottoni, Theophilo B.: «Noticia sobre os selvagens do Mucury», 
in Rev. Inst. Geogr. XXI, Rio, 1858, (Carta ao Senhor Dr. J'Oaquim 
Manoel de Macedo), pág. 193. 

26. José, Oiliam: l\'larliere O Civilizador, - EsbóQO Biográfico 
-, Edit. Itatiaia Ltda., Belo Horizonte, 1958, pág. 204. 

• 
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Para coibir esses abusos, um frances de nome Guido Tho
maz Marliere foi nomeado em 15 de novembro de 1820 Inspetor 
de todas as Divisoes de Minas Gerais em terras de indígenas; 
em 1824, tornou-se Diretor-Geral dos tndios. Presume-se que 
numa área de propriedade bastante dividida, de economia extra
tiva, com urna populagao bastante heterogenea e sem identida
de, difícil seria para Marliere controlar as Divisoes, as quais se 
mancomunavam com os interesses dos aventureiros. Essas Di
visoes, evidentemente, «careciam de eficiente organizagao para 
atuar com eficiencia por entre aventureiros do pior estofo 
moral e indígenas desesperados com as expoliagoes que se lhes 
faziam. O mal das Divisoes comegava com o recrutamento de 
seus integrantes, buscados entre a pior espécie de brancas e 
indígenas, com o que ingressavam na vida militar indolentes, 
assassinos, ladroes, traficantes e bebados contumazes. Nao há 
qualquer exagero nessa afirmativa, cuja comprovagao está na 
correspondencia do civilizador ... » . Z1 (O autor se ref ere a 
Marliere). 

Sem discutir os juízos de valor contidos na afirmagao supra 
citada somos acordes com a seguinte explicagao dada por Oiliam 
José: «Através de cinco meios principais o branca varreu de 
grande parte do território mineiro os primeiros senhores do 
mesmo: o trucidamento do indígena, a tuberculose, a aguar
dente, a sífilis e a varíola» . 2s 

Pode-se avaliar a intensidade dos crimes perpetrados contra 
o gentío na seguinte afirmagao indignada de Marliere, a 11 
de julho de 1825: «Há 13 anos que grito aos sucessivos gover
nos, contra os matadores, opressores e invasores das terras dos 
indios e nunca tive senao respostas evasivas . Devassas de enco
menda, que nao se verificaram, Ordens que ficaram sem exe
CUQaO. . . Nao se enf orcou um só matador de indios» . 29 

27. José, Oiliam: Ob. cit. , pág. 66. 

28. ldem, pág. 204. 

29. Revista do Arquivo Público Mlneiro, Ano X, pág. 609 . 



32 MARCOS MAGALHAES RUBINGER 

Parece, portanto, que os índios foram dizimados nas Áreas 
do Rio Doce e Alto J equitinhonha. ~ verdade também que 
algumas tribos lograram escapar, embrenhando-se nas flores
tas do Mucuri. Mostram-nos isto inúmeros fatos descritos por 
cronistas. «Com efeito, urna vez atraídos a civiliza~ao que avan
Qava pelos vales do Pomba, do Muriaé, do Doce e do Jequiti
nhonha, os indígenas passaram a desaparecer em escala que 
ruboriza, assusta e entristece o etnólogo e o historiador. Decor
ridos 70 anos, de 1811 a 1880, nao mais existiam, por exemplo, 
Croa tos, Cropós e Puris nos distritos que eles ocupa vam. E os 
Botocudos ( >X' ), colocados em outras regioes, puderam apenas 
fugir de novo para as matas , ou resistir por mais alguns 
decenios» . ao 

(*) Possivelmente, também, os Maxakali (adendo nosso). 

30. José, Oiliam: Ob. cit. , págs. 203, 204. 

• 

111 - Área do Médio Jequitinhonha 
e sua dinamica 

Por sua vez, a Área do Vale Médio do J equitinhónha loca
liza-se no ext:r.emo nordeste do Estado e caracteriza-se, ao 
contrário da sua componente binária do mesmo rio, como urna 
área de grandes propriedades que se estende para a regiao sul 
até o rio Mucuri, envolvendo por conseguinte o Vale Alto do 
Itanhaém, onde se localizam as duas restantes aldeias dos índios 
Maxakali. Urna das hipóteses de sobrevivencia dessas aldeias 
é o tipo de propriedade que ali se estabeleceu. Área de extensos 
latifúndios, de baixa densidade demográfica (12 habitantes por 
km2 e, em alguns lugares, menos do que isto), apresenta, ainda 
boje, rincoes perdidos, ótimos refúgios para os indígenas. Aí, 
«a principal atividade economica é ·a pecuária. Dentro da zona, 
os municípios com cria~ao mais desenvolvida e maior área em 
pastos, mais de 70% sao os situados no Vale do Jequitinhonha: 
Medina, Fortaleza, Jequitinhonha, Vigia, sendo que o gado cria
do na zona vai quase todo engordar nas invernadas de Montes 
Claros, de Curvelo e Corinto. Este gado abastece em parte os 
mercados de Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A lavoura é 
bastante reduzida, ocupando menos de 6 % da área produtiva. 
Para o sul, no Vale do Mucuri, estende-se urna zona ainda pouco 
explorada em que as matas ocupam mais de 40% da área pro
dutiva . A exploraQao de madeiras é a principal atividade eco
nomica. É também grande a atividade extrativa mineral: cris
tal de rocha, pedras coradas, mica, ( atividade recente e f ora 
do ambito dos índios). A deficiencia dos meios de transporte 
e a insalubridade da regiao impedem seu maior desenvolvi
mento. A ocupa~ao das terras por fazendas é inferior a 50% 
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e em Itambacuri apenas 15,3% da área municipal sao ocupados 
por propriedades rurais. :É, no entanto, uma zona de grandes 
possibilidades de desenvolvimento, gra~as ao seu solo fértil 
e as suas enormes extensoes de matas» . 31 

Pois bem, enquanto na primeira área (Alto Jequitinhonha 
e Pardo) os índios eram destruídos, ca~ados ou aldeados para 
o fim de trabalho escravo, nesta, de que estamos tratando, eles 
conseguiram refúgio por mais algum tempo. Além das condi
~oes demográficas da área, as condi~oes sociológicas da socie
dade pastoril e as próprias condi~oes geográficas facilitavam 
ao gentío a defesa contra as agressoes dos aventureiros e ca~a
dores de índios. Na primeira área, os índios que restaram a 
destrui~ao foram totalmente sub jugados: « OS Malali da Serra 
Redonda e do rio Suassuhy Pequeno cujos últimos sobrevi
ventes viviam airtda em 1862 na vila de Santo Antonio nos 
arredores de Pe~anha» ; ~ na segunda área os índios se manti
nham a distancia e temidos: «Em 1890, nao houve recensea
mento no distrito de Urucu e no de Santa Clara do Mucury, 
pois existiam aí índios-selvagens nas matas dos dois distritos 
( tribos de Bugres ou Botocudos, de origem Tapuia ou Ge)» . 33 

Por algum tempo, os diversos grupos indígenas que se refu
giaram nas matas do Vale Médio do Jequitinhonha encontra
ram ali meios de subsistencia e a sua luta era contra os brancos 
que os molestavam nas suas incursoes pelo novo território 
tribal: «Ha vendo cessado os assaltos dos selvagens contra os 
colonos da borda da mata, estes cobraram animo, e comeQaram 
as explora~oes das bandeiras. Porém nenhuma caravana, por 
mais numerosa que fosse, tinha podido sustentar-se na mata 
e em frente dos seus habitantes; nenhuma se retirou sem 
pagar as flechas o seu tributo de sangue» . 34 

31. Souza, E .C.: Ob. cit. , pág. 59. 
32. Cf . Les Langues du Monde, Par un groupe de Linguistes 

sous la Direction de A. Meillet et Marce! Cohen, 1952. 
33. Anuário de Minas Gerais: Ob . cit., Vol. III (1909). 
34 . Ottoni, Theophilo B.: Ob. cit., pág. 198. 
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Citado por Curt Nimuendaju relata F. Freire: «Em busca 
das cabeceiras dorio Sao Mateus, o chefe da bandeira (J. da 
Silva Guimaraes) tinha de atravessar regioes habitadas por 
certas tribos. A primeira com que luto u f oi a dos Machacaris, 
inimigos acérrimos de todo bandeirante que nao fosse paulista. 
N este encontro perdeu o seu irmao e muitos membros da ban
deira. Em vista da resistencia dos Machacaris, Silva Guimaraes 
desistiu do seu intento de galgar as cabeceiras do Sao Mateus 
e dirigiU-'Se para as do Rio Doce». 35 

Todavia, diversos fatores contribuíram para encurtar o 
novo território tribal: a) Inúmeras bandeiras insistiam em 
encontrar a «Serra das Esmeraldas» ou procuravam descobrir · 
ouro e pedras preciosas; b) alguns grupos ainda ca~avam índios 
como mao-de-obra escrava;- e) deu-se início a explorac;ao de 
madeiras e ervas, principalmente a extra~ao da poaia; 36 

d) organizaram-se frentes de ca~a aos botocudos, 31 os mais 
temidos dentre os indígenas pelas «atrocidades» que pratica
vam no assalto as povoa~oes; e) por último, início da devas
ta~ao de matas para plantio, principalmente de pasto. 

35 . Nimuendaju, Curt; «lndiros Machacari», Separata do Vol. 611, 
n9 1, junho de 1958, da Rev. de Antropologia da Universidade de Sáo 
Paulo, (Relatório), págs. 54 e 55. 

36 . «A poaia ou ipecacuanha ( uragoga ipecacuanha) crescia natu
ralmente nestes sertoes, a sombra das florestas e nos terrenos de grande 
fertilidad e, que eram quase todos. • . Por seus enérgicos ef eitos eméticos, 
encontrava grande emprégo na rudimentar medicina da época. Para a 
mesma havia mercado certo. e rendoso, embora fósse de apenas 19$200 
por arroba o prego médio da erva, em 1819». Cf. Oiliam .José: Ob. 
cit., págs . 207 e 208. 

37. «De acórdo com a afirmagao explicita de Ribeiro, as guerras 
contra indios eram devidas ao desejo dos colonos por escravos mais 
do que a necessidade de abrir novos territórios. O Govémo Portugués 
em geral proibia a escravizagáo de indios, porém por um decreto ( 1808) 
sustou a lei sob certas condigóes com respeito aos Botocudos de Minas 
Gerais». Cf. Curt Nimuendaju: The Eastern Timbira, Translated and 
Edited by Robert H. Lowie, Univ. rof California Press, Vol. 41, 1946, 
pág. 4. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Assim, a redugao do território tribal na Área do Vale Médio 
Jequitinhonha comeQOU a provocar a luta entre as próprias 
t ribos, principalmente dos Botocudos {mais numerosos) com os 
outros grupos menores: «Á medida que se f oi estreitando a 
zona que ocupavam, a fome atirou a guerra fratricida que é 
eterna entre as diversas tribos . Matam-se por um pequeno 
terreno onde cacem, e apanhem algumas raízes tuberosas . .. 
Do lado da Costa no mesmo decenio de 1837 as tribos mais 
próximas acossadas tamb'ém pelas do interior comegavam a 
apresentar-se aos moradores de Sao José de Porto Alegre· pe
dindo socorro contra os tapuios brabos como eles chamavam 
aos outros, e pedindo paz aos cristaos .. . Foram os Nackne
nukes que expeliram de seus domínios os inf elizes Machacalis . 
E quando senhores das terras dos Machacalis se aproximaram 
dos Portugueses, foi cometendo tropelias e atentados ora pro
vocados, ora nao» . 38 

Assim sendo, as tribos menos numerosas e mais fracas 
foram abrigadas a se sujeitar as condigoes pouco desejáveis 
que a sociedade branca lhes impunha a fim de escapar a des
truigao pelos «temíveis» botocudos . Entao, alguns grupos indí
genas se aliaram aos próprios brancas na «Guerra contra os 
Botocudos», principalmente os Maxakali.39 Essa alian~a talvez 
possa ser vista como outro importante fator de sobrevivencia 
desses índios, na Área do Vale Médio do J equitinhonha. 

38 . Ottoni, Theophilo B. : Ob. cit., págs . 194, 204 e 217. 

39. Assim, «quando os Machacalls sairam no Alto dos Bois, fugindo 
dos Botocudos, lutava com estes em tóda a extensa.o do Jequitinhonha; 
do Calháo até Belmonte, o comandante geral das Divisóes, 'O Coronel 
Juliao Fernandes Leáo, irmáo do pai do Sr. Conselheiro Anta.o. Estou 
referindo fatos coévos de que ainda existem testemunhas para as quais 
posso apelar . O Coronel Julláo querendo op6r aos Botocudos os Machaca
lis, levou-os para o Jequitinhonha, e deu-lhes por sesmaria o Ribeirao dos 
Prates, onde se conservam até hoje ( 1858) . O seu aldeamento é na 
margem do Jequitinhonha, para cima da barra do Ribeirao no lugar 
denominado Farrancho. Os Machacalis fizeram-se cristáos, tem um 
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Contudo, isto só nao a explica porque diversas outras tribos 
também aldeadas e até f ornecedoras de «soldados», ao contrá
rio dos Maxakali, desapareceram. 

~ preciso, assim, buscar razoes mais profundas que mos
trem o sistema Maxakali operando em termos de flexibilidade 
aos fatores e inJun~oes de naturezas endógena e exógena. Im
poe-se, pois, um estudo nos moldes das questoes aculturativas 
quando dais ou mais sistemas entram em conjungao. Do ponto 
de vista da necessidade de sobrevivencia ambos os sistemas 
em contato desenvolveram ajustes mútuos que lhes permitiram 
reconhecer a existencia de urna situagao de interdependencia 
por meio de algumas relaQ5es gerais compartilhadas por ambos 
os segmentos, principalmente, como já vimos, no que diz res
peito a subsistencia material e a sobrevivencia física . 

Impoe-se, aqui, urna pergunta: por que as tribos aldeadas 
na Área do Alto Jequitinhonha desapareceram enquanto os 
Maxakali, aldeados na Área do Médio J equitinhonha, sobre
viveram? 

Já langamos a hipótese de que as condiQ6es ecológicas e 
estruturais da Área dos Maxakali sao do tipo favorável a 
essa sobrevivencia. 

Mas é preciso insistir no assunto . 

cemitério regular, e tratam de levantar urna igreja. Tem auxiliado cons
tantemente os outros moradores na repressao dos Botocudos, cujas ofen
sas passam de pais a memoria dos filhos . Só se servem do are'O para 
matar peixe . Raro é o que nao tem espingarda. Sao industriosos; a 
olaria é um dos ramos da sua indústria, e em tal escala, que nas povoa~óes 
das margens do Jequitinhonha cozinha-se exclusivamente em panelas da 
fábrica dos Machacalis. Também f azem canoas e r emos para fornecimento 
dos canoeiros do Jequitinhonha. Sao eles mesmos excelentes canoeiros, 
e como tais sáo procurados para a condu~8Jo de sal do Salto para o 
Calháo. Moram em casas regulares cobertas de telha» . Cf. Theophilo B. 
Ottoni: Ob. cit. , pág . 236. 
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Em semelhantes condi~oes de persegui~ao pelos Botocudos, 
os Malalis foram aldeados pela Divisoes da primeira área e, 
já em 1818, nada mais restava deles. Conforme narra Theo
philo Ottoni, «OS Malalis em 1787 perseguidos pelos Nackne
nuckes apresentaram-se no Alto dos Bois, 9 léguas distante de 
Minas Novas (Área do Alto Jequitinhonha) e aí ficaram aldea
dos junto ao quartel das divisoes. Diz-se que alguns coman
dantes das divisoes mostraram predile~ao pelos soldados indí
genas. Nao só eram mais conhecedores das matas, como 
também nao sabendo exprimir-se. nem conhecendo o valor 
do dinheiro, eram menos exigentes nas contas do soldo. 
No Alto dos Bois os Malalis voluntários, ou recrutados 
sentaram praga nas divisoes. Tendo alguns desertado so
freram castigos severos, bem como pessoas de suas familias 
acusadas de haverem acoutado os desertores. A protegao dos 
cristaos, assim exercida, comegou a parecer-lhes mais intole
rá vel do que a guerra com os seus irmaos das florestas. E 
urna bela manha o comandante do Quartel do Alto dos Bois 
achou a aldeia completamente abandonada. . . Vencidos, e dizi
mados (pelos Botocudos) acolheram-se novamente a protegao 
dos cristaos . Restam ainda . . . uma vintena de Malalis dados 
ao traba:lho e ao negócio, inteligentes e desconfiados. Há 30 
ou 40 anos que se passaram os últimos acontecimentos expostos 
(1858) ». 40 

Indispensá vel seria, pois, que se fizesse um levantamento 
historiográfico que respondesse as questoes levantadas. 

Aprioristicamente, as características das duas áreas aqui 
apresentadas parecem influir de modo crucial. Na Área do Alto 
J equitinhonha vimos os indios colocados diante de urna econo
mia extrativa-mineral com grande necessidade de mao-de-obra 
escrava. 

40. Ottoni, Theophil~ B.: Ob. cit., pág. · 194. 
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Salientamos urna maior densidade populacional, bem como 
grande aglomera(]ao de pequenas propriedades constituindo 
maior número de núcleos urbanos. Sabe-se que um segmento 
nestas condigoes é bastante heterogeneo, depredatório, e bas
tante agressivo em face das ambigoes de riqueza. 

Ao contrário, na Área do Médio Jequitinhonha as pene
tra~oes se fizeram posteriormente e em condi~oes económicas 
outras. Área de matas e nao de descampados como a anterior, 
de baixa densidade demográfica, e onde os sesmeiros ou lati
furtdiários ,nao conheciam os confins das suas próprias terras, 
ela favorecia a sobrevivencia de grupos tribais. (*) Depois, a 
sua característica pastoril e, em condi~oes excepcionais, explo
tadora-vegetal, dava margem a urna maior elasticidade nos 
processos de convivencia com o gentio, inclusive de alianga com 
alguna grupos como meio de sobreviver as agressoes dos «fero
zes» Botocudos. Mas, era urna alian~a na qual a; tribo operava 
como um todo e nao como acontecia na Área do Alto J equiti
nhonha onde se praticava a destribaliza~ao e a incorporagao 
dos indígenas aos quartéis, fato que íevava implícita a idéia 
da perda de sua identidade cultural . Demais, pelas condi~oes 
naturais do Vale Médio do J equitinhonha, como regiao de flo-
resta tropical, as incursoes que a principio se fizeram aí contra 
os indios fracassaram . 

C'olocados, entao, os problemas cruciais das duas áreas a 
serem investigados por nós, vamos, agora, tecer algumas consi
dera~oes de caráter mais recente sobre as transf orma~oes acor
ridas na área dos Maxakali. 

(*) «Descorgoados pela tenaz ·perseguigao dos portugueses de Pórto 
Seguro, encabe~ados por Inácio Couto, por nao poderem vencer a sua 
indomesticabilidade, refugiaram-se os indios pelos latifúndios. Depois 
aldeiaram-se na nascente do rio Rubim do Sul, paralelo a S. Miguel 
(Jequitinhonha), nao mais surtindo nos povoados, com profundo ódio aos 
brancos e mamelucos». Cf. Maia, Eduardo Santos: Impressoes de Viagem 
de Belmonte a Ara.ssuai, (Sul da Bahia e Nordeste de Minas), Editora 
Aedpus, Taubaté, S. Paulo, 1936, pág. 17. 
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IV - Situa~ao atual da Área do Médio 
Jequitinhonha 

Na época em que a exploragao do ouro e o diamante era 
intensa na Área do Alto J equitinhonha, a colonizagao da Área 
do Médio J equitinhonha era incipiente . A real ocupagao da 
área só se deu recentemente e em condigoes muito menos agres
sivas que nos tempos passados. Conforme Marcelo Moretzsohn, 
«há uns 40 ou 50 anos atrás, quando se iniciou a colonizagao 
da regiao, os primeiros posseiros nao tiveram luta com os 
indios». 41 Todavia, tais contatos resultaram em crescente de
popula~ao da sociedade Maxakali. Conforme dados fornecidos 
por Harold Popovich e constantes dos arquivos da Divisáo de 
Antropologia do Museu Nacional, a popula~áo Maxakali canta 
199 individuos, sendo 40 na aldeia de Agua Boa e 150 na 
aldeia de Pradinho . É interessante frisar que «pouco antes 
de comegar a colonizagáo da regiao, os Maxakali possuiam 
quatro aldeias e ocupavam um território de mais de 10 léguas 
por dez. Urna epidemia de varíola reduziu estas quatro aldeias 
a urna única, nas margens do Umburanas, onde um surto de 
sarampo veio a fazer mais vítimas. Nesse interim houve pene
tragao no território tribal pela compra ilegal de terras. Com 
a dinúnuigáo do território e o · desaparecimento das matas, de 
onde os indios tiravam .a sua subsistencia, o grupo reduziu-se 

• 

41 . Andrade, Marcelo J . Moretzsohn de: Relatório a-0 Chef e da. 
Se~o de Estudos do SPI, mar~o de 1957, como aluno do Curso de Aper
fei~amento em Antropologia Cultural . 
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mais até o tamanho atual de 185 indivíduos. ( * ) Com o desa
parecimento da ca~a, pesca, coleta de frutos e raízes da mata, 
os índios tiveram que contar tao somente com a agricultura, 
que melhoraram com o uso de f erramentas de ferro, cultivo de 
novas espécies e introduc;ao de técnicas de plantio dos civili
zados. Iniciaram um comércio de peles e poaia que perdurou 
enquanto duraram as últimas matas. Venderam, eles mesmos, 
pedac;os de suas terras, para conseguir algumas ca:bec;as de 
gado que nao puderam reter . . . Até a época da fundac;;ao do 
Pósto (1941) havia em tóda a regiao superproduc;ao de generas 
agrícolas, em virtude de nao existire·m estradas para o escoa.
mento <lestes. . . Com a abertura da Rio-Bahia e de outras ,, 
estradas que ligaram a regiao a esta grande rodovia, um nóvo 
mercado surgiu e comec;ou a exportar em grandes proporc;;oes. 
No comércio cada vez maior que se estabeleceu, os índios 
foram levados a participar, competindo cotn os agricultores 
civilizados e entre si mesmos . . . Dentro das proporgoes de 
extrema penúria em que vivem, já há índios com mais fartura 
e dinheiro que outros, assim como comec;am a surgir as pri
meiras especializac;oes, como o costureiro da tribo e o cabele
reiro, que cobram seu trabalho em dinheiro ou em dias de 
trabalho de outros etn suas roc;as» . 42 

Sao notórias pois as transf ormac;oes operadas na cultura 
Maxakali, bem como as mudanc;;as operadas na área. 

Torna-se relevante, por conseguinte, um estudo das con
digoes de flexibilidade adaptativa do sistema Maxakali, assim 
como o estudo sistemático da natureza do segmento desbra
vador da sociedade mineira e dos problemas emergentes da
quele processo de desbravamento . 

(*) A informa~ao de Popovich é mais recente que a de Moretzohn; 
assim, no momento atual a popula~ao Maxakali vem crescendo sensivel
mente; é pois um dado a investigar. 

42. Andrade, J. Moretzshon de: Ob. cit.. Relatório ao SPI. 
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Finalmente, além do estudo sincrónico da sociedade Maxa
kali, ela deve ser, também, entendida em termos de área e de 
sua dinamica ou, em o u tras pala vras, em termos das relac;;oes 
estabelecidas entre as duas populac;oes que operam num deter
minado espac;o ecológico, espac;;o esse que contribuiu bastante 
para que elas coexistissem e sobrevivessem. Sobrevivencia essa 
em termos, é claro! N esta situac;ao de contato, a resultante 
parece nao se traduzir, ao que tudo indica, em assimilac;;ao 
geral dos Maxakali, mas em despovoamento, em depopulac;;ao 
da sociedade indígena que, nao se sabe com que sacrifícios, tem 
resistido secularmente ao traumatismo de urna situac;;ao adver
sa, enquanto outras sociedades tribais, sob as mesmas com
pulsoes, desapareceram. 

O Maxakali, ao que parece, a despeito das modificagoes 
que sua cultura sofreu em dire~ao ao que, relativamente, se 
poderia chamar «acaboclamento» - pois, já dizia Curt Nimuen~ 
da ju, «Um terc;;o deles sao mesti~os; nao há Machacari f ora 
dessa área»,43 - é ainda um ser tribal, cuja organiza~ao social, 
mais particularmente, o sistema de parentesco parece manter-se 
intacto, bem como a sua língua e outras características organi
zatórias. Tratemos, pois, desta segunda parte. 

43. Nimuendaju, Curt: Ob . cit., pág. 56 . 
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BREVE CARACTERIZA<ÁO DA SOCIEDADE E DA 
CULTURA MAXAKALt A TRAVÉS DE DADOS 

FORNE(IDOS POR ESPECIALISTAS 

Criticas e hipóteses de trabalho 

Os Maxakali, ao que tudo indica, constituem um grupo 
isolado, portanto, que nao se classifica entre os Je, nem entre 
os Tupi, ambos seus vizinhos . 

Conforme Curt Nimuendaju « O idioma dos Machacari é 
muito parecido com as línguas do Macuni, Copoxo, Cumanaxe, 
Panhame e Monoxo, boje todos extintos, e mostra também algu
ma se.melhan~a com o Pataxo o Malali, este último também 
hoje língua morta. Martius reuniu essas tribos e mais algumas 
outras no grupo linguístico dos «Goytacás», admitindo algum 
parentesco com o grupo Je. Steinen reduziu o grupo Goytacá 
aos Machacari, Macuni, Capaxo Cumanaxe e Panhame e, sob 
reserva, os Pataxo, e fez dele urna subdivisao do grupo Je. 
Ehrenreich, Rivet e o P . Schmidt conservaram esta classifi
ca~ao. Sómente em 1931 o tcheco C. Loukotka, examinando 
outra vez detidamente os escassos vocabulários existentes, che
gou a conclusa.o de que essas línguas, inclusive o Malali, mas 
exclusive o Pataxo, foram urna família linguística completa
mente independente da família Je, e acho que teve nisto 
razao. Também a cultura dessas tribos, tanto a material como 
a espiritual, os distanciava grandemente dos Je». 44 

44. Nimuendaju, Curt: Ob. cit., pág. 61. 
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N este sentido, certo estamos de que a pesquisa de recons
tru~ao histórica muito poderá nos esclarecer, principalmente 
naquilo que diz respeito a reconstru~ao da organiza~ao social 
e cultural desses grupos. Assim, nós desejamos saber nao só 
se o grupo Maxakali é realmente um grupo «isolado», mas 
também, se atrás dessas diversas denomina~oes, se esconde 
o mesmo grupo, segmentado. 

Com rela~ao ao grupo Maxakali em si, nós pretendemos 
estudar minuciosamente as institui~oes da cultura e os grupos 
sociais ou agrupamentos; ao mesmo tempo em que trataremos 
dos «processos», de um ponto de vista etnológico (histórico). 

Vamos estudar as institui~oes do matrimonio e do pare~
tesco como estruturas analíticas, e o grupo f amilial ou, outros 
possíveis agrupamentos que possam existir, como estruturas 
concretas . 

Segundo os dados de Curt Nimuendaju, os Maxakali ado
tam urna forma preferencial de casamento, a uniao de um 
homem com a filha da irma do pai, ou com a filha do irmao 
da mae . A maneira de tra~ar a descendencia opera segundo 
um critério que toma por base exclusiva a linhagem paterna, 
isto é, a linha masculina, patrilinear. 

Nimuendaju encontrou entre os Maxakali dois tipos de 
matrimonio secundário: o sororato e o levirato; constatou o 
casamento preferido e permitido com primos cruzados, que 
serao particularmente objeto de nossa análise. 

Em relatório datado de 22 de maio de 1939 ao Chef e do 
S.P.I., Curt Nimuendaju diz que «a família dos Machacari é 
patrilinear e pelo menos predominantemente patrilocal. Nao 
existem fratrias exogamicas, nem outras divisoes duais. Há 
raros casos de poliginia provenientes de sororato e levirato, 
f ora dos quais a poliginia nao parece ocorrer» . 4ó 

45. Nimuendaju, Curt: Ob. cit., pág. 59. 
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Conforme o texto do Handbook: «ele nao encontrou indi
ca~ao de metades. Neste tempo a maior parte das familias, 
habita~oes individuais e a residencia era predominantemente 
patrilocal . Os primos paralelos sao classificados como ir
maos e nao podem casar; enquanto os casamentos de primos 
cruzados sao permitidos e possivelmente, preferidos. Havia 
evidencia do levirato, bem como de poliginia sororal - a única 
forma de casamento plural». 46 

Por sua vez, encontramos no «Arquivo de Nimuendaju», 
existente na Se~ao de Lingüística da Divisao de Antropologia 
do Museu Nacional, urna rela~ao dos termos de parentesco 
levantados por aquele pesquisador quando de sua estada ali, 
em 1939. Os termos sao os seguintes: 

a'tag 
(1 ) 

'mai(n) 
( 2) 

TltRMOS DE PARENTESCO MAXAKALI 

pai 

irmao do pai 

padr~sto 

marido da irma da mA.e 

mle 

irma da máe 

madrasta 

diz o filho 
diz a filha 

diz o sobrinho 
diz a sobrinha 

diz o enteado 
diz a enteada 

diz o sobrinho 
diz a sobrinha 

diz o filho 
diz a filha 

diz o sobrinho 
diz a sobrinha 

diz o enteado 
diz a enteada 

46. Métraux, A. e Nimuendaju, C.: «The Mashacali, Patashó, and 
Malali Linguistic Familes», in Handbook of South American Indlans, 
Julian H. Steward, Editor, V'Ol. I, The Marginal Trlbes, Smithsonian 
Institution, 1946, pág. 544. 
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nyany'a 
(3) 

txi'Kiy 
(4) 

eh'nel(n) 
(5) 

te'kem 
(6) 
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pai do pai 

pai da mae 

irmao da mae 

marido da irma do pai 

pai do marido 

• 
mae do pai 

mae da mae 

irmá do pai 

mulher do irmao da mae 

mae do marido 

mae da esposa 

irmao 

f ilho do irmáo do pai 

filho da irmá da máe 

irma 

filha do irmao do pai 

diz o neto 
diz a neta 

diz o neto 
diz a neta 

diz o sobrinho 
diz a sobrinha 

diz o sobrinho 
diz a so brinha 

diz a nora 

diz o neto 
diz a neta 

diz o neto 
diz a neta 

diz o sobrinho 
diz a sobrinha 

diz o sobrinho 
diz a sobrinha 

diz a nora 

diz o genro 

diz o irmao 

diz o primo 

diz o primo 

diz o irmao 
diz a irma 

diz o primo 
diz a prima 
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tig 'tak 
(7) 

tig'tegad 
(8) 

filha da irmá da mae 

filha 

filha do irmáo 

filha da irmá 

neta 

filha do irmáo do marido 

filha da irma do marido 

filha da ir1ná da esposa 

mulher do filho 

filho da irma do pai 

filho do irmao da máe 

pai da m ulher 

marido da filha 

marido da irma 

irmáo da esposa 

irmáo do marido 

f ilha da irma do pai 

filha do irmao da mA.e 

mulher do irmáo 

irmá da mulher 

irma do marido 

diz o primo 
diz a prima 

diz o pai 
diz a mae 

diz o tio 
diz a tia 

diz a tia 

diz a mae do pai 
diz a máe da máe 

diz a sogra 

diz o primo 
diz a prima 

diz o primo 
diz a prima 

diz o genro 

diz o sogro 

diz o cunhado 
diz a ctinhada 

diz o cunhado 

diz a cunhada 

diz o primo 
diz a prima 

diz o primo 
diz a prima 

diz o cunhado 
diz a cunhada 

diz o cunhado 

diz a cunhada 
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txu'ne 
(9) 

ihn'di 
(10) 

(11) 

inyep't xoy 
{12) 

itxe. 'tigad 
(13) 
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irma o 

filho do irmáo do pai 

fi lbo da irma da máe 

filho 

filho do irmá o 

filho da irmá 

net o 

enteado 

filho do irmáo do marido 

filho da irma da esposa 

filho da irma do marido 

f ilho da irmá 

neto 

filha da irn1a 

net a 
1 

mulher do filho 

filha do irmao da esposa 

ma rido 

mulher 

diz a irma 

diz a prin1a 

diz a prima 

diz o pai 
diz a mae 

diz o t io 

diz a tia 

diz a mae do pai 
diz a mae da mae 

diz o padrasto · 
diz a madrasta 

diz o tio 

diz o pai do pai 
diz o pai da mae 

diz o tío 

diz o pai do pai 
diz o pai da mae 

diz a sogra 

diz a mulher 

diz o marido 
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e (n )gpu'tig 
(14) 

marido da filha diz a sogra ( Náo 
ihn'di) 

(Traduzido do alemao por Yone de Freitas L eite, da Set;;ao de LingUlstica 
da Divisílo de Antropología do Museu Nacional). 

No estudo do parentesco procuraremos confirmar as rela
~oes de consanguinidade e afinidade ressaltadas por Curt . 

Por enquanto, a terminología dada pelo referido antropó
logo nos permitiu construir o seguinte esquema e sobre o qual 
f azemos algumas considera~oes que Curt deixou de fazer: 

ti :: 
3 

1 8 s 6 s 

9 

' 

16 9 6 to iJ' 

10 lt 1.0 
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Conforme se pode deduzir do esquema, quanto aos termos 
de primos o sistema é do tipo Iroques ; 47 quanto ao tipo de 
organizac;;ao social é Dakota. 48 Conforme Murdock, 49 no sis
tema Iroqués a filha da irma do pai e a filha do irmao da 
mae sao chamadas pelo mesmo nome, mas terminológican1ente 
diferenciados dos primos paralelos da mesma maneira que as 
irmas; primos paralelos comumente mas nem sempre classifi
cados com irmas. Está associado com estruturas segmentadas 
em clas, sibs ou outros grupos unilineares. 

4 7 . «Entre os Iroqueses e os Hurons tx>dos os filhos de urna cabana 
olham suas irmás da mae con10 maes e seus irmaos da mae como tios; 
do mesmo modo eles dáo o nome de pai a tod~s os irmáos do pai e o 
de tia a tódas as irmás db pai. Todos os filhos do lado da mae e suas 
irmás e do pai e seus irmáos sao olhados como iguais a irmaos e irmas, 
mas com rela~ao a os filhos de seus tíos e tías - isto é , de seus irmaos 
da mae e irmas do pai - eles os tratam somente como primos embora 
éles possam ser tao lntimamente aparentados como aqueles que éles 
olham como irmaos e irmas. Na terceira gera~áo os tíos avós e as tias 
avós formam-se avós e avós dos filhos daqueles que éles chamam de 
sobrinho e sobrinha. Isto continua sempre na linha descendente de acórdo 
com a mesma r egra» . Cf. Sol Tax, citando Lafitau, in «From Lafitau to 
Radcliffe-Brown», Social Anthropology of North American Tribes, Enlarg
ed Edition, Fred Eggan, Editor (vários escritores), pág. 445. 

48 . «The Dakota Type of Social-Organization: Thís stable type 
is the most widespread and typical form of patrilineal organization. The 
name Dakota, although established in the literature, is really a misnomer, 
for none of the Siouan tribes of North America, despite frequente allegat
ions to the contrary, appears actually to be characterized by both 
pat rilineal descent and Iroquois cousin terminol~gy .. . The Dakota type 
of social structure includes, by definition, ali patrilineal societies with 
Iroquois cousin terminology. In addition, it is widely characterized by 
non-sororal polygyny, by a family organizati'on of either the independent 
polygyntius or the patrilocal extended type, by patri-clans, by the patrili
neal extension of incest taboos, and by bifurcate collateral or bifurcate 
merging terms for aunts and nieces, all of which traits are predicted by 
our Theory». Cf. Murdock, G.P.: Social Structure, The MacMillan Com
pany, New York, 1949, cap. 8, «Evolution of social organization», pág. 
236. 

49. Idem, págs. 125, 223, 231, 236, 243 . 
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Além dos Maxakali, outros grupos brasileiros podem ser 
classificados assim, como por exemplo os Tukuna, r:~ ) os Tu
kano ( *:1:') e os Suruí, c~:X::X' ) todos apresentando urna organi
zagao social do tipo Dakota . 

Prosseguindo na· análise do esquema, constata-se a quebra 
do princípio de gera~ao e a ocorréncia de fusáo-bifurcada . 

A fusao-bifurcada é um indício de segmentagao do grupo. 
Nimuendaju nada diz a este respeito . Chega mesmo a negar 
a existencia de metades e fratrias . Nestas condig6es, um dos 
nossos objetivos é esclarecer esta questao. Já vimos que a 
descendencia é patrilineal e que a residencia é patrilocal . Con
forme Murdock, a descendencia patrilineal (em alguns casos) 
seria reconhecida como um lago de uniao entre os homens resi
dentes, circunstancia essa que pode ref orgar a nossa hipótese 
de segmentac;;ao, pois esse autor nos mostra que essa uniao 
pode resultar em um genuíno «Cla-comunidade patrilocal» . 
Murdock deixa entrever que a primeira possibilidade ( existem 
outras) na formagao do cla é localizar urna patrilinhagem ou 
patrisib em torno de seus membros masculinos através de urna 
regra de residencia patrilocal. Essa possibilidade existe. Resta
nos comprová-la no campo. so 

Da mesma forma, o casamento entre primos cruzados pode 
ser visto como outro ponderável indício de grupo ·segmentado. 
Cumpre-nos levantar aqui algumas perguntas: (vide termino
logía de parentesco) . 

Por que nao se distingue o pai do irmao do pai? Por que 
se distingue a tia paterna e também o tio materno? Por que 
se distinguem os primos cruzados? 

( *) Cf. Roberto Cardoso de Oliveira , Museu Nacional . 
( * *) Cf. Ro berta Cardoso de Oliveira , Muse u Nacional. 
( ***) Cf. Roque de Barros Laraia e Marcos Magalháes Rubinger, 

M.N. - F .C.E. da U .M.Gerais. 

50. Murdock, G.P. : Ob. cit. , págs . 77 e 78. 
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É evidente, a resposta está em que o pai e o irmao do 
pai pertencem a um único grupo, diferente, portanto, do seg
mento da tia paterna, do tio materno ou dos primos cru
zados. Lembre-se que o sistema é patrilineal e que, por exem
plo, a irmá do pai terá que recrutar conjuge f ora do grupo, 
passando a residir na casa do esposo, como soe concluir dos 
dados f ornecidos por Nimuendaju . Parece, pois, que estamos 
diante de um grupo segmentado. 

Outro aspecto que procuraremos verificar é a ocorrencia 
de troca de irmas, pois tudo indica que o casamento se desen
volve sob este mecanismo. Conforme Nimuendaju (vide termi
nologia de parentesco), o marido da irma do pai é chamado 
pelo mesmo termo de irmao da mae, isto é, se identifica com 
este. Da mesma forma, a mulher do irmao da mae é chamada 
pelo n1esmo tern10 de irn1a do pai . Isto nos permitiria concluir 
que o casamento entre primos cruzados na sociedade Maxakali 
é (sem um aprofundamento das suas razoes) urna das formas 
de troca de irmas, a saber: 51 

2 2 4 

51. Porém, quando examinamos os dados descritivos a luz de con
ceitos analíticos, muitas coisas que de outro modo nao pareciam ser 
relevantes adquirem significancia. Assim, t> matrimonio poderla nA.o ser, 
simplesmente, um arranjo para trocar mulheres, mas um processo de 
transferencia - ou troca - de direitos, sendo as partes e bens envolvidos 
por um conglomerado de direitos, que nao permanecem necessariamente 
combinados . Pela mesma forma, matrimóni~, paternidade, regras de resi
dencia, organiza~o doméstica, e conceito de personalidade, tudo se ajusta 
a um padrao consistente, a luz desta fórmula . A este respeib:>, remeto 
o leitor a «Alocu~ao do Prof. Mayer Fortes», Presidente da Secc;tao H, 
sobre «Análise e descri~o em Antropologia Social», Museu Nacional, 
datilografado. 
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Por outro lado, procuraremos verificar se, nos casos de 
levirato e soro rato, tais a tos funcionam no sentido de ref or
Qar urna alianQa já f eita, o que seria urna característica endo
gamica do grupo Maxakali, no entender de Leslie White. «As 
instituigóes de levirato e sororato, abrigando a substituigao do 
marido falecido por seu irmao ou da esposa f alecida por sua 
irma, a fim de manter intacta a alianga entre grupos, sao endo
gamia. A poliginia sororal e a poliandria fraternal também 
sao expressóes do processo endogamico, estabelecendo e multi
plicando lagos íntimos e as vezes poderosos pelo matrimonio e 
deste modo, promovendo solidariedade» . 52 ' 

, Em suma, o sistema apresentado por Curt Nimuendaju 
e coerente, mas resta ser completado no que se refere a primos 
crttzados e na extensao de paren.tes afins . Para isso, tenta
remos precisar e · a profundar as genealogias. Contudo, as evi
dencias permitem, a priori, afirmar que os filhos de primos 
cruzados seriam chamados pelo mesmo termo daqueles. 

Outra das nossas preocupagoes é verificar se o sistema 
levantado por Curt ainda opera. Se nao estiver operando, 
quais os fatores que concorreram para modificá-lo? 

Além dos grupos que recrutam seus membros compul
soriamente, isto é, através do nascimento ou do matrimonio, 
procuraremos investigar a existencia de associ~~es volun
tárias, isto é, aqueles grupos que recrutam seus membros por 
mecanismos outros, nao baseados no parentesco, condicionados 
biológica, social e economicamente, que dependem relativamente 
da vontade individual como é o caso da «Associa~ao Masculina 
do Zunidor» 53 que Curt e Métraux dizem existir entre os Maxa
kali. (A utilidade do conceito de Associa~ao emerge da cir
cunstancia de se referir a associa~oes de individuos que trans-

52. White, Leslie A.: The Evolution of CUiture, MacGraw-Hill, 
1959, Cap. II, «The Development t>f Civilization to the fall of Rome», 
ps. 94-100. 

53. Métraux, A. e Nimuendaju, C.: Ob. cit., pág. 545. 
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cendem a unidades soc1a1s como a f amília, o cla, o sib, ou 
outros grupos territoriais, desempenhando, na sociedade, papel 
tao importante quanto o daquelas associaQ6es). · 

Nossa atenQao estará, também, voltada para as transfor
magoes que estao ocorrendo no ambito restrito do território 
tribal. Desde que as duas aldeias atuais f oram separadas, -
«as terras dos índios iam do Pradinho ao Água Boa e Bueno, 
um território pouco maior do que o que atualmente possuem. 
A penúltima atividade de Fagundes foi vender o território da 
aldeia, as margens do Umburanas, o que veio dividir a reserva 
indígena em duas glebas descontínuas, até hoje guardadas 
pelos índios» . 54 «As terras da aldeia do Pradinho que agora 
medimos, nao estao ligadas com as da aldeia de Água Boa 
demarcada em 1940, porque existem vários posseiros entre urna 
e outra, que se estabeleceram para fora das linhas e que os 
índios nao tiveram fórQa para impedir, ou entao, concordaram 
com a fixagao dos mesmos» 55 - procuraremos verificar se 
existem relagoes de parentesco entre as aldeias e se os indí
genas estao habilitados a traQar as conexoes genealógicas entre 
as mesmas, ou se cada urna delas constitui individualmente um 
grupo endogamico, além de outros problemas que possa1n advir 
desta separagao . 

Finalmente, nao escaparao ao nosso estudo as implicagoes 
da organizagao social com o sistema adaptativo da cultura Ma
xakali, nos moldes descritos por Julian Steward, Beardsley e 
outros. 

Vimos, no início deste projeto, que a classificagao dos 
Maxakali como «povo marginal» (Steward) torna implícita a 
ausencia de agricultura ou a existencia de agricultura inci
piente. «Steward provou a dominancia de arranjos patrilineais 

54 . Andrade, J . Moretzsohn de: Ob. cit., Relatório ao SPI. 

55. Sampaio, Francisco; Inspetor do SPI: Relatório ao Exm' Sr. 
Chef e da 411 Inspetoria Regional do SPI, Recife, 18/ 10/56. 
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entre grupos primitivos, cuja base de subsistencia residía na 
caga e coleta e que estavam associados em pequenas bandas 
seminómades. A organizagao em bandas patrilineais decorria 
das possibilidades permitidas pelo habitat geográfico explorado 
por aquelas técnicas, a ca~a e a coleta» . 56 

Ora, tudo leva a crer que antes do contato com a socie
dade brasileira os Maxakali constituíam um povo ca~ador e 
coletor. Evidencias disto encontramos nos seguintes trechos 
de Métraux e Ploetz: «Les Masakali, par contre, semblent avoir 
preuve d'une répugnance invincible pour l'agriculture dont, ce
pendant, ils appréciaient f ort les produits (Saint-Hilaire, t. II, 
p . 209). Ceux que visita Maximilien de Wied-Neuwied (t. I, 
p. 376) cultivaient le mais, le manioc et le coton».67 Nous avons, 
d'une part, les Botokudo, les Puri, les Pataso, les Kutaso, les 
Masakali, les Aweikoma, qui menet une vie nomade et qui 
cherchent leur alimentati~n dans la cueillette des fruits et dans 
la chasse; d'autre part, nous recontrons les Kamakan, les Ma
kuni, les Koroado, les Kaingang qui sont agriculteurs. . . Il ne 
f ait aucun do u te que les colons ont répandu la connaissance 
de 1' agriculture chez les Indiens qui leur étaient soumis. Cela 
est certain pour les Makuni, Malali et Masakali» . 58 

Ve-se, por conseguinte, que a economía Maxakali sof reu 
transf orma~oes quando esses índios entraram em contato com 
os brancos. Conforme dizia Nimuendaju em 1939: «OS Macha
cari vivem sobretudo da la voura . . . A ca~a em terras dos 
Machacari, como em todo esse sertao, está hoje quase comple
tamente destruída pela ganancia dos negociantes de couros 

56 . Cf. Galváo, Eduardo: «0 Estudo dos Sistemas de Parentesco», 
Cultura, Ministério da Educa~o e Saúde, n' 5, págs. 27-39. 

57. Métraux, A. et Ploetz, Hermann: «La Civilization Matérielle 
et la vie Sociale et Religieuse des Indiens Ze du Brésil Meridional et 
Oriental», Rev. del Inst. de Etnologia de la Universidad Nacional de 
Tucwnán, tomo I, Entrega 2•, 1930, págs. 150 e 151. 

58. Idem, págs. 227 e 228. 
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silvestres. Nos pantanais das margens do Umburanas encon
tram-se ainda capivaras, que os índios caQam com lanQas. A 
pesca exercida com anzóis, puQás e timbó, mas nao com a 
flecha, é de pouca importancia». 59 

N estas condiQoes, é evidente que estas transf ormaQoes 
infra-estruturais podem ter af eta do outros setores da realidad e 
social. Procuraremos ver no campo os mecanismos dessas 
possíveis mudangas e como a estrutura social se comportou 
ao reformular-se para se adaptar as novas situaQoes. 

Hoje, a sociedade Maxakali é totalmente sedentária e 
impossibilitada de locomover-se, nao só pela sua atividade 
agrícola mas, também, pela ocupaQao das terras contiguas pela 
sociedad e brasileira . Ao contrário disto, conforme diversos 
cronistas e etnólogos, constata-se grande mobilidade da Socie
dade Maxakali nos tempos da colonizaQao. Em 1734 eles f oram 
encontrados na regiao do Mucuri, Sao Mateus e Rio Doce; em 
1786 apareceram em Porto Alegre, na foz do Mucuri; em 1798 
estavam juntos com os seus parentes de língua, os Macuni, 
perto de Caravelas, na Bahia; em 1801 retiraram-se novamente 
para o interior, aparecendo em Tocoiós, no Baixo Jequitinhonha, 
onde permaneceram até 1804; depois f oram transferidos ria 
acima para o entao Quartel de Sao Miguel pelo comandante 
Juliao Fernandes Leao, que naquela época mantinha a guerra 
contra os Botocudos no J equitinhonha; por perseguigao as suas 
mulheres, retiraram-se rio abaixo, primeiro para a Ilha do 
Pao, onde em 1817 foram visitados por Saint-Hilaire e depois 
ainda mais longe, para a boca do Ribeirao Prates, onde os 
encontrou Pohl no ano seguinte; desses Maxakali urna parte 
parece ter ficado no interior, pois em 1816 o Príncipe Neuwied 
encontrou urna pequena aldeia deles no Baixo Jucurucu (Rio 
do Prado); depois estiveram em aldeamento no Jequitinhonha, 
no lugar chamado vila Guarani (Farrancho), isto, até os fins 

59. Nimuendaju, Curt: Ob. cit . , págs. 59 e 60. 
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do século passado; devido ao aperto cada vez mais insupor
tá vel, e que só trazia um número sempre crescente de adven
ticios neobrasileiros ao povoado, tiveram de retirar-se rumo 
a leste, para o Ribeirao do Rubim (do sul), atual vila Uniao; 
em 1917 essas terras foram ocupadas e em 1921 foram escor
raQados daí, indo habitar, finalmente as cabeceiras do Itanhaém 
(rio de AlcobaQa}. 60 

A despeito de que esta mobilidade possa ser explicada em 
grande parte pelas pressoes das frentes colonizadoras, nao 
resta dúvida de que os Maxakali constituíam um povo «Ca~ador
coletor» e por conseguinte, nómade (nomadismo restrito?}. 

Outro dos nossos objetivos será, pois, o estudo dessa mobi
lidade e as implicagoes que ela acarreta na estruturagao social 
do grupo. Para isto, usaremos do conceito de «padrio de 
comunidade» sugerido por Beardsley, Holder e Kri~ger. :inste 
conceito incluí a mobilidade de urna comunidade, além de outras 
características. Existem diferentes graus de mobilidade de 
urna comunidade. No caso da sociedade Maxakali, conforme 
os dados de que dispomos, o padrao de comunidade seria do 
tipo «sedentário semi-permanente», ou seja urna comunidade 
que pode ser identificada com urna aldeia, que se estaoolece 
em locais sucessivos, ocupando cada um deles por um período 
de anos. A populagao é estável e continuamente sedentária, 
mas consegue ser assim sómente movendo a aldeia periodica
mente. Suas características sao: agricultura em solos pobres 
(os Maxakali teriam agricultura incipiente? - a pergunta é 
nossa) ; aldeias até 500, 1. 000 habitantes; aldeias auto-sufi
cientes; clara divisao do trabalho por sexo na produQao do 
alimento; carne e pesca pártilhados; excessos perecíveis de 
agricultura partilhados em festas; prestigio ligado a distri
buigao de alimentos; especializaQao de aldeia ou tribal em 
ceramica, cestaria, etc. , e conseqüente comércio; clas ou meta
des; clas e meta des conjuntamente; chef e cu jo poder depende 

60. Idem, pág. 54, 55 e 56. 

-~ 
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de qualidades pessoais em crise: conf ederaQoes de aldeias; 
início de dif erenciaQao social; poliginia; ritos de puberdade; es
pírito dos mortos; espirito das florestas, dansas com máscaras; 
«f olk drama»; shamas poderosos; mortos geralmente enter
rados em casa, sendo esta abandonada. A título de exemplo, 
tem tais características os Munduruku, os Jívaro, os Witoto, os 
Tenetehara, os Algonquinos, os Iroqueses, os do sitio de Arua 
(arqueol'ogia da foz do Amazonas), os do neolítico na Europa 
Central e Setentrional. 01 

Algumas destas características podem ser encontradas na 
bibliografia existente sobre Maxakali, outras carecem de de
monstraQao empírica, todavia o conceito de «padrao de comu
nidade» nao deixará de ser útil para urna abordagem bastante 
fiel da mobilidade desses indios. Deixamos de fazer referencias 
sobre os demais. tipos classificatórios apresentados por Bear
dsley e outros por se af astarem bastante das características 
Maxakali. 

Do exposto, o lugar que seria ocupado pelo grupo Maxa
kali, se ficar comprovada a sua característica explotativa, é 
aquele que se traduziu como «padrao sedentário semi-perma
nente». 

Eis, em suma, as questoes da mais alta relevancia que 
se colocam diante do investigador ao pretender estudar o 
único grupo tribal que logrou sobreviver as diversas compul
soes por que passaram as sociedades «primitivas» no território 
mineiro. 

Sem dúvida alguma a sociedade Maxakali é urna sociedade 
«primitiva» cuja história «fez irrupQao em seu seio», mas isto 
nao indica que as transf ormaQoes culturais por ela sofridas 
tenham alterado a sua preocupaQao de «perseverar em seu ser» . 

61. Berdsley, R. K . ; Holder, P. ; Krieger, A. D. : «Functi'onal and 
Evolutionary Inplications of Community Patterning», in Semlnars in 
Archaeology, 1955. 
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Permitam-nos, pois, concluir comas palavras de Claude Le
vi-Strauss: «Certamente, as sociedades ditas primitivas estao na 
história ; o seu passado é tao antigo como o nosso, visto que 
remonta as origens da espécie. No curso de milenios, sofreram 
elas toda a sorte de transformaQoes, atravessaram períodos 
de crise e de prosperidade ; conheceram as guerras, as migra
Qoes, a a ventura. Mas se especializaram em vias diversas das 
que nós escolhemos. Tal vez tenham elas em certos aspectos 
permanecido próximas de condiQoes de vida muito antigas; o 
que nao excluí que, sob outros angulas, deles se afastem mais 
que nós. Embora permanecendo na história, essas sociedades 
parecem ter elaborado, ou retido urna sabedoria particular, 
que as incita a resistir desesperadamente a toda modificagao 
da sua estrutura, o que permitiria a história fazer irrupgao em 
seu seio . As que tinham, ainda recentemente, melhor protegido 
os seus caracteres distintivos, afiguram-se-nos como sociedades 
inspiradas pela preocupaQao dominante de perseverar em seu 
ser» . 62 

Este último é um motivo irresistível para o estudo da 
sociedade Maxakali. 

62. Strauss, Claude Levi: «Antropología Social», Aula Inaugural da 
Cadeira de Antrodologia S1ocial do College de France, in Rev. Anbembf, 
Ano X, n~ 119, V'Ol. XL, outubro, 1960, pág. 252. 
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ESTUDO COMPARADO DAS SOCIEDADES INDíGENAS 
DO BRASIL 

PROJETO 

O Museu Nacional está empenhado em realizar um programa de 
pesquisas etnológicas destinado a contribuir . para a elaboragao de um 
quadro comparativo dos sistemas sociais indígenas no Brasil. Conta para 
esse fim com urna equipe de pesguisadores perf eitamente adestrada para 
levar a bom termo esse empreendimento. Essa equipe é o resultado dos 
esforgos do M. N. aplicados na f9rmagao de pessoal com a criagao, em 
1960, do «Curso de Teoría e Pesquisa em Antropologia Social», e, em 
1961, com o «Curso de Especializagáo em Antropología Cultural». Em 
ambas as oportunidades, contou o M.N. com os aµspicios do Instituto de 
Ciencias Sociais da Universidade do Brasil que forneceu bolsas aos alunos
estagiários, pós-graduados, e suplementou os salários dos prof essóres a 
fim de garantir dedicagáo exclusiva aos Cursos. Considerando-se que a 
carencia de pessoal especializado tem se constituido num dos pontos de 
estrangulamento da pesquisa cientifica no Pais, estamos certos que o 
M.N. deu um grande passo no sentido de revitalizar . a investigagao 
etnológica entre nós. 

O segundo passo a ser dado, como é óbvio, é o de colocar em ativi
dade essa equipe. Para isso, indispensável torna-se a colaboragao de 
instituigoes criadas para a promogáo e o financiamento da pesquisa 
científica, dentre as quais se destacam os Conselhos de Pesquisa, nota
damente o Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), na órbita federal, 
náo universitária, e o seu congenere - Conselho de Pesquisas da UB 
- dentro do sistema universitário. O CNPq vem contribuindo, no caso 
particular da Etnología, com verbas destinadas ao Museu Paraense 
«Emilio Goeldi», de Belém do Pará, que sem as quais náo manteria 
um dos melhores grupos de etnólogos do País. Esclare~a-se, todavia, 
que a quase totalidade das verbas que o CNPq canaliza para aquela 
Instituigao sao consumidas no pagamento de salários de seus pesquisa
dores, ficando a pesquisa sacrificada, sem poder desenvolver-se de confor
midade com as potencialidades do «staff». Ora, a posi~ao do M. N., 
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nesse sentido, é extr emamente vantajosa, urna vez que a maior parte de 
sua equipe pertence ou aos quadros do MEC ou da própria Universidade 
do Brasil, dispondo de urna situac;;ao bastante favorável a obtenc;;ao de 
financiamento para seus programas de pesquisa. Tais programas nao 
serao «unilaterais» - como o acima referido -, mas «bilaterais», como 
o que se está propondo neste projeto ao Conselho de Pesquisas da UB: 
o 1\1:. N. con correrá com pessoal ( com excepc;;ao de um pesquisador) e 
esse Conselho com as dotac;;oes necessárias a atuac;;áo desse pessoal na 
pesquisa. 

I 

A variedade de grupos tribais no território brasileiro e a falta de 
conhecimento adequado sobre sua imensa maioria, bem como o fato 
de seu gradual desaparecimento, sáo razoes suficientes para atestar 
da relevancia dos seguintes estudos, estreitamente vinculados entre si 
no plano teórico, (i.e. com urna única orientac;;áo na formulac;;ao dos 
problemas de investigac;;áo), e com a utilizac;;áo dos mesmos recursos 
metodológicos, quais sejam os fornecidos pela análise funcional-estru
tural. O plano preve o estudo simultaneo de cinco tribos, que tém em 
comum o fato de possuirem estruturas sociais segmentadas em grupos 
unilineares de descendencia. tais como clas, sibs, linhagens ou metades. 
Sáo elas: os TUKUN A (do alto rio Solimoes, Estado do Amazonas), os 
SURUI (do rio Sororó, afluente do Tocantins, no Estado do Pará), os 
GAVIóES (do médio Tocantins, margem direita, no Estado do Pará), 
os KRAHó (junto do rio Manoel Alves Pequeno, municipio de Pedro 
Afonso, Estado de Goiás) e os MAXAKALI (nas cabeceiras do rio 
Itanha.ém, Estado de Minas Gerais) . As tres primeiras pesquisas já 
foram iniciadas, urna em 1959 e as duas outras em 1961; em 1962 as 
tres deveráo ter prosseguimento para serem concluidas em 1963. As 
duas últimas - com os Krahó e com os Ma.xakali - seriio iniciadas em 
62 e já sob os auspicios desse Conselho. Tódas essas pesquisas serao 
coordenadas pelo autor do presente Projeto, que ainda terá a seu cargo 
o estudo dos índios Tukuna. 

a) Pesquisa Tukuna - Em 1959, sob os auspicios do Conselho 
Nacional de Pesquisa , permanecemos dois meses entre os Tukuna, inves
tigando o processo de manufaturac;;ao do Curare e o lugar desse veneno 
na cultura tribal; paralelamente, realizamos um censo de duas das 
maiores concentra~oes Tukuna na área: o igarapé Belém e a comuni
dade de Mariuagu, junto ao Posto Indígena do Servigo de Protegao 
aos Indios. Nessas áreas a pesquisa se concentrou na investigac;;ao da 
organiza~ao social desses indios e e1n suas relagoes com a sociedade 
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brasileira regional. Como resultado dessa primeira etapa, escrevemos 
os seguintes trabalhos: «Alianc;;a Inter-clanica na Sociedade Tukuna» 
(in Revista de Antropologia, vol. 9, 1961, Sao Paulo), «Considerac;;oes 
sóbre um Curare Tukuna de fabricac;;ao recente» (a sair em Boletlm 
do Musen Nacional, série Botanica, em colaborac;;B.o com um botAnico 
e um farmacólogo) e «A situac;;B.o dos Tukuna e a Protec;;áo Oficial» 
( Comunicagáo apresentada a V Reuniáo Brasileira de Antropologia (Belo 
Horizonte, 1961). Nessa segunda etapa, a ser efetivada em 1962, estu
daremos a sociedad e Tukuna f ocalizando, de modo intensivo, as suas 
instituic;;oes mais estratégicas e cruciais, como Parentesco e o Matri
monio, cuja compreensao de seus respectivos funcionamentos muito nos 
esclarecerá sobre a natureza de seus clás e de suas metades. Nessa 
etapa o período de «campo)) estará concluido para em 1963 apresentar
mos o relatório final. 

b) Pesquisa Surui - Essa pesquisa estará a cargo do Antropólogo 
Roque de Barros Laraia (do Q. O. do MEC), graduado pelo Curso de 
Teoria e Pesquisa em Antropología Social, por nós ministrado em 1960. 
Durante ésse Curso foi um dos membros da equipe que conduzimos ao 
Sul de Mato Grosso para estudar os índios Teréna, urbanizados. Os 
índios Surui ou Mujetire, como também sáo conhecidos, foram prati
camente descobertos pela Etnología há menos de dez anos, e desde entao 
vem sendo periódicamente visitados por frades Dominicanos e por explo
radores de riquezas naturais da regiao. Em 1957, quando estivemos visi
tando os indios Tapirapé, obtivemos algumas informagoes sobre esse 
grupo indigena, através de um informante Tapirapé; ésse indio havia 
sido intérprete de um frade dominicano, por ocasiao de sua visita a 
maloca Surui. Os dados obtidos indicavam urna populac;;ao de 60 a 80 
individuos, de língua Tupi e, provavelmente, constituiam um ramo dos 
Assurini, do baixo Tocantins. Ao contrário déstes, que ainda perma
necem hostis, os Surui sao pacíficos e vem aceitando o contato sem 
reagoes belicosas. Em 1961, o referido antropólogo permanecen entre 
eles quatro 1neses seguidos, contando co1n a colabor~o do entio esta
giário-bolsista Marcos Magalhies Rubinger, como seu pesquisa.dor-auxt
llar - que, com essa experiencia, credenclou-se a realizar a pesquisa 
entre os Maxakali, de que trata.remos a.diante, no lugar aproprlado. 

e) Pesquisa Gavi6es - Como a anterior, a pesquisa entre os Gavioes 
foi iniciada em 1961 pelo Antropólogo (do Q . O. do MEC) Roberto 
Augusto da Matta, também graduado pelo «Curso de Teoria e Pesquisas 
em Antropología Social» e ex-componente da equipe que, sob minha 
direc;;áo, estudou os Terena citadinos no ano de 1960. Os índios Gavioes, 
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de lingua Je, achan1-se bastante próximos dos Apinayé, havendo mesmo 
quem os identifique como um ramo Apinayé . ~sses Gavioes localizam-se 
numa larga área que vai desde a confluencia Tocantins-Araguaia, na 
margem direita do primeiro rio (nas nascentes do Jacundazinho) até 
o lugar banhado pelo igarapé Praia Alta, próximo as localidades Jacundá 
e Itupiranga . O alto significado desta pesquisa para a Etnología Brasi
leira é evidente quando consideramos que eles representam os últimos 
índios do «ramo Timbira» ainda relativamente isolados da sociedade neo
brasileira regional, contando ainda com alguns bandos hostis. O trabalho 
será concentrado na descrigao e análise do sistema social, para compa
ragao posterior coro as instituigoes e grupos sociais dos já citados Api
nayé, Canela, Krahó e demais grupos do «stock» Je, como os de língua 
Akuwe (Xavante, Xerente) e Kayapó (Gorotire, Kuben-kran-keng). 
Nessa pesquisa colaborou, na condigáo de pesquisador-auxiliar, o aluno
bolsista Júlio Cesar Melatti, preparando-se, assim, para realizar sua 
própria pesquisa com os Krahó. A semelhan~a da pesquisa iniciada entre 
os Surui, a primeira etapa do estudo dos Gavióes foi realizada em 4 
meses de trabalho continuo em suas aldeias. 

d) Pesquisa Krahó - Esses indios sera.o estudados pelo Lic. Júlio 
Cesar Melatti, graduado pelo «Curso de Especializa~ao em Antropología 
Cultural», ministrado pelo Prof. Luiz de Castro Faria e pelo Autor deste 
projeto, no exercicio de 1961. Essa pesquisa se justifica por se tratar 
de indios muito semelhantes aos Gavioes - como acima ficou referido 
- mas por apresentarem, como contrapartida, urna situa~ao inter
cultural bastante diferente, urna vez que se acharo em convivio com a 
sociedade brasileira há cerca de meio século. As mudangas que puderem 
ser surpreendidas na organizagao social Krahó, deverao ser de alto valor 
explicativo da dinamica do sistema social «tipo Timbira», podendo ainda 
nos fornecer indicios capazes de permitir alguma previsao quanto ao 
desenvolvimento (ou evolugao) da organiza~ao Gavia.o. O período de 
campo está previsto para 4 meses, em 1962, devendo ainda o etnólogo 
retornar por outro período igual em 1963 . O etnólogo em apré~o será 
o único membro da equipe a retirar seus vencimentos da verba soli
citada a esse Conselho para cumprimento do presente Projeto . 

e) Pesquisa Maxakali - Será realizada pelo etnólogo Marcos 
Magalhaes Rubinger, graduado pelo «Curso de Especiallza~o em Antro
pologia Cultural» e Professor-Assistente de Antropologia da Faculdade 
de Cléncias Económicas da Universidade de Minas Gerais. Nosso esta
giário em 1961, o .referido etnólogo continuará ligado a equipe em 1962, 
recebendo nossa orienta~o e fornecendo os da<los etnológicos de que 
ternos necessidade, ainda que volte a 1ninlstrar aulas ern sua Faculdade, 
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durante os períodos de trabalho de gabinet.e . Localizados na zona dos 
formadores do rio Itanhaém, no E stado de Minas Gerais, os Maxakali 
permaneceram até hoje praticamente «isolados» da sociedade brasileira, 
sem estabelecerem uma situa~áo de contato que permitisse um convívio 
contínuo e sistemático com as suas frentes de expansao. 1i'.: um grupo 
Indígena alófilo, i . e. seus membros falam urna lingua que nao tem seme
lhan~a com qualquer outra; por outro lado, podem ser considerados como 
os derradeiros representantes de tribos possuidoras de sistemas sociais 
segmentados, e localizados próximos a faixa litoranea do Brasil. Urge 
que se estude esses indios enquanto ainda conservam plenamente opera
tiva a sua estrutura social original, pois dificilmente eles mantera.o 
durante muito mais tempo esse relativo isolamento de que ora desfrutam. 
Os trabalhos de campo sera.o realizados em duas etapas: a primeira, 
em 1962, gastará 4 meses; a segunda, em 1963, marcará o retorno a 
aldeia, com prazo ainda a ser f ixado . 

Río de Janeiro, 9 de outubro de 1961 

Roberto Cardoso de Oliveira 

Pesquisador da U. B. 

Chef e da Sec~ao de Antropologia Cultural. 
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