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DIREITO À VIDA E À IDENTIDADE

A realização, pela Assembléia Legislativa, do
Encontro dos Povos Indígenas de Minas Gerais, dentro do
projeto "Repensando o Brasil 500 Anos Depois", objetiva
não apenas prestar homenagem a esses brasileiros que tanto
contribuíram e contribuem para nossa formação sócio-
cultural, mas também despertara consciência de que esses
índios existem de fato - com sua cultura, sua organização
social e seu trabalho - e passam por dificuldades e situações
de abandono que deveriam nos envergonhar.

A história dos povos indígenas que habitam nosso
Estado repete a dos índios brasileiros em geral. E uma história
de invasões de territórios, de assassinatos, de degradoção
dos recursos naturais que lhes dão sustento, de destruição
de valores e costumes, de dispersão geográfico e de tentativci
de apagar sua identidade. Mas é também uma história de
lutas e de esperança. Do sonho de voltarem a ser donos de-
suas terras e de seu destino, de resgatarem suas tradições,
seu orgulho e sua dignidade, e de serem respeitados em
sua integridade como grupos étnicos e seres humanos.

Esta publicação, feita por ocasião do Encontro, com
a colaboração do Conselho Indigenisto Missionário (Cimi)
e do Centro de Documentação Eloy Ferreiro da Silvc:
(Cedefes), procura mostrar um pouco da trajetória e do
realidade atual dos povos indígenas de Minas, constituindo
um documento de consulta e um alerta contra a indiferença
diante da exploração, das exclusões e dos preconceitos.

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais
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Povo XAKRIABÁ
Região: Norte de Minas
Município: São João das Missões
População: aproximadamente 6.000 pessoas

'.

Antigos habitantes do Vale do São Francisco, os
Xakriabá vivem no município de São João dos Missões, Norte
de Minas Gerais, a 720 km de Belo Horizonte, e sua língua
provém do tronco lingüístico Makro-Jê. Seu processo de
conlalo com os não-índios não difere do ocorrido com os
demais povos indígenas, em toda a sua história, sendo
marcado por lutas e derramamento de sangue. Após o ano
de 1728, depois de receberem título de posse de suas terras,
viveram em relativa paz, acolhendo em suas áreas
camponeses vindos da Bahia e de outras regiões de Minas
Gerais, que ali plantavam roças de subsistência.

A partir de 1969, o desenvolvimento de projetos
agrícolas na região, pela Ruralminas, atraiu fortes grupos
empresariais e grandes fazendeiros das cidades vizinhas,
acentuando-se a invasão dos terras dos Xakriabó.
Nos anos 80, o tensão oumeno de formo insuportável,

6
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Povo XAKRIABÁ
culminando no ossossinoo de grandes lideranças indígenas.
O conflito se estende até 1987,  quando é concluído a retirada
dos fazendeiros invasores e concretizada a demarcação da
área dos índios, de 46.414,92 ha, menos de um terço do
que teriam direito.

Na lufa pela sobrevivência e pela resistência, diante
das pressões e dificuldades sofridas, o povo Xakriabá se vê
obrigado a reformular seus padrões de organização social e
cultural. Atualmente, um de seus maiores desafios é a
melhoria das precárias condições de vida, agravadas pelos
longos períodos de seca na região. Essa adversidade tem
causado sérios danos às lavouras, a principal fonte de renda
e de subsistência. As pragas e as doenças também castigam
as roças.

As dificuldades enfrentadas para sustentar a família
levam grande número de homens e mulheres a deixar as
aldeias, em busca de emprego nas fazendas, usinas
canavieiras e casas de família - da região e de outros Estados.
Nessa busca, são submetidos a trabalhos cruéis e desumanos,
o que compromete sua saúde e a dos outros membros da
comunidade, no retorno às aldeias.

Além dos desafios para garantia da sobrevivência, é
importante ressaltar a necessidade da autonomia política,
social, religiosa e cultural dos Xacriabá.

No campo da saúde, constatam-se poucos avanços,
diante do descaso e da omissão por parte do governo. A
inexistência de uma política eficaz nessa área, a ausência de
saneamento básico e de água potável, são fatores que têm
levado esse povo a altos índices de morbidade e de
mortalidade.

Quanto à educação, são poucas as escolas existentes
na área ocupada por eles. Percebe-se a necessidade de
continuar a formação de professores indígenas, sobretudo
no tocante ao auxílio pedagógico para o trabalho em saía
de aula.

7
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Povo XAKRIABÃ
Nos caipos do formo.00 do corsciéncia político e

da relação dos Xokriabá com a sociedade que os envolve,
muito já se av nçou. Nota-se o estabelecimento de contatos
e parcer as com movimentos populares, trabalhadores rurais
e entidades que contribuem para o fortalecimento de suo

'o. Entretanio, há muito ainda a superar em relação aos
,conceitos e à discriminação que sofrem de grande parte

oe O edade
Mas nf m ludo são sombras na vida desse povo. Muitos

sao o sinais de esperança no vida dos Xakriabá. São mulheres
e homens que, com grande força interior, insistem no sonho

rio luta de serem protagonistas de sua própria história. Isso
constata na preocupação com o uso sustentável dos recursos

HtUrCJIS, na preservação ombienlal, no fortalecimento de sua
organização inferno, no resgate de sua cultura, na busca da
articulação, do diálogo e do troca de experiências com outros
povos.

8
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Povo MAXAKALI
Região: Vale do Mucuri

Municípios: Santa Helena de Minas e Bertópolis

População: aproximadamente 900 pessoas

A área dos Maxakali localiza-se no Vale do Mucuri,
Nordeste de Minas Gerais, na região das cabeceiras do Rio
Itanhém, entre os municípios de Santa Helena de Minas e
Bertópolis, próximo à divisa com a Bahia. Está situada a
340 km de Iéo{ilo Otoni e a 660 km de Belo Horizonte. A
economia se baseia na pecuária, desde o início do século,
quando a região começou a ser devastada. Onde
predominava a Mata Atlântica, hoje predominam as
pastagens de gado.

Atualmente, o povo Maxakali conta com uma
população de aproximadamente 900 pessoas, a maioria
adolescentes e crianças (60% está na faixa de O a 14 anos).
Sua área esteve invadida desde o início da exploração
pecuária na região. O processo de demarcação e desintrusõo
das terras foi longo e sofrido. Depois de mais de cinco
décadas, marcadas pela morosidade no cumprimento das
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Povo MAXAKALI
fases do procedimento administrativo de demarcação da área
e pela violência decorrente da invasão, em maio de 1999 os
Maxakali recuperaram seu território tradicional, com a retirada
dos fazendeiros. Hoje a área indígena é constituída por
5.293,63 Ha e dividida em duas aldeias: Agua Boa e
Pradinho.

Os Maxakali foram vítimas de mais de 260 anos de
contato com populações não-índias, responsáveis por violentos
processos de tentativa de integração à sociedade nacional.
Entretanto, como prova de resistência sociocultural, eles
chegam ao final deste século com grande parte de sua cultura,
língua, religião e modo de ser preservados. Esse povo,
seminômade por tradição, guerreiro, caçador e coletor, fala
a língua Maxakali, do tronco lingüístico Macro-Jê.

Em decorrência da invasão de suas terras, da
destruição das matas e rios, antes abundantes para as
atividades de caça e coleta, os Maxakali perderam as bases
de sustentação, o que gerou empobrecimento e dependência
de políticas assistencialistas, sendo submetidos a violências
e discriminação. Com a devastação ambiental, tiveram que
reformular seu sistema econômico de caça e pesca e substituí-
lo pela agricultura. Depois da reconquista de seu território,
eles estão pensando em formas de auto-sustentação e
permanência na terra. Com o auxílio do Cimi e de outras
entidades parceiras, estão sendo implementados projetos
como do banco de sementes e de recuperação ambiental,
objetivando a recomposição das matas, que possibilitarão a
subsistência física e cultural desse povo.

A invasão e a degradação das terras, a contaminação
das águas e a adaptação das práticas tradicionais de caça,
pesca e coleta têm imposto uma difícil situação aos Maxakali,
principalmente no que diz respeito à alimentação. No campo
da saúde, o resultado é o alto índice de desnutrição e de
doenças. O atendimento por parte do governo é precário.
Em termos de parceria nesse setor, eles contam com o trabalho

\\
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Povo MAXAKALI
da Pastora' do Chança, no combate à desnutrição infantil,
melhoria das condições nutritivo-alimentares e incentivo ao
resgate da medicina tradicional do povo.

O consumo excessivo de álcool existente entre os
Maxakali foi adquirido no contato com os não-índios.
Estrategicamente, foram construídos alambiques na área
invadida por fazendeiros, que pagavam a mão-de-obra
indígena com cachaça ou a usavam na prática do escambo.
A partir daí, o consumo de álcool foi incorporado à vida
desse povo e utilizado para humilhar os homens e violentar
as mulheres. Foi uma técnica de extermínio e etnocídio,

	

constituindo hoje um dos cranc:es lnnfc	:.:c: ce
vida autônoma e digna.

No campo do ens no, denrivo so o poeo co
educação escolar indígena, coordenado pelo governo
estadual. A escola tem sido valorizada como espaço
importante para o povo, principalmente na formação e
animação cultural, embora exista a necessidade de
aperfeiçoamento, para que não sejam colocados em
segundo plano seus meios tradicionais de educação.

A relação com a sociedade que envolve os Maxakali
é perpassada por muito preconceito e discriminação,
acirrados pelo consumo do álcool. Eles são desvalorizados
em sua cultura e nos produtos que comercializam - vindos
do artesanato e da agricultura - e sofrem violências em suas
estadas e andanças pela região.

Apesar de todas as dificuldades e preconceitos, "os
Maxakali vivem o antagonismo de uni povo que se aproxima e
se afasta dos que chegam, se curva diante da força dos
'civilizados', mos não cede em relação àquilo que constitui o
seu projeto de vida. Ora pedem abrigo, ora fogem para o
mato. Mantêm suo cultura, seu modo próprio de ser e uma
forte linha de separação entre o que lhes é próprio e o que faz
parte do mundo do outro." (Geraldo Soares, indigenisto,
1995)

11
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Povo KRENAK
Região: Médio Vale do Rio Doce

Município: Resplendor

l'opu lação: aproximada mente 120 pessoas

-

O povo indígena conhecido hoje como Krenak,
habitante da margem esquerdo do Rio Doce, no município
de Resplendor, Leste de Minas Gerais, formou-se ao longo
de um processo histórico marcado pelo caráter violento da
expansão econômica sobre aquela região, originalmente de
densa Mata Atlântico, onde diversos grupos de Botocudos
resistindo à colonização em outras zonas já "conquistadas"
pelos brancos - se cibiigcirciiii até meados do século XIX.

12
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Povo KRENAK
Os Botocudos nome com o qual os portugueses

pejorativamente os chamavam, em referência aos adornos
usados nas orelhas e nos lábios - ou Borum - termo que
significa "gente", em língua indígena, e pelo qual os Krenak
se designam, a si e aos demais índios, em oposição aos
Kraí, os não-índios - eram falantes de uma mesma língua,
apesar das significativas variações dialetais que serviam para
demarcar diferenças entre os diversos grupos nos quais se
compunham.

O grupo liderado por Krenak foi o último a negociar
com as autoridades governamentais seu processo de
"pacificação" e "civilização", ocorrido logo no início, dos
trabalhos do recém-inaugurado Serviço de Proteção ao Indio
e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN), em 191 1

O território que ocupa hoje foi demarcado pelo
governo em 1920,  sendo porém logo invadido por fazendeiros
e posseiros, que lá permaneceram até 1997,  quando
finalmente, após uma trajetória de expulsões e dispersões
de famílias por áreas indígenas em todo o País, os Krenak
voltaram a tomar posse de uma área de 2.000 ha, onde
desenvolvem hoje suas atividades econômicas, passando por
um momento de "intensificação cultural" que visa ao
fortalecimento de seu projeto de autonomia.

Três famílias extensas - compostas por membros de
origens étnicas distintas - conformam uma população de
aproxidamente 32 famílias nucleares, que compreendem
cerca de 200 indivíduos, divididos em três núcleos ou
"aldeias". Em decorrência de sua história de dispersões, há
indivíduos Krenak espalhados em diversas áreas indígenas.
O grupo mais importante se situa em Vanuíre, São Paulo,
luntamenfe com os Kaingang, na área conhecida como
lupa
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Povo PATAx6
Região: .\lt() Vaie do Rio Doce
Município: ('armsia
População: aproximadamente 30() pessoas

--•jç;- 4
:.

11

O povo Palaxó, originário do Sul da Bahia, ocupa a
Fazenda Guarani, no município de Carmésia, Minas Gerais,
desde a década de 70, totalizando aproximadamente 300
pessoas.

Conhecidos pelo seminomadismo, os Pataxó chegaram
• Minas em conseqüência de dois fatos históricos importantes:
• primeiro foi o famoso "Fogo de 51", ação violenta da
policio baiana na desarticulação das aldeias e dispersão
dos índios, como forma de promover a "ocupação civilizada"
da região de Porto Seguro; o segundo foi o transformação
(perda) de 23.000 ha de seu território no Parque Nacional
do Monte Pascoal, criado em 1943 e demarcado oficialmente
em 1961.

Dentre as atividades produtivas desse povo, destaco-
se o aiesoealo, p1 incipal fonte de renda, e urna agricultura

14
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Povo PATAx6
primordialmente familiar, na qual a produção excedente,
como a de banana, milho, feijão e farinha de mandioca,
em alguns momentos é comercializada, mas com pouco
entusiasmo, devido aos baixos preços conseguidos no
mercado.

Atualmente, os Pataxó têm investido na construção de
tanques para piscicultura, mobilizando grande parte das
associações existentes na área, e na apicultura, contando
com o apoio e a presença de entidades como a Emater, a
Secretaria de Estado da Educação, a Prefeitura Municipal de
Carmésia, além de organizações não-governamentais como
o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (Cedefes)
e o Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Com uma organização política pautada no chefe
familiar, os Pataxó de Carmésia possuem três principais
lideranças: José Terêncio Bayara, Manoel Mariano e Sebastião
Mogangá.

15
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Povo ARANÃ
Região: Vale (10 .1 e(LIil inhonha

\Iunieípios: .raçuaí e (oronel Iurta

População: ainda indeterminada

1

povo A-anã também tem sua origem no história
dos Botocudos. Distinguia-se, no entanto, politicamente, de
outros grupos Bolocudos, conservando inclusive uma pequena
variação dialetal, significativa da distância que mantinham
estrategicamente como forma de reafirmarem sua diferença.

Os Aronã foram aldeados pelos missionários
capuchinhos em 1873, no Aldeamento Central Nossa Senhora
do Conceição do Rio Doce, onde epidemias dizimaram a
população. Alguns sobreviventes migraram paro o
Aldeamento de Itambacuri, de onde saíram os ancestrais
dos Aranã de hoje para o trabalho em fazendas na região
do Vale do Jequitinhonha.

Famílias descendentes deles • antes estigmatizados
pela identificação pejorativa de "caboclos", termo
relcicioncido o um suposto "atraso cultural", historicamente

y
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Povo ARANÃ
atribuído às populações de origem indígena buscam hoje
valorizar e recuperar sua memória, organizando-se em torno
da luta pelo reconhecimento oficial de sua identidade étnica.

Encontram-se dispersas por diversos municípios de
Minas Gerais, possuindo seus núcleos mais significativos nc
zona rural dos municípios de Coronel Murta e Araçuaí,
Vale do Jequitinhonha.
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Povo KAxuxó
Região: Vale do Rio Pará

Municípios: Martinho Campos e Pompéu

População: ainda indeterminada

O povo Kaxixó é constituído por antigos habitantes
do Vale do Rio Pará, que ocupam, principalmente, as
localidades de Capão do Zezinho, Criciúma e Vargem do
Galinheiro, nos municípios de Pompéu e Martinho Campos,
na região do Alto São Francisco.

Lutam Há treze anos pelo reconhecimento étnico oficial.

*

18
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Povo KAxIxc

Também vêm denunciando a desli
arqueológicos pré-coloniais em seu território. Sessenta e nov
integrantes da comunidade ocupam atuihiiii 'li
terras.

Vivem da pesca e trabalham nas roças vizinhas com
diaristas. Reivindicam uma área de 27.150 ha. O objetiv
maior desse grupo é reunir seus integrantes dispersos em
outras cidades à beira do Rio Pará.

O Ministério Público federal finalizou, no início deste
ano, um laudo antropológico pericial que reconheceu o
Kaxixó, de fato, como etnia indígena. Ainda falta uir
posicionamento oficial da Funai a esse respeito, para qu
eles possam

H a e
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Povo XUCURU — KARIRI

ç7.
Região: Alto Paranaíha
Município: São Gotardo

População: ainda indeterminada

i.k \•r

1

O povo Xucuru-Kariri é oriundo da reqiüo de Palmeira
dos Indios, em Alagoas. Após muitos conflitos de terras e
mortes de membros do grupo, algumas famílias se mudaram
para Botirarna, na Bahia. Também fugindo de conflitos nessa
localidade, alguns integrantes desse povo, liderados por José
Satiro, vieram para o município de São Gotardo, em Minas
Gerais.

Em Guarda do Ferreiro, alguns deles vêm trabalhando
corno diaristas nas plantações vizinhas. Reivindicam, junto à
Funai, a compra de uma área para assentamento definitivo
do grupo.

20



Povos INDÍGENAS	 DE MINAS GERAIS

Povo PANKARARU

Região: Vale do Jequitinhonha

Município: Coronel Murta

População: 20 pessoas

Originários de Pernambuco (aldeia Brejo dos Podres,
município de Tacaratu), os Pankaroru se espalharam por vários
Estados brasileiros ao longo do século XX. Seu êxodo se
deveu à construção da hidrelétrica de Itaparica, no Rio Sã(
Francisco, à seca, aos conflitos pela posse da terra e o mic;s
outras formas de agressão.

O grupo familiar de Eugênio Cardoso da SiHia e
Benvina Vieira migrou dessa região em busca de me!hore
condições de vida, tendo, durante quase 30 anos, convivido
com outros povos, como os Krahô, Xerente, Karajá e Pataxá
(em Minas Gerais). Com esses últimos viveram durante 1 1
anos. Os filhos e filhas, já adultos, casaram-se entre os
Patoxó.

A pressão demográfica na área Pafaxó e o desejo a
terem sua própria terra, onde pudessem viver come
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Povo PANKARARU
Pankararu, preservando sua própria cultura, fizeram com que,
em 1993,  procurassem ONGs, pastorais e outras entidades,
para ajudá-los a realizar seu sonho.

Em 1994, participaram da Romaria dos Migrantes,
no Vale do Jequitinhonha, e aí externaram novamente esse
desejo. A Diocese de Araçuaí doou-lhes então 60 ha de
terras, para onde se mudaram, em 12 de junho daquele
ano.

A partir daí construíram no local a aldeia Apukaré
(com quatro casas, urna quadra de futebol e canalização de
água) e se dedicaram à agricultura e ao artesanato.
Participaram de eventos culturais no Vale do Jequilinhonha,
de cursos para facilitar seu processo de fixação naquela área,
assim como de eventos promovidos pelo movimento indígena
e movimentos populares, em nível estadual e nacional. A
aldeia Apukaré conta com quatro famílias, totalizando 20
pessoas, sendo oito adultos, oito crianças, dois jovens e dois
idosos.

Com uma cultura muito marcante (pelos cantos,
danças, indumentária, festas e pinturas corporais), os
Pankararu têm constituído um estímulo a outros grupos
descendentes de indígenas no Vale do Jequitinhonha, no
sentido de resgatarem sua origem e história, como vem
ocorrendo com o povo Aranã.
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Povos INDÍGENAS DE MINAS GERAIS
HOMENAGEADOS NESTA PUBLICAÇÃO:

XAKRIABÁ, MAXAKALI, KRENAKI
PATAx6, ARANÃ, KAxIxó,

XU.URU-KARIRI E PANKARARU.


