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.. Ca1. lvl r-l.-1) <prtctl ~ ~ 
Os Maxakali sãe um pequene pevo que tem sua terra ne munioí~ 

pie d.e Bertépelis- MG• . 
Sãe 400 ÍndiGs pelo ÚltimG recenceamento realizad9,na sua 

maieria jovens. São 3•000 ha de terra para os 2 pcstGs indígenas._ lf 
um povo pequeno em número, mas grande na resistência a todas as -.êv~ 
sões• Chegaram a essa regiãG vind~s do Vale do Jequitinhonha, empur 
rados pelas frentes de expansão agrG-pecuária- e mineradora ~ue inv~ 
diram o vale nos séculos passados. Dessa invasãe praticamente desap~ 
receram do .mapa de Minas Gerais 50 povos ind!genas. Os Maxakali re - 
sistiram• Alguns contam os trágicos acQntecimentos desse @xedo. Per 
seguidos, mortos, aldeados, disfarçados ne meio daqueles que para a 
testaaem já e, seu extermínio chamam-nos de nbugres" e "caboclosº, 
eles chegam à região do Mucuri· buscando um lugar dist ante do ataque 
dos "civilizados cristãos"• Estabeleceram ali seu território marcan 
do-oco• palmeiras, perto-das cidades de Bertópolis e de Machacalis, 
antigamente Norte. O sossego durou pouco. Começa a época da demarca 
çãG des municípios e os Índios vão vendo seu território invadido pe 
las fazendas e bois. Chega~ cachaça e brindes para atraí-los. Nân - 
guém pergunta quem são êles, como vivem, o que pensam do mundo e de 
si nesmos l J0s ~oucos vêem que os brancas são os mesmos em toda a 
parte. As fazendas vão se estabelecendo, o gado aumentando. 

·Na década de 40 o SPI (Serviço de :Proteção de lndio) iemarca 
as terras do Pl Maxakali• O Fradinho fica em suspeaso. Enganados mui 
tos Maxakali fogem para as mãtaà da Bahia (Itanhém) e de lá só reto; 
.nam quando dizimados por fébr~s, descobrem o engano. - 

Firmes na terra porém, ficaram a fam!lia de Mikael e Louren 
ço, ex-funcionário do ,S:PI, d.Eiâpedido pela FUNAI e que sempre se posi 
cio~ou do lado doa !:n~:t6·s.; :P&rfrilá'nece·m ali no l?:radinho, acuados, amea 
çados por jegv.n1;c~~ fNi1.-fi_ i-ottfi8fi ~ses i fazendo arcos, flechas g estu : 
~.ando 8 ma ta 9 esper'ân-dó e éJ;tl'ái-g&.e.x• h-ol"'a O 8 taque dos fazendeiros e 

Mui tos ainda residente's. ri~- rég&~d· Nes-Se- inte:rrim chega a demarcação. 
Demar-caâo o Pradinh-o' e.r i-1'.ita' &óii:-iití:wh· J.. é''5biçà das teJ?ras c:besceo 
Com a lltedição, 01-é-s jié'rélên'l: pa·rltil:!s imppT-tàntes da terra. Por exemplo.1 ·tw local da Aldeia áif~ígá•; 6.ritie· álrua,l.nl1&nta é: ~ se·de da fazenda -.e Se 
verianoe Do outro _i~ií(j;Ji§ Bó~;&i-il!~ p'ê'gam ótit~a pé,rte, (comprada por e; 
br-al)a Nem com isdój~ fórrjà- d-6'é· iíé:xã·:kà-1í- dili.imi• - 

il,J,ild~S fa~i_;ni~i~ .... éo.ri.h.'á1~do.6- .. q'u:<Lmôsisl!'.áP3! _as tentativas de in 
V.ASâo da ~rea Maxa-lê&J.\.j;_.e':..,áuâ' ... ~e~id.stê:ricia· ·:: - - · 
C--!~lJWd- ~llf•s=*- -- .•• - • - - 

~ : Oé'ôrr'é1 ~ pr·fme-i-n J:utà, pé:ia r'é-êónquista da terra. Sào 
coloca-,dos -paz-a forâ: tddw oYi pió:e,&ej!-róê que: a-os: poucos tinham invadi 
·10 bi''" terra e (Ainêi.à1 l:26'j~ê! i-"êêrtâ-m· ás~ r-U:::fuàs- das . casas à beira da estrada). 

· - Horrs o indio Tfiiago él-~ A.Íd'.e1ia· élá ,lg!iá, Boa, assassinado 
nor civilizadosi, ,12ra:ticamente Jndefeso., ~o de arco e flecha en - 
.. 'renta oe oivil.i&tlâ'.9-s~t'âl:-as;'J'l,de fogo .• Local Santa Helena, municí 
pio ~e BeEt~pólis~ O a~us~do é julgado e transferido de lugar ( o p~ 
'l • •" 1)' . • J.Cl-Jl o . .,. . . _ . . 

m,, _ ~ : i.í~éj~ Usiitiii8±~ â m&rte à~ ~hiago na .missa celebrada na hl--~· *·--~·~--Q- 
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- ~372 :- Realiza-se em Itambacuri a primeira reunião do Cll!I, ~nde 
comparecem ~kali, Guarani, Tupinikin e denunciam a perseguição, 

! 
.,,.. . 

o ex lio I a invasão das muJ. tinacionais• 
-·o Cimi denuncia a existência.de uma prisão indígena na Fa 

~enda Guaraní e atuação raciata do Cel Blois~ delegado Regional da 
Funai• 

- A, lJI'.! Aseembl~ia Indégena em Sergipe - na terra doa indios 
XocÓo Os Maxakali e.nviam representantes. Ali :falam da inoporáncia 
da Funaico 

- Os Maxakali começam o extermínio do rebanho que a FUNAI' 
mantinha em suas terras, estragando as pastagens e sem lhes trazer 
nenhum benefício, 

- J;;~,?O: Com~ça a atuação do CIMI na região - 

-Muàança do Delegado Regional da Funaio Entra Carlos Rober- 
to Grossio 

-A Funai começa a equipar a área Maxakali com funcionários 
treinados para a implantação do Projeto de Desenvolvimento Integra 
do e Ass_imilaçã,?, cujo financiamento se eleva a 16 milhOes de cru - 
zeiros 

- Começam as reuniões Funai e Fazendeiros na área - ocorre 
a partilha dos Últimas cabeças de gado existentes. 

- São contratados psicólogos, médioos. 
- Chegam à área também estagiários da universidade Federal 

de Juiz de Fora, selecionados pela antropóloga Neli Ferreira; esses 
mesmos estagiários votam aôbra a presença ou não do CIMI na área e 
com um voto apenas a :favor, a pres~nça é vetada.. . 

- Nesse período ocorrem doenças de pele nos índios, fato d~ 
nunciado pela diocese de Teófilo Otoni. A, Funai exige explicações - 
da equipe de Pastoral, mas começa a estudar a contaminação da água 
doa brejos. 

- Para implantação dos projetos a FUNAI começa a atrair os 
Índies das Aldeias do Pradinho e Baltasar para o Pé da Fe<ira não 
se preocupa em saber se os locais das aldeias são estratégicos pois 
estavam no limite com fazendeiros que lhes causavam problemas. 

- O CIMI é proibido de entrar na área enquanto outras pessoas 
das fazendas continuam ter acesso livre ao posto. 

- Começam roças imensas de mandioca, laranjas e a construção 
de casas para os novos funcionárioso 

- Os Maxacali vão à BrasÍlia onde se encontram com Índios de 
várias nações por ocasião da visita do Papa ao Brasil. 

- O Sindicato Rural(patronal)de Jguas Formosas denuncia que 
oa índios estão assaltando Fazendas e abatendo animais e solicita a 
FAEMG para encaminhar o relatório da situação às autoridades de B•H• 

- Os Índios destroem a plantação de mandioca, de banana, a 
ponte que d~ acesso ao posto, num revide ao tratamento que lhes dá o 
ahefe do Posto Indígena Fradinho - Valtair Martins• 

- Fazendeiros da região dão entrevista coletiva à imprensa em 
B•Hq e enviam nota de protesto ao governador do Estado, Ministro do 
Interior e da Justiça, tendo apoio da FARMGo Pedem providências con , - tra os indios~ 

- Delegado regional da FUNAI diz à imprensa que "A Funai está 
fazendo um trabalho profundo que não pode vir à tona de um dia para 
o outro"• "1 um processo de assimilação onde estamos investindo de 
zesseis milhÕesoo•t• "Existe todo um aparato técnico.científico com 
profissionais•" 
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,,:,;· - J'é!tual ·do I•C•H•L• da Universidade de Juiz de F0ra - MG 
,/ . . 

denuncia as - j,ntenções da FUNAI com os projetos de desenvolvimento: 
~ Convênio com a ltiiversidade leva para a área universitá 

rios mai preparados que podem levar hábitos' nocivos à cultura indí 
gena- 

• Transformação das áreas indígenas em empresas, falta de 
respeito à$ organizaç<ie, dos Índios, transformação gradativa dos 
Índios em assalariados da Funai • 

• Emancipação futura da terra que poderá ser revertida pa 
ra a União, ficando o índio como mão de obra para os grandes lati 
fundiás e a terra entregue à novos projetos de colonização. 

- Retorna à Area Instituto Linguístico de Verão já retirado 
das áreas indígenas por suas atividades pouco claras, em governos 
anteriores. 

- O projeto vai sendo implantado, é abolido o sistema de 
roças pequenas, são organizados serões, bai.les na aldeia. Tenta. se 
jogar as crianças no rítmo da escola civilizada • 

. - Os Índios são proibidos de sair das aldeias. A Funai cria 
uma moeda interna que aos poucos escraviza os Índios e os condiciona 
a consumir o que a cantina oferece. 

-;t.281 : 
.- Realiza-se em Teófilo Otoni a primeira Assembléia Indíge 

na do Leste~ Os Maxacali não comparecem. 
- CIMI denuncia agressão e espancamento do índio Arquilino 

por vaqueiro de uma Fazenda. Os índios se rebelam e vão à Fazenda 
para uma cobrança. 

, - Ai FUNAI desmente a notícia do CD'II no jornal "Tribuna do 
Mucuri" e tráz a polícia federal ao Pradinho e Sede da Fazenda na 
qual apreende grande número de armas. 

- O CIMI denuncia em B•H• - no jornal no Estado de Minasu, 
a situação dos Maxacalí e a ação descaracterizador~ e o desrespe~to 
ao território Maxacali• t.lo Pr<:,1tr.,, da. FuNA< · 

- 1 grande a agitação e descontentamento no ~im do ano, quaa 
do os índios cobram dos civilizados madeiras não pagas, etc••• 

•.. JJJ82 : 
Boatos na região falam de um movimento dos fazendeiros 

exigindo o retôrno do Capitão Pinheiro para moralizar as áreas in 
dígenas. 

- O Jornal "O Estado de Minas" :faz uma ampla cobertura da op,!_ 
nião dos fazendeiros da região. 

- Circulam boatos que a terra vi~inha dos Índios foi comprada 
pelos fazendeiros e dada ao Capitão Pinheiro, que desta forma ocupa o 
lugar de vigia perto das aldeias, como desejam os fazendeiros. 

- Os Mãià(ali se ~evoltam pois tem longa experiência de oonvi 
vência com ó fundàdor da ex Guarda Indígena e ~õem fogo em parte da 
terra. 

- .Av.isado pelos fazendeiros, Pinheiro denuncia o fato à Pol! 
cia Florástal em ~anuque0 que se dirige à área e ,constata a área 
queimada, ma~ ero menores proporções que a denúncia feita. 
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A~ss,inato.do Índio João Cego tido pelos índios e ·pela 
própria FUNÁI como t1aquêle que nunca abaixava a cabeça para ninguém"• 

- Os Índios indicam um grupo para ir à Brasilia com o presi 
dente da FUNAI• Escrevem uma carta que é entregue juntamente com a 
reportagem de "O Estado de Minas ••• 

- Na entrevista os índios gra~am a promessa do presidente da 
Funai de que "Capitão Pinheiro não Voltará J Se os fazendeiros inva 
dem suas terras podem por :para f'ora por minha ordem"• 

- Retôrno dos Índios e reuniões nas aldeias. Os Maxak:ali en 
frentam uma~~estida:FUNAI e Prefeitura local ao invés de consertar 
ai estrada que liga as comunidades, querem desviá-la passando dentro 
da terra Maxakali• 

- Os Índios impede~ com êxito. 

GERALDA CHAVES SOARES. 


