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RELATÓRIO DE VIAGEM - CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CONFLITOS RECENTES
VMDOS PELA SOCIEDADE MAXAKALI

João Luiz Pena
Rachel de Las Casas
A Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde em Minas Gerais (COREMG) e o Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo (DSEI
MG-ES) designou uma equipe interdisciplinar, composta por Antonio Neiva, Carlindo
Ferreira das Neves, João Luiz Pena, Rachel de Las Casas e Roberto Carlos de
Oliveira, para levantar informações sobre os homicídios ocorridos na Terra Indígena
Maxakali. Em assim sendo, este documento tem como objetivo relatar algumas
considerações sobre os conflitos recentes vividos pela sociedade Maxakali.
No dia 02 de maio de 2004, domingo, dia de feira (mercado na rua) no município
Santa Helena de Minas (vizinho da Terra Indígena Maxakali), Alfredo Maxakali, um
senhor de 77 anos, residente na aldeia do Bueno (localidade Água Boa), foi
assassinado, após o retorno de um grupo de indígenas da cidade até as aldeias.
Diversas pessoas que estiveram com os Maxakali neste dia disseram que eles estavam
consumindo bebidas de alto teor alcoólico. Três crianças Maxakali viram a agressão
acontecendo na estrada e relataram o fato a seus parentes. Um jovem do grupo da
Noêmia Maxakali, chamado José Carlos Maxakali, foi acusado de ter assassinado
Alfredo. O exame de corpo delito confirma a suspeita de assassinato desse senhor,
sendo diagnosticada como causa mortis (Classificação Estatística Internacional de
Doenças e Problemas Relacionados à Saúde 10ª Revisão - CID-10): traumatismo
craniano encefálico, com afundamento da região orbital.
Na segunda-feira, dia 03 de maio, parte do grupo de parentes e aliados da família do
Alfredo estava na cidade de Santa Helena de Minas com o objetivo de receber o seu
corpo que havia sido levado para o IML de Teófilo Otoni. Alguns dos parentes do
falecido que esperavam o corpo no Pólo Base de Santa Helena de Minas estavam
consumindo bebida alcoólica e provavelmente devem ter levado tal produto para a
Terra Indígena. De acordo com alguns relatos, no momento em que o caminhão
chegou na terra indígena levando o corpo para ser enterrado, diversos homens
estavam armados e foram buscar vingança antes mesmo de enterrar Alfredo. De fato,
um processo de vingança foi estabelecido, que culminou com os assassinatos de Jupi
Maxakali (46 anos) e Valtair Maxakali (23 anos), sendo que Badu Maxakali (38 anos)
ficou ferido neste evento. Estas três últimas pessoas pertencem ao grupo de Noêmia
Maxakali, aliada de Maria Diva Maxakali, vereadora indígena do município de Santa
Helena de Minas. Pessoas do grupo da Noêmia estão afirmando que foram
testemunhas dos dois últimos assassinatos e indicaram os indígenas Tamburim
Maxakali, Badé Maxakali, Marcelo Maxakali, José Arnaldo Maxakali, Tavinho
Maxakali, Gringo Maxakali e Fernando Maxakali como os assassinos dos seus
parentes.
Esses oito indígenas indicados como os assassinos de Jupi e Valtair encontram-se em
Governador Valadares, custodiados sob a responsabilidade da Fundação Nacional do
Índio - FUNAI, seguindo determinação do Juiz de Direito da Comarca de Águas
Formosas, Dr. José Henrique Mallmann, a fim de garantir a ordem pública na Terra
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Indígena Maxakali, uma vez que a presença destes indígenas em suas aldeias poderia
vir a provocar novos conflitos. Eles foram retirados da terra indígena pela Polícia
Militar de Águas Formosas sob o pretexto de que iriam participar de uma reunião,
segundo o Procurador Federal na FUNAI MG/ES, Dr. Humberto Gomes Serafim.
A iminência de novos conflitos pode ser verificada por meio dos depoimentos de
alguns indivíduos do grupo de Noêmia:
"Se soltar, nós pegamos a nossa família e vamos atrás dele pra matar. (. . .) Os que
foram lá tava são. Quem tava bêbado era Jupi, Valtair e Badu. Foram os que
morreram. ( . .) Assim que Jupi morreu, nós mandamo mãe [Noêmia} pra rua. Se eles
soltar, nós vamos matar do mesmo jeito. Gente vagabunda não vai matar tio meu não.
Vou matar, picar picadinho e jogar tudo no mato! Podia ter matado só o Valtair e ido
embora, que aí a gente ficava mais calmo e mais tarde fazia outra coisa. Mas matou o
Jupi também e ainda picou Valtair depois de morto." (anotações do caderno de
campo, 05 de maio de 2004)
"Eu tava lá também e vi. Eu gritando e chorando e tirando mãe [Noêmia] pra eles
não matar ela também. Se não prender eles, eu quero que desconta meu tio [Jupi] de
surpresa também. Aqueles vagabundo que não sabe conversar nada matou meu tio!
Isso não vai ficar assim não! Deixa eles chegar ... " (anotações do caderno de campo,
05 de maio de 2004)
"Carlos não matou Alfredo. Ele disse. Se ele tivesse matado, nós pegava ele. Se eles
tivessem deixado meu tio e meu sobrinho, nós ia entregar Carlos, mesmo ele não
tendo feito nada. Mas agora eles mataram meu sobrinho e meu tio, aí nós não vamos
deixar levar Carlos. ... Tem que deixar cinco anos pra eles aprender. Porque não
acostuma a gente assim não. Tem que prender e deixar preso, mas não soltar. Se
soltar nós vão vingar. Se eles mandar pra cá vai morrer mais! ... Se Jupi e Badu não
tivesse bebido, nada disso tinha acontecido. Jupi teria fica quieto, ao invés de ir
tentar "aconselhar" o grupo de Marcelo pra ir embora." (anotações do caderno de
campo, 05 de maio de 2004)
Por outro lado, os indígenas acusados de terem cometido os dois últimos assassinatos
negam esses crimes. Deram os seguintes depoimentos ao Coordenador Geral de
Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, Vilmar Moura Guarany, designado para
observar as dissensões na etnia:

"É... primeiro o Carlos matou Alfredo. Acho que uma hora, por aí. Carlos encontrou
o Alfredo e matou na estrada . Aí eu viu e aí meu cunhado chegou e falou: ''Alfredo
está morto na estrada". Quem contou foi um menino que ficou olhando. Aí eu fui e
ficou olhando. Eu tava esperando o pessoal dele para dar conselho. Quando chegou
já todo derramando sangue e aí eu falei com eles, mas ninguém ouviu. Eu falei:
"deixa matar Carlos que desconta". Mas todo mundo escondeu. Carro chegou e levou
Alfredo até na cidade. Ai fala "vão abrir buraco para enterrar". Ai chegou recado de
novo "o índio tá morto lá na estrada". Aí eu foi para ver. Quando eu voltou para ver,
a gente chegou e encontrou Jupi mais Badu. A gente chegou, conversou com ele e
pegou na mão. Aí Gustavo chegou e falou que "não pode deixar não!" Aí briga. Aí
Jupi caiu primeiro . Eu tá olhando. Tavinho também tá olhando. Aí Gustavo pegou a
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foice e bateu na cabeça. Aí chegou Noêmia. Mas nós tá olhando, nós tá vendo. Mas
quem tá entregando de mim, essa conversa foi Izael e Sueli. Mas eu não tá não. Eu
sou Agente Indígena de Saúde e participa da reunião do Conselho dos Povos
Indígenas também. Eu também sou candidato do PT Eu não posso brigar. A
comunidade é meu! É só isso aí. Três homens encontrou Jupi. Gustavo, Cláudio e
Fernando. Aí eu tá falando que ele descontou o avô. Mas Jupi entrou no meio, aí ele
descontou o avô. É assim .... porque Jupi entrou no problema, aí descontou, aí o índio
nunca prendeu. Se o índio prender, aí briga de novo. Tem briga lá, mas nós vamos
chegar e vamos chamar Maria Diva, vamos conversar. Porque gente não é igual
branco, índio é outro caminho. [Ele mostrou lista das famílias rivais escrita no
caderno dizendo que se for preso, a família dele, bem maior, vai acabar com a família
de Noêmia] ... e doutor também não fica lá não, porque também não fica lá na
cidade. Mãe é branca. Fica na cidade. Mãe é branca. Fica na cidade. Andrada
[antigo Administrador da FUNAI em Minas Gerais] tá querendo ir na aldeia, mas ele
ajuda Noêmia e Maria Diva e nós não quer que ele vai não. Pai de Noêmiafica lá em
São Paulo. É mestiça, né. Eu vi falando vai tirar nós, índio puro, lá da aldeia, aí não
pode não. Aí mestiça aí de 50 anos e quer tirar nós? Aí pode não. Tá certo?"
(depoimento de Marcelo Maxakali ao Coordenador Geral de Defesa dos Direitos
Indígenas da FUNAI, 08 de maio de 2004)
"Nós tá fazendo buraco para o enterro. Nós fez buraco, quase que caba. Aí pessoal
falou. Nós deixou buraco. Aí eu fui e jogou enxada e enxadão guardado aí no capim.
Chegou eu vi dois homens na estrada. Aí eu mesmo que volta. Quem foi cortado foi
Cláudio, que matou no pau. Depois Fernando também. Depois Gustavo cortou
cabeça de Jupi. Aí ele morre. Pessoal que vem tudo correu, aí nós que vem. Aí Izael
que foi junto com o pessoal, foi e acendeu casa de meu irmão, que deu fogo na casa
dele, coberta e as roupas. E a espingarda pra matar, a gente vai embora. Aqui depois
que foi, que tem outra casa lá no outro lado, passou lá do outro lado, cortando o pau
de barraca do Zé Quente. Aí o Zé Quente correu e ficou na aldeia de Gilmar. Mas
aqui o índio não pode prender na cadeia. Aqui foi o Alfredo que morreu, aí nós
descontamos. Não tem briga mais." (depoimento de Luizinho Maxakali ao
Coordenador Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, 08 de maio de 2004)
"Foi Carlos primeiro que matou meu tio primeiro, né. Aí tem briga. Aí matou meu tio
Alfredo. Aí inréi [mulher] foi chegou e falou pra mim: "seu tio tá morrendo na
estrada". Alguém foi lá e falou pra mim. Aí eu fui lá vê na rodagem. Mas nós falou
"quem? quem que matou Alfredo?" Rapazinho tamanho assim que viu, de 12 anos,
bem novo, ele contou, Macinho, filho de Gustavo .... Aí viu. Juntando toda família, aí
nós viu, 1 hora. Aí polícia chegou lá 6 horas da tarde. Aí viu e foi para casa. Aí foi
cidade de Teófilo Otoni, aí Doutor avisou e voltou. Aí nós foi lá no cemitério e tá
fazendo buraco pra botar. Aí foi gente e falou lá na estrada. Aí nós parou de fazer
buraco e foi lá na rodagem. Foi lá e tá morrendo na rodagem. Aí tá perguntando
"onde meu cunhado Valtair foi?" Aí nós falou ''pode deixar aí." Aí eu tava com o
Badé e filho dele e nós falou que não era para brigar mais não. Aí eu e Marcelo falou
que não pode brigar não. Deu conselho pra Badu, mas ele não ouve. Passou debaixo
dos braços. Aí dois homens tá morrendo na estrada: Badu e Jupi. Aí nós falou "eh, tá
errado!" Jupi tá bebendo direto. Eu dei conselho pra ele, meu amigo, pra não ficar
bebendo todo dia, mas não ouviu não. Aí Izael veio e disse que vai matar qualquer
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um. Quem fica morre. Ai é perigoso e saiu. Eu dei conselho, mas meu irmão tá
ganhando do governo, mas só ajuda com gente de Noêmia. Aí Jupi, Valtair e Badu tá
atrás. Aí Jupi falou "quem vai matar Carlos, nós tá aí, tá acompanhando, ninguém
mata Carlos não!" Tem revolver, né, Jupi. Jupi tem revolver." (depoimento de
Tavinho Maxakali ao Coordenador Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da
FUNAI, 08 de maio de 2004)
"Jupi tem revolver. Agora ele morreu, sobrinho dele pegou e atirou. Deu um tiro no
meu cunhado Gringo, quase morre. Ai correu lá na casa do cunhado dele, Zé Quente.
Aí chegou lá e ficou na barraca de filho de Zé Quente, Voni, passou lá, mas Zé
Quente não fez nada. Aí chegou lá e falou assim "pai, se não me ajudar não vou
matar você". Ai correu e ficou na aldeia de Gilmar, e meu irmão Joviel passou lá
também, e Gilberto, kitoko [filho] de Noêmia, passou lá também. Três homens passou
lá. Aí nós enterrou meu tio Alfredo, 7 horas tava começando o enterro, terminou 9
horas. Aí depois chegou lá na aldeia do Gilmar, meu criança e mulher correu e
explicou pra mim: "Tavinho e lvonir passou aqui na casa de pai", aí meu mulher
falou "Izael também veio aqui". Aí depois nós ficou 4 horas. Aí polícia chegou lá, aí
nós "cadê Tavinho?". Tavinho tá aqui .... a gente chegou cedo, levantou, aí a polícia
chegou 4 horas. Aí a gente vem, esperando na escola do Pinheiro, aí eu vim e fui
atrás. Aí políciafalando que eu sou testemunha, vai contar história. Aí a gente contou
história 1 hora da madrugada, aí 6 horas acabou. Aí a gente tá falando "vamo dormir
no hotel". Ai foi e colocou nós na cadeia. Aí ficou até 6 horas. Depois 4 horas veio
pra cá. Nunca vi prender testemunha!" (depoimento de Marcelo Maxakali ao
Coordenador Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, 08 de maio de 2004)
"O Carlos matou meu tio... eu casou com a filha de Alfredo. Matou 1 hora da tarde.
Comé que matou Alfredo? Alfredo é trabalhador, pega enxada, tem batata de Alfredo,
tem arroz de Alfredo, tem milho de Alfredo, tem mandioca de Alfredo, tem roça
grande. Aí Carlos matou! E ai comé que inréi vai comer batata, mandioca? Foi
embora Alfredo. Aí falou com a Noêmia: "Carlos matou, aí tem que matar". Ai nós é
gente boa, mas Carlos matou Alfredo, aí cabeça ruim. Aí nós correu na aldeia de
Noêmia procurou Carlos, mas ele fugiu. Se tivesse lá nós ia pegar e descontar aí tava
certo, mas ele sumiu. Depois PM vem pegar Alfredo e levou pra Teófilo Otoni. Até
amanhã, nós esperar, esperar, nós pegou 2 horas e enterrou buraco. Aí depois a
gente briga na rodagem, no mesmo lugar que Alfredo morreu. Aí nós foi, aí chegou lá
e Jupi vem e falou "oh Badé! Cê tá aí? Gente boa!" Jupi é gente boa. Aí depois o
Gustavo vem e pegou Jupi .... Gustavo é primo de Alfredo e descontou. Aí depois ele
bateu no Jupi e aí ele morreu. Aí depois o Badu vem aqui e trouxe um facão desse
tamanho assim. Badu é irmão meu, mas tá errado. Eu não tenho problema. Badu tem
muito problema. Matou dois já. Ele veio e falou ruim com a gente .... nós bateu gente
ruim, aí não tem problema. Nós não somos gente ruim, aí não tem problema, aí tá
bom. Eu não tem problema não, cabeça tá fria," (depoimento de Badé Maxak.ali ao
Coordenador Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, 08 de maio de 2004)
"Badu veio e falou e quase cortou a mulher de Badé, ai ela abaixou e brigou. Ai Badé
matou marido de Noêmia muito tempo, mas não tá preso, aí depois matou irmã meu.
Eu sou liderança e não fez nada. Tá/alando que já descontou, agora cabeça tá fria.
Os índio é assim, briga, mas depois tá junto. Mata outro, mas depois tá tudo ai. Não é
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igual branco, não. foi problema de álcool, quando tá bebendo tem problema, são não.
Vai dar problema, mas ... aqui é nós, nós trabalhador ... " (depoimento de Marcelo
Maxakali ao Coordenador Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, 08 de
maio de 2004)
"No Pradinho o Guigui reclamava direto, mas não faziam nada. Aí Guigui pegou um
grupo e foi na casa do vendedor e falou que sabia que era ele que vendia álcool e o
ameaçou. Aí em Batinga e em Bertópolis a venda do álcool diminuiu muito. Eles
estão comprando em Santa Helena. Então nós indígenas estamos e pensando em fazer
isso em Santa Helena também." (depoimento de Nadil Krenak ao Coordenador Geral
de Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, 08 de maio de 2004)
"Eu ficou lá no cemitério, aí a tia Mali chegou e tá atrapalhando nós, aí ele pegou e
tá levando. Quando levou até, olha a casa do primo dele, Gringo e fala "vai fazendo
cigarro pra mim, eu fumo e vou voltar pra ajudar". Na hora que Jupi descendo pra
brigar mais. Aí Gringo chegou e quando a mulher dele tá mexendo com a janta. Aí
Gringo segurou Jupi e mulher dele chegou e segurou Mali, apartando a briga. Aí
quando o Gringo chegou, nós falou: "nós vai matar Carlos". Porque Valtair chegou e
tirou um facão grande e quase cortou o dedo do Tabuim. Aí ele falou "eu sou homem
e você é homen. Aí tava bravo . Aí correu atrás 400m., aí encontrou outra tia, Gilmar,
bebendo, aí olhou a tia dele e a tia dele tomou o facão de Valtair e enfiou nele e
matou. Aí e encontrou aqui Jupi. Gilmar descontou o tio. Aí chegou o Jupi descendo e
a gente subiu. Aí Gustavo falando com filho dele: "levanta aí, cê tem descontar mais".
Aí Gustavo falou mais forte e aí encontrou a briga, aí matou. " ( depoimento de
Tamburim Maxakali ao Coordenador Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da
FUNAI, 08 de maio de 2004; ele falou na língua Maxakali e Marcelo Maxakali fez a
tradução para o português)
" eles enterraram Jupi e Valtair mais ou menos às 16 hs. Mas Jupi entrou no
problema do outro. Mas tá errado, não pode não. Aí nós tá chegando, e ele escondeu
pra nós. Mas nós tá falando a verdade. Quando de Gustavo eu tava vendo. Tavinho e
Valdemar também tá vendo .... vereador Maria Diva tá falando: "cê não vai fazer
candidato não!" ... Nós tirou documento. O índio não pode tirar documento. Mas nós
tirou documento pra receber. Agora tá ruim. Aí nós não vamos tirar documento e não
vamos mais querer vereador não. Só criou problema. Se acabar meu candidato, nós
vão tirar todo documento. Não vai ninguém da comunidade. Nós vamos ficar só com
a nossa roça. A gente já quieto, apoiando nós não tem briga não. Porque que eu vai
morrer? E quem vai cuidar da minha mulher e filhos?" (depoimento de Marcelo
Maxakali ao Coordenador Geral de Defesa dos Direitos Indígenas da FUNAI, 08 de
maio de 2004)
Diante do exposto, pode-se afirmar que quatro fatores permeiam este conflito: um
código cultural que prevê a vingança; o território reduzido; a disputa eleitoral, onde
duas lideranças visam uma cadeira na Câmara dos Vereadores de Santa Helena de
Minas; e a venda ilícita de bebidas de alto teor alcoólico.
De acordo com Frances Popovich, pesquisadora que conviveu com os Maxakali
durante as décadas de 1980 e 1990, quando um crime é cometido "o parente da vítima
tem o direito e a responsabilidade de 'pagar' por essa morte, matando aquele
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considerado responsável" (Popovich, 1994:29). Este código cultural salienta que, para
os Maxakali, o assassinato e a feitiçaria que provoca o fim do outro são crimes que
devem ser pagos com a morte do infrator (Pena, 2000:47).
A antropóloga Myriam Álvares (1992:35) constata a existência de guerra ou conflitos
entre os Maxakali, na maioria das vezes violentos. Ela observa que após a deflagração
de um conflito, os grupos envolvidos migram, de modo a ficarem o mais distante
possível. Entretanto, a Terra Indígena Maxakali tem dimensões reduzidas para um
povo seminômade, composto por guerreiros, caçadores e coletores, o que dificulta o
distanciamento espacial entre os grupos rivais.
Existe uma divisão política interna entre os Maxakali da localidade Água Boa criada
pelo processo eleitoral do município. Disputas partidárias externas têm provocado um
forte impacto nas relações políticas entre os grupos tradicionalmente orientados por
laços de parentesco e pertença aos ciclos xamânicos, A divisão política orientada pelo
processo eleitoral gira em tomo da vereadora Maria Diva (PSB), que tem como aliada
Noêmia, em oposição a Marcelo que pretende se candidatar a vereador pelo PT.
De acordo com a antropóloga Rachel de Las Casas (2004:8-10), as tramas políticas
não-indígenas das cidades do entorno da Terra Indígena Maxakali, provocam um
impacto direto na vida dos Maxakali. O processo eleitoral dos municípios
circunvizinhos envolve também os Maxakali, que partilham destas experiências,
levando para o interior da sua sociedade o peso das disputas eleitorais a nível
municipal.
Atualmente Maria Diva Maxakali é vereadora na Câmara Municipal de Santa Helena
de Minas, e provavelmente concorrerá à reeleição. No momento, vários grupos
familiares são seus aliados na dinâmica das relações internas à sociedade Maxakali.
Em função de influências externas, um outro membro da Comunidade Água Boa,
Marcelo Maxakali, deverá concorrer às mesmas eleições, porém como candidato de
um outro partido. Este segundo provável candidato Maxakali tem agregado em torno
de si outros grupos familiares, constituindo uma nítida divisão política nessa
comunidade.
No fim de Janeiro deste ano houve um surto de diarréia entre os Maxakali. Neste
período, os conflitos entre os grupos rivais estavam efervescentes. A comunidade
Água Boa estava "dividida", como disseram os Maxakali. Essa divisão política
provoca impactos que atingem tanto as formas próprias de organização da sociedade
Maxakali, estruturadas pelo xamanismo; quanto todo o trabalho de intervenção
indigenista voltado para esta comunidade. Representantes da Secretaria Estadual de
Educação (SEE/MG), da FUNAI e da FUNASA comentaram sobre as conseqüências
desta divisão em cada uma dessas instâncias de atuação, todos muito preocupados
com as conseqüências mais drásticas que podem vir a acontecer em decorrência dos
conflitos entre os grupos.
Em momentos de tensão como este, os homens, guerreiros, às vezes, se enfrentam
com agressões, ameaças e outras estratégias de guerra, defendendo seus
posicionamentos políticos. Dentre as estratégias próprias dos momentos de guerra e
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disputa entre grupos rivais Maxakali, estão a espoliação de roças e animais e a
feitiçaria.
A preocupação de alguns profissionais da FUNAI e da FUNASA voltava-se neste
momento do surto de diarréia para a possibilidade dos conflitos acirrarem-se a ponto
de acontecer algum desfecho com conseqüências mais graves, ou até fatais. Havia o
boato de que um dos prováveis candidatos estava jurado de morte. Além disso, no
imaginário dos envolvidos neste processo havia uma relação direta entre essa
"divisão" política da comunidade e a morte das crianças em decorrência da diarréia.
Entre os Maxakali havia a desconfiança quanto a supostos atos de feitiçaria, como foi
evidenciado em diversos discursos sobre as causas da diarréia que acometeu e matou
as crianças no fim de janeiro. Ao comentar sobre a divisão política interna, o discurso
de várias pessoas nessa comunidade versava sobre a relação da morte das crianças
com processos de feitiçaria.
Uma mulher de um dos grupos rivais da Água Boa relatou o rearranjo nas relações
políticas dentro dessa comunidade. Desse assunto ela passou direto para o assunto da
diarréia: "os meninos começaram a gomitar e diarréia e morreram: quatro de
diarréia e cinco morreram no parto, tudo nesse ano". Este mesmo tipo de
entendimento do processo foi relatado por outras pessoas (Las Casas, 2004 ).
De acordo com uma outra liderança da mesma comunidade, "a divisão política da
Água Boa tá muito difícil e perigosa". Um dos possíveis candidatos, conversando
sobre esse assunto, declarou: "eu quero paz, não quero briga não, que os outros ficam
falando de mim, mas eu não ligo. Já falaram que querem me matar. Mas eu tô na
minha. Eu quero ser vereador e trabalhar pela comunidade".
Cabe ressaltar a necessidade de acompanhar de perto todo o processo político interno
dessa comunidade indígena, que recebe influências diretas da movimentação política
eleitoral do município de Santa Helena de Minas. É de suma importância perceber que
os grupos indígenas possuem uma dinâmica social e política de interação e resolução
de suas próprias questões e conflitos que funcionam de uma forma diferenciada da
nossa própria dinâmica social e política. É importante notar também que os Maxakali
possuem tradição de guerreiros e um sistema interno de organização política no qual
cada grupo familiar possui a sua própria liderança, geralmente, centralizada na figura
do pai ou sogro, que reúne em tomo de si as famílias dos seus filhos e de alguns
parentes agregados.
Uma pessoa que trabalha com os Maxakali há mais de 15 anos resumiu essa
organização política interna da comunidade Maxakali com a seguinte metáfora: "Aqui
é uma abelha rainha pra cada apiário e se bobear eles ainda querem ferroar a abelha
rainha do outro apiário ". Tal metáfora diz respeito à falta de uma centralização
política comunitária. Os Maxakali não se organizam por comunidade e sim por grupos
de parentesco e alianças. Os vários grupos se reúnem apenas para a realização dos
ciclos rituais, ou por motivos de alianças políticas e guerreiras circunstanciais. A
relação entre estes grupos é extremamente dinâmica e fluida e, em algumas
circunstâncias, envolve históricos ciclos de vinganças.
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Por isso a necessidade de acompanhar esse processo tendo em vista a sua
complexidade, perpassando os campos da feitiçaria e contra-feitiçaria, das alianças
políticas e estratégias às quais os Maxakali lançam mão na luta pelos seus interesses.
Devemos lembrar que quando existe suspeita de feitiçaria relacionada a alguma
disputa política interna, existe também a possibilidade direta de vingança contra o
suspeito feiticeiro.
O consumo de bebidas alcoólicas é um hábito que foi incorporado à vida Maxakali
desde o início do séc. XX, de acordo com Darcy Ribeiro (1979:98) e Curt
Nimuendajú (1958:215). Os não-indígenas faziam escambo com os Maxakali de latas
"cheias de cachaça" em troca de poaia, peles de animais silvestres, madeira e outros
bens em que tinham interesse (Ribeiro, 1979).
De acordo com Torretta (1997), aproximadamente 40% da população adulta de Água
Boa e 50% da população de Pradinho bebem com frequência semanal e cerca de 5%
da população geral bebe com uma frequência ainda maior.
É proibido por lei vender bebidas alcoólicas aos indígenas, sendo assim, isso acontece
de forma clandestina. Vários regionais lucram fornecendo aos Maxakali litros de
álcool etílico e outros produtos que tenham alto teor alcoólico.
De acordo com o antropólogo João Luiz Pena (2000:46), a não correspondência entre
a visão de mundo Maxakali e as condições às quais eles tiveram que se adaptar diante
da situação do contato provoca uma forma de ansiedade que os leva a consumir as
bebidas de alto teor alcoólico. Esta justificativa para a apropriação das bebidas
alcoólicas nos leva, novamente, a pensar no xamanismo Maxakali como a estrutura
principal que ordena o caos da vida cotidiana.
Os momentos marcados pelo consumo de bebidas de alto teor alcoólico geralmente
são tensos, como já foi bem registrado por Rubinger (1980), Torretta (1997) e Pena
(2000). Interagir com os Maxakali quando eles estão alcoolizados, às vezes, é difícil.
A situação se complica principalmente para as pessoas que possuem cargos
institucionais, tendo importância decisória em questões que afetam diretamente a vida
Maxakali. Cenas de lideranças Maxakali alcoolizadas irem brigar com os
representantes da FUNAI, FUNASA, CIMI, EDUCAÇÃO, extravasando insatisfação
e revolta são rotineiras. Em função dessa dificuldade relativa ao consumo de bebidas
alcoólicas, as instituições indigenistas governamentais e não governamentais que
atuam junto aos Maxakali precisam de apoio, capacitação e diálogo interinstitucional
para lidar com essa realidade de uma forma mais eficaz e respeitosa.
Na Audiência Publica Maxakali Auto sustentação e Convivência, realizada no dia 26
de março, o tema central abordado por indígenas e não-indígenas foi a venda ilícita de
bebidas alcoólicas aos Maxakali em diversos municípios da redondeza e as
conseqüências desastrosas deste consumo na vida Maxakali. Algumas propostas
foram encaminhadas à Procuradoria da República neste momento. As várias entidades
que de forma direta ou indireta atuam junto aos Maxakali tiveram a oportunidade de
se pronunciarem diante do processo atual vivido por eles. Infelizmente, o discurso não
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corresponde à prática em grande parte dos casos, no entanto algumas instituições
estão avaliando suas ações e reformulando suas práticas. Entre estas instituições estão
a FUNAI e a FUNASA, que fizeram em parceria duas propostas.
A primeira foi enfrentar de forma mais eficaz a venda de bebidas de alto teor
alcoólico aos Maxakali. Esta deve ser uma atitude encarada como um combate
sistemático e permanente à venda do álcool. Esta ação é prioritária diante do
agravamento da situação dos Maxakali em decorrência do consumo exacerbado de
álcool: mortes por embriaguez, conflitos internos e externos, agressões aos
funcionários das instituições que atuam junto a eles, entre outras. Existe uma lista com
nomes de pessoas que moram em Santa Helena de Minas (MG) e traficam bebidas de
alto teor alcoólico para os Maxakali, elaborada pelo chefe de posto da FUNAI, que foi
entregue ao Juiz da Comarca de Águas Formosas antes da realização dessa Audiência
Pública.
A segunda proposta foi formar um grupo de estudo interdisciplinar e interinstitucional
composto por pessoas indicadas pela FUNAI e FUNASA, que teria a tarefa de
investigar sistematicamente as necessidades Maxakali e refletir sobre diversas
questões que estruturam as intervenções em sua vida. Questões relacionadas à
demarcação e uso da Terra Indígena, recuperação ambiental, auto-sustentação e
adoção de alternativas econômicas viáveis, e demais intervenções junto aos Maxakali
passariam pela reflexão e crivo crítico deste grupo de estudo.
Os representantes oficiais das instituições FUNAI e FUNASA tiveram a atitude de
refletir sobre as falhas de suas instituições na atenção aos Maxakali e buscar novas
práticas de intervenção. As seguintes questões foram colocadas: "Como deve ser a

atuação dos órgãos públicos? Como poderiam contribuir efetivamente? Qual a
política de atuação eficaz para contribuir com a saúde, a educação, com a autosustentaçãoMaxakali?"
Rachel de Las Casas, antropóloga que atua junto aos Maxakali, fez as seguintes
propostas:
Realização de um ciclo de avaliação de todas as ações desenvolvidas por todas as
instituições que atuam ou já atuaram junto aos Maxakali. Uma maneira de realizar
isso seria uma investigação pública de todas as atividades já desenvolvidas, para
tanto, as instituições precisam ser transparentes e abertas ao processo de avaliação
proposto. Tal ciclo de avaliação teria por objetivo levantar os acertos e desacertos
nas intervenções já realizadas junto a esta população indígena.
Capacitação das pessoas que estão na situação de contato intercultural, tanto os
não-indígenas que atuam nas instituições de apoio aos Maxakali, quanto os
indígenas que mediam as intervenções em seu mundo. Em se tratando das pessoas
e instituições do mundo ocidental, a falta de conhecimentos sobre as formas
próprias de pensar e agir dos sujeitos que pertencem ao universo indígena é
fundamental para a realização de um atendimento diferenciado. No que se refere
aos indígenas, faz-se necessário estímulo e apoio às lideranças Maxakali para que
elas possam compreender e participar ativamente de todos os momentos e esferas
de deliberações e intervenções sobre sua vida de uma forma geral.

10
Formação de um fórum de entidades com o objetivo de buscar uma articulação das
ações de todas as instituições que atuam junto à sociedade Maxakali.
Divulgar a cultura e história Maxakali em toda a região, visando transformar as
relações travadas entre os moradores das cidades do entorno da Terra Indígena e
os Maxakali. Palestras nas escolas e outras formas pedagógicas de divulgação de
informações são recursos já utilizados em algumas frentes de combate ao
preconceito que tiveram bons resultados.
Essa Audiência Pública aconteceu em decorrência da articulação da FUNASA com a
FUNAI junto à Procuradoria da República em Minas Gerais. Estas instituições
governamentais estão neste momento sendo administradas por pessoas que possuem
uma visão mais clara da conjuntura e história nacional e étnica envolvida nas
prestações dos serviços indigenistas. Tal fato sinaliza para a possibilidade de mudança
em padrões antigos de relacionamento pessoal e institucional com os indígenas. Essa
abertura e sensibilidade por parte da gerência das ações governamentais em relação
aos Maxakali é muito importante e deve ser bem aproveitada, não apenas em relação
às ações voltadas para a manutenção da saúde Maxakalí, mas de uma forma geral. Já
sabemos que entre o discurso e a prática existe um abismo, portanto, resta
construirmos bem as pontes sobre esse abismo de forma a facilitar a execução
(prática) das diretrizes políticas determinadas pelos coordenadores (discurso). (Las
Casas, 2004)
Nenhuma medida em relação à venda ilícita de bebidas de alto teor alcoólico foi
tomada por parte das autoridades após a referida Audiência. A situação enfrentada
tanto pelos Maxakali, quanto pelos que prestam atenção a eles é muito tensa. Todo o
apoio possível é necessário neste momento, visando a minimizar os impactos sócioculturais vividos pelos Maxakali e assegurar a garantia de seus direitos
constitucionais. Para tanto, sugerimos que a Procuradoria da República em Minas
Gerais solicite à Associação Brasileira de Antropologia (ABA) o acompanhamento de
um antropólogo especializado em conflitos e julgamentos indígenas para este caso
Maxakali. Além disso, a presença da Polícia Federal na Terra Indígena Maxakali é
crucial para evitar novos conflitos durante o período que se fizer necessário, haja visto
que o grupo que hoje se encontra impedido de voltar para a Terra Indígena Maxakali
manifestou o desejo de retornar para suas aldeias e famílias e o grupo rival promete
vingança. Pedimos ainda a mobilização, junto às autoridades e órgãos públicos
competentes, de todos aqueles que se importem com a situação dessas pessoas e
considerem-na relacionada com o exercício de seu próprio papel de cidadãos.
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