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Indios Xakriabâ 

Área: 46414 ha. 
Demarca~ão: 1979 
Populaçao: 4000 Índios 
Itacarambi - MG 

Histórico 

Segundo o Handbook of South American Indians, os Xakriabá se inclu .... - .. - - ..... - em no tronco linguistico Je, subdivisao Akwe. Desde tempos imemoriais ocu- 
param a parte meridional das terras entre o rio São Francisco e o rio Tocan 
tins. Espalhavam-se por um território abrangendo .as províncias de Pernambu: 
co, Bahia, Minas e Goiás. 

Saint-Hilaire afirma que os primeiros habitantes civilizados ao 
longo do São Francisco - os paulistas Matias Cardoso de Almeida e Manoel ' 
Francisco de Toledo - encontraram na região os Xakriabá. De princípio lhes 
-fizeram guerra, mas depois passaram a viver em relativa paz. Os paulistas' 
tornaram-se proprietários de latifúndios cujo desenvolvimento estaria lig~ 
do à mão-de-obra escrava, incluindo-se Índios Xakriabá. Tais fatos se de 
ram no final do séqµlo XVII e inicio do século XVIII. Na época a proxim! 
dade com a cultura. e raça.africanas marcou profundamente o povo Xakriaba. 

No século XIX os Xakriabá habitavam no vale do São Francisco' 
e no vale do Paranaíba, no Triângulo Mineiro. No ano de 184G, segundo ~àint 
Hilaire, a aldeia de Sant'Ana, no Triângulo Mineiro, contava com 424 Índios. 
Os Xakriabâ do vale do São Francisco receberam uma doação de terras desde 
1728. AÍ permaneceram até meados do século XX, praticamente sem serem mo 
lestados. Camponeses pobres provenientes da Bahia ou Minas eram acolhidos 
pelos Índios e aí p1antavam roças de subsistência. - 

A partir de 1967i 69 acentuou-se a invasão de suas terras. A' 
Ruralminas ao desenvolver projetos agrícolas na região norte do Estado, ' 
atraiu fortes grupos empresariais e grandes fazendeiros das cidades vizi 
nhas. Na década de 70 a Funai instalou um posto indígena na área para dar 
assistência aos Xakriabâ. Em 1979 a área Xakriabá foi demarcada pela Funai, 
reduzindo para menos de um terço a reserva a que tinham direito os Índios. 
Com a demarcação os fazenderiso que estavam dentro da área continuaram i~ 
punes. 

Nos dois Últimos anos a grilagem se intensificou, capitaneada' 
por José Ferreira de Paula, pref€ito de Itacarambi. A polícia militar foi 
utilizada frequentes vezés para reprimir qualquer resistência dos Índios. 
Outros grileiros da área são: Manoel Carigé Filho, de Montes Claros; ~écio 
Pereira, de Montes Claros; Paulo Roque, do Recife; Renato Cardoso, de Jan~ 
ária, dentre muitos outros. 

Nos Últimos anos, inconformados com a situação, os Índios iniciê 
ram novas formas de pressão para se verem livres dos ~rileiros de suas ter 
ras. Só então a Funai começou a agir, ainda de modo timido. 

-, Em julho de 84 o juiz federal de Belo Horizonte concede liminar 
,· de .!'~~ntegração ,,de posse em favor dos Índios e corrtz-a o prefeito e M~oel 
1· "> Caribe. Alguns Iridi.os colocam roças nas terras griladas, mas a pressao de 
i- • pistoleiros e da prôp7ia polícia imfed: que a o~dem j':1dici~l sej~ p l.enameg 
· te acatada. Enquanto isso outros grileiros ampliam n invasao na area, sem 
~,; reação da Funai. A insatisfação dos fndios, porem, foi crescendo dia a dia. 

Em abril de 85 um grupo de Índios resolveu ocupar as terras gri 
ladas pelo prefeito, fazendo cumprir a ordem judicial. Há um tiroteio en 
tre Índios e jagunços, saindo feridos dois pistoleiros e o Índio Antônio 
de Souza Batista, Toninho. Enquanto buscava socorro médico, Toninho foi 
preso pela polícia de Itacarambi e enviado pnra J0nuária, onde foi lavra 
do flagrante da prisão. A prosão se prolongou por mais de um mês,_3.~gQ_' 
solto por força da Habeas Chorpus impetrado pela Funai. Enquanto ssso seus 
agressores estão- impunes. - 
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No dia 03/05 os Índios ocuparam definitivamente as casas da 
fazenda Sapé, grilada pelo prefeito, consolidando a ocupaç~o de toda a 
fazenda. Praticamente todos os dias se reunem em mutirão de até ·.350 ' 
pessoas para a preparação das roças s principalmente nas terras griladas. 
Pouco a pouco a esperança volta a reacender no coração do povo Xakriabá 
e a certeza de que um dia terão seu território livre de todos os invaso 
res e sob total controle indígena. 

A Cultura Xakriabá 

Segundo ainda Saint-Hilaire sabe-se que já a partir do século 
XVIII os X~kriabá se fundiram com ne~r?s e mestiços. Isto quer ~izer que 
seus co st ume s e comportamentos e s pe c i.f i.coa sofreram transformaçoes. 

A prática dos rituais indígenas até a década de 50 sempre foi 
violentamente reprimida pelos potentaàos de Itacarambi. Proibiam aos Ín 
dios manterem seus rituais para depois alegarem que não eram mais Índios. 
No entanto, até hoje alguns conservam os cantos e danças do ·toré, ou se- , 
j ..1.1 dos rituais antigos. Embora não o confessem, é provável que mui tas '·! 
praticas religiosas sejam mantidas em s eg re do . · 1' 

Todos se confessam católicos umc1. vez que o contacto com os ' 
mí,s sionários já data de séculos. Sob a proteção de São João Batista con- .! 
seguem conviver pacificamente com o catolicismo tradicional e sacramen- .... \ 1 
tal. Um trabalho de. evangelização mais aprofundado jamais foi tentado ' : .. _; .··1 
pela Igreja. 1 
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Poli t í camerrfe . ~s;t::ão organizados em torno de UJ!l caeãque e dos .. · 
representantes de cada ald§:i..a--: :Com o acirramento da luta pe La terra ou 
tras lidêrançàs ·ctespontaram ~ estão.sabiamente sendo absorvidas pela co-· 
mun i.dade o r :' '. ' 1 , 

Já não m2.is conservam a língua Xakriabâ. Conservam, porém, 
mu.i, tas danç as e músicas antigas que são utilizadas ao longo dos fes.te 
jos rel~giosos durante todo o ano. 

Para todos os Xakrinbá o despertar pnra a luta significou o 
despertar p~ra um novo dia de muior pr0~peridade. O desafio do amanh~ 
está lançado nas esperanças semeadas hoje. 

Belo HorizGnte, 27 de maio de 1985 

Fábío Alves dos Santos 
1CIMI·~BH 
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