Localização e população
O Capão do Zezinho, principal concentração do grupo, se localiza no
município de Martinho Campos, na margem esquerda do Rio Pará, região
centro-oeste de Minas Gerais, a 15 km do povoado de Ibitira, que por sua vez
dista 180 km de Belo Horizonte. Capão do Zezinho é um pequeno vilarejo,
com muitas árvores frutíferas e casas de alvenaria, água encanada e energia
elétrica. Ao centro há um templo católico, ao lado da casa de ritual e do
rancho de festas, ambos cobertos de capim e sem paredes. O primeiro é
destinado às suas danças tradicionais e missas, enquanto o segundo é
destinado aos festejos e comemorações. Neste vilarejo têm ainda um edifício
onde funciona uma escola. Nas proximidades do Capão do Zezinho há outros
três lugarejos de posse dos Kaxixó, que é a Fazenda Criciúma, Pindaíba e
Fundinhos, estes dois últimos na Fazenda São José.
Os Kaxixó foram oficialmente reconhecidos como grupo étnico. Sua principal
luta é pela conquista de suas terras tradicionais, sob posse de vários
fazendeiros. Reivindicam uma área de 27.150 ha, enquanto atualmente
ocupam insuficientes 35,28 hectares.,
Após algumas denúncias por parte dos Kaxixó de fazendeiros destruindo
sítios

arqueológicos

do

seu

território

tradicional,

foram

iniciados

levantamentos nos municípios de Martinho Campos e Pompéu, na região da
Bacia do Baixo Rio Pará. Quinze sítios arqueológicos foram encontrados,
sendo sete pré-coloniais e oito históricos, compostos por grandes fragmentos
cerâmicos e estruturas de fornos, além de instrumentos líticos polidos, tais
como machadinhas, batedores, mão-de-pilão e quebra-cocos. A identificação
e comprovação destes sítios arqueológicos no território tradicional dos Kaxixó
foi como uma injeção de ânimo na sua luta pelo reconhecimento étnico
oficial.
Dezesseis famílias, num total de 63 indivíduos, se envolveram efetivamente na
luta pelo reconhecimento étnico oficial. Entretanto, o senhor Djalma, cacique
Kaxixó, em 2002 afirmou que todo o grupo espalhado na região então somava
356 pessoas. A maior concentração está no Capão do Zezinho, mas há outros

três lugarejos não muito distantes. Segundo levantamento da Funasa de
2006, havia 256 membros deste povo. Segundo levantamento da Sesai de
2014, havia 301 membros deste povo.
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