Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - PMVC
https://www.pmvc.ba.gov.br

Primeiros habitantes
Date : 10-12-2012

O território onde hoje está localizado o município de Vitória da Conquista foi habitado pelos
povos indígenas Mongoyó, Ymboré e Pataxó. Os aldeamentos se espalhavam por uma extensa
faixa, conhecida como Sertão da Ressaca*, que vai das margens do Rio Pardo até o Rio das
Contas.
Os índios Mongoyó (ou Kamakan), Ymboré e Pataxó pertenciam ao mesmo tronco: Macro-Jê.
Cada um deles tinha sua língua e seus ritos religiosos. Os Mongoyó costumavam fixar-se numa
determinada área, enquanto os outros dois povos circulavam mais ao longo do ano.
Os Ymboré, também conhecidos como Botocudos, tinham pele morena e o hábito de usar um
botoque de madeira nas orelhas e lábios - daí o nome Botocudo. Gostavam de pintar o corpo
com extratos de urucum e jenipapo. Eram guerreiros temidos, viviam da caça e da pesca e
dividiam o trabalho de acordo com o gênero, cabendo às mulheres o cuidado com os
alimentos. Os homens ficavam responsáveis pela caça, pesca e a fabricação dos utensílios a
serem utilizados nas guerras.
Já os Pataxó não apresentavam grande porte físico. Fala-se de suas caras largas e feições
grosseiras. Não pintavam os corpos. A caça era uma de suas principais atividades. Também
praticavam a coleta. Há pouca informação a respeito dos Pataxó.
Os relatos afirmam que os Mongoyó ou Kamakan eram donos de uma beleza física e uma
elegância nos gestos que os distinguiam dos demais. Tinham o hábito de depilar o corpo e de
usar ornamentos feitos de penas, como os cocares. Praticavam o artesanato, a caça e a
agricultura. O trabalho também era divido de acordo com os gêneros. As mulheres Mongoyó
eram tecelãs. A arte, com caráter utilitário, tinha importância para esse povo. Eles faziam
cerâmicas, bolsas e sacos de fibras de palmeira que se destacavam pela qualidade. Os
Mongoyó eram festivos, tinham grande respeito pelos mais velhos e pelos mortos.
Ymboré, Pataxó e Mongoyó travaram várias lutas entre si pela ocupação do território. O sentido
dessas lutas, porém, não estava ligado à questão da propriedade da terra, mas à
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sobrevivência, já que a área dominada era garantia de alimento para a comunidade.
*O nome Sertão da Ressaca pode ser derivado tanto do fenômeno de invasão das águas dos
rios sobre o sertão, semelhante ao fenômeno marinho, como da palavra ressaco, que
corresponde à funda baía de mato baixo circundada por serras.
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