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Introdução 

 Este trabalho faz parte do projeto “Populações Tradicionais e unidades de Conservação em Florestas Tropicais 

Secas: Conflitos Socioambientais em uma perspectiva Comparativa no Brasil”, realizado pela Rede Matas Secas e 

Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental (NIISA) da Universidade Estadual de Montes Claros. Traz 

resultados parciais desenvolvidos na iniciação científica e tem como objetivo compreender a constituição dos 

movimentos de territorizalização no Norte de Minas Gerais tendo como foco o movimento de resistência indígena 

Xacriabá. Uma vez que suas lutas territoriais são referências para outros movimentos da região com quem vem 

construindo alianças políticas através da emergência de um fenômeno social contemporâneo denominado “Articulação 

Rosalino”.  

 Este projeto nasce a partir das análises de todos os movimentos de retomada territorial e luta contra o avanço de 

grandes empreendimentos de base capitalista sobre os territórios tradicionais dos distintos grupos étnicos da 

mesorregião norte mineira. Dentre eles: os gerazeiros, quilombolas, vazanteiros, catingueiros, apanhadores de Flor 

Sempre Vivas e indígenas. Neste contexto a articulação surge como representação política desses ligada à defesa dos 

direitos dessas coletividades buscando sua inserção nas pautas políticas do governo. 

 

 

Material e métodos 

Utilizou-se revisão bibliográfica, documental e midiática; entrevista; observação direta em campo; mapa dos conflitos 

ambientais de Minas Gerais. 

 

Resultados e Discussões 

As lutas sociais dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais-Brasil, fazem parte de um processo de 

mobilização e articulação política entre distintos grupos étnicos. Com diferenças culturais e históricas próprias, buscam 

a valorização identitária e a manutenção e/ou reapropriação de seus territórios ameaçados pelo agronegócio, mineração, 

monocultura de eucalipto e unidades de conservação. Compartilham projetos alternativos de sustentabilidade no campo 

ambiental e agrário como, reservas de desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas, assentamentos e projetos 

agroextrativistas, assim como a demarcação de territórios quilombolas e indígenas. Este trabalho mostra como a luta 

indígena Xacriabá tem papel fundamental nesse processo de resistência e busca de reapropriação territorial contribuindo 

para movimentação de outros povos na região conforme linha do tempo na Fig. 1. 

Nesse contexto, emerge nova aliança entre os povos através da “Articulação Rosalino” onde compartilham saberes, 

experiências e práticas coletivas de resistência, sendo a mais característica a ocupação do território ancestral 

expropriado. Batizada com o nome do cacique Xacriabá Rosalino Gomes de Oliveira, assassinado por fazendeiros da 

região em 1987, o movimento tem nele inspiração de luta para os demais povos e comunidades tradicionais da região do 

Norte de Minas Gerais. Desde os anos 2000, os Xacriabá vêm realizando retomadas territoriais que dizem respeito a um 

terço de território ainda não delimitado pela Fundação Nacional do Índio (Funai), constado na carta de doação feita por 

Januário Cardoso em 1.728 no qual os limites foram definidos em um documento firmado no cartório Morrinhos 

(Matias Cardoso) e registrado em 19 de abril de 1.956 no livro paroquial da Vila Januária onde se encontrava a sede da 

comarca e em Ouro Preto que era a Capital da Província.  

Assim, a “Articulação Rosalino” reúne a nação indígena Xacriabá, geraizeiros, vazanteiros, catingueiros, 

veredeiros e quilombolas. Atualmente, esse movimento vem se expandindo e apoiando as lutas territoriais ao longo do 

estado de Minas Gerais, incorporando outros povos e comunidades tradicionais da Serra do Espinhaço, 

como quilombolas e apanhadoras de sempre-vivas. 

Ainda demonstrando a força da etnia indígena xacriabá como exemplo de afinco, temos na reunião da “Articulação 
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Rosalino”- que ocorreu em 26 e 27 de outubro de 2013 no Acampamento da Fazenda São Judas Tadeu (território 

Xacriabá)- como pauta: Discussão sobre a liminar de desapropriação da fazenda e audiência marcada para o dia 8 de 

novembro de 2013, em São João das Missões como mostra a Fig. 2. Onde vê-se o apoio e união das comunidades 

presentes para com a questão indígena. Não obstante muita luta, reivindicações e colaboração de órgãos sociais em 

14/02/2014 a constitucionabilidade de seus direitos foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal concedendo aos 

indígenas a posse permanente do território ocupado. Fig. 3 

 

 

Conclusão 

Portanto, observa-se um singular fenômeno social de composição política entre os povos e comunidades tradicionais 

em Minas Gerais, que vêm se unificando de forma inédita na busca pela reapropriação e manutenção de seus territórios 

ancestrais tido com “Articulação Rosalino”, onde resistem e fazem frente aos diversos empreendimentos de base 

capitalista estabelecidos no norte do estado com evidência a etnia indígena Xacriabá que através do próprio nome desta 

aliança demonstra a representação da diversidade cultural desse grupo de lideranças políticas que tem a força da 

representação de seu povo. Nesse sentido, a pesquisa em andamento, aprofundará as investigações e análises em sua 

consecução. 
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Figura 1. Linha do Tempo Conflitos Territoriais- Norte de Minas Gerais. Fonte: MAGALHÃES, 2014. 

 

     
Figura 2. Reunião “Articulação Rosalino”. Fonte: EDINA, 2013.  Figura 3: placa Fazenda São Judas Tadeu. Fonte: ANAYA, 2014. 

 

 


