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RESUMO: 

 

No norte de Minas Gerais desde as Entradas e Bandeiras Paulistas e Mineiras do século 

XVIII, situado à margem direita do Rio São Francisco, rodeado pela paisagem que tran-

sita entre o Cerrado e à Caatinga enraíza-se o povo XAKRIABÁ.  Os Xakriabá se apre-

sentam como uma comunidade tradicional que resiste as diversidades políticas; sociais; 

ambientais e econômicas. A população se apresenta em torno de 7.450 índios que distri-

buem nas 23 aldeias que constituem um total de 46.414 hectares de terras no município 

de São João das Missões. O território Xakriabá  é traduzido pela luta que afirma a iden-

tidade de seu povo. O processo de  subalternidade  é vivido como um desafio e resistên-

cia na preservação do homo situs  que se concebe diante da realizada diversidades cultu-

rais com significados próprios. A construção dos saberes antropológicos e etnográficos 

perfazem um histórico capaz de produzir e reafirmar “novos saberes” diante da diversi-

dade local, regional e global.   

 

O objetivo é descrever o histórico geográfico cultural da população tradicional dos po-

vos indígenas Xakriabá. A historicidade caracteriza-se primeiramente pelos aspectos 

que traduzem esses povos como tradicionais; em segundo momento identifica-se os 
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elementos que (des)mitifica a “lógica” do desenvolvimento; em terceiro, discutisse a 

ética do desenvolvimento local e por fim a geografia cultural traduzida por eles. 

 

A justificativa se revela pela realidade vivida através da tradição cultural em seus signi-

ficados e significantes ao longo do tempo. As transformações ocorridas nos últimos 30 

anos em todo o processo sócio-cultural global, tem identificado a técnica informacional 

como objeto na construção dos novos espaços sociais. Estes novos espaços trazem em 

si, novas funções econômicas, ambientais e políticas.  O discurso entre o local-

global/global-local ao mesmo instante que converge, também apresenta divergências. 

Neste sentido, a tradução dessa nova realidade mundial, é identificada e caracterizada 

pelos Xakriabá através de suas próprias leituras históricas do espaço geográfico e de 

suas abordagens culturais. A concepção da geografia cultural é vivenciada e traduzida 

em novas “lógicas” de saberes e fazeres do cotidiano que se enquadra na história desse 

povo.  A relevância dessa “nova ordem” das populações tradicionais sobre o mundo 

capitalista hegemônico, tem comprovado o “poder” além do simbolismo em conviver 

com as desigualdades entre as nações e Estado-Nação por todo o globo. Essa realidade 

não se difere no norte de Minas, onde a luta latifundiária tem um histórico marcado por 

forças políticas opostas que traduzem o neoliberalismo em detrimento das forças que 

agem a favor do interesse das organizações sociais. As categorias geográficas como, 

território e lugar se apresentam em constante dialética  diante das configurações  apre-

sentadas às necessidades das ideologias nas duas instâncias, seja do Estado ou das popu-

lações tradicionais. A importância de compreender essas diversidades, acabam culmi-

nando em reconstruções epistemológicas na ciência geográfica local/global. O objeto 

estudado abrange além da Geografia Cultural, as bases científicas da Sociologia; Eco-

nomia; Direito; Ecologia e Filosofia.  

 

A metodologia abordada está baseada na literatura que identifica o objeto e suas diver-

sidades técnico-científicas, juntamente com trabalho de campo na comunidade Xakria-

bá.  

 

Assim, diante desse quadro que se configura, é de suma importância revelar e afirmar 

através da literatura e pesquisa o mundo com suas contradições e igualdades entre o 

local e o global que se ordenam e desconstroem possibilidades das redes institucionali-

zadas e as consideradas socialmente como não-governamentais.    Os Xakriabá: uma 



comunidade tradicional indígena no Norte de Minas Gerais – Brasil, propõe confirmar 

essa realidade local, apresentando para o global as suas potencialidades sócio-culturais. 

 

INTRODUÇÃO: 

 

É importante elencar alguns dos momentos da História de vida desse povo indígena, 

mesmo que de forma sintética. Com as Entradas e Bandeiras, muitos índios eram caça-

dos e sacrificados pelos bandeirantes. Com a criação da Capitania de Minas Gerais em 

1720 inicia-se várias demarcações territoriais, assim em 1728, Januário Cardoso de Al-

meida deministrador do Índios da Missão do Snr S.João do Riaxo do Itacaramby, orde-

na que juntasse os índios soltos para o trabalho forçado. Somente após um século, 

em1867, São João das Missões ou do índios servia de aldeamento e no fim de Séc. XIX 

e início do XX acontecem as  migrações vindas do Nordeste – terreno dos caboclos. A 

partir daí muitos são os conflitos entre os índios, posseiros e fazendeiros. Em 1927/28 

da-se a construção de curral de Varas, território este que vinte anos mais tarde e derru-

bado, o que causa revolta geral e reinicia os conflitos mais acirrados. Nos anos de 1960, 

o  Governo do Estado de Minas Gerais em partilhar terras – Ruralminas causa  pressão, 

o que desencadeia uma mobilização do Xakriabá realizada por Rodrigão -  Manoel Go-

mes de Oliveira. Mobilização esta conhecida como o Toré que caracteriza-se como a 

busca pela regularização das terras e reelaboração cultural. Esse processo já se dava 

diante da institucionalização do Serviço de Proteção ao Índio e posteiros Findação Na-

cional dos índios – FUNAI em suas terras. Nos anos de 1980, houve retrocesso nas ne-

gociações, sendo que 1984 a Fazenda Sapé e reocupada. Em 1987 a morte de Rosalino 

Gomes de Oliveira, Manuel Fiúza da Silva e José Pereira Santana todo o grupo e mes-

mo os fazendeiros da região sentiram que o conflito já havia ido longe demais, o que 

provocou a intervenção direta da justiça federal.  A partir daí os índios em 1997 São 

João das Missões é emancipada; o que deu ao povo força política; em 1995 é implanta-

do o Projeto Estadual de Educação Indígena. Em 2005, José Nunes de Oliveira é em-

possado prefeito de São João das Missões. (Oliveira:2004). Em 1996 é implantado o 

Programa de Formação de Professores Indígenas e desde 2003 a rede mundial de com-

putadores – internet – liga a comunidade com o mundo exterior.  Em 2007 e implantado 

o Gestar - Projeto de Gestão Ambiental Rural do Ministério do Meio Ambiente. Na atu-

alidade, existem várias instituições como ONG’s ambientais e educacionais; universi-



dades e demais organizações da sociedade civil, desenvolvendo inúmeros trabalhos com 

os Xakriabá. 

 

A  identificação das terras indígenas é mostrada a partir do mapa abaixo.  

 

 

 

 
Mapa 01 – Terras Indígenas Xakriabá e Rancharia 

Fonte: Plano de Manejo - PNCP 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

 

A “lógica” do capital financeiro está enraizada em nossa cultura moderna e juntamente 

com ela as idéias de desenvolvimento. São muitas as concepções desenvolvimentistas 

que perpassam por além das ciências econômicas, atingindo e consolidando-se com as 

ideologias políticas, sociais, culturais e ambientais. Essa “rede” de fixos e fluxos apre-

senta uma escala de grandeza que atinge as territorialidades locais e globais. A globali-

zação utiliza-se desse sistema desenvolvimentista para atingir todos os Estado-Nação, 

criando assim uma sociedade da “globalização perversa”. 

 

Muitas são as alternativas e formas de soluções que as comunidades locais e populações 

tradicionais concebem para poderem desvencilhar desse sistema hegemônico. Em seus 

territórios os povos do cerrado, em especial os índios Xakriabá de São João das Missões 

–MG, desenvolvem iniciativas locais que são exteriores as idéias desenvolvimentistas  

que permeiam a lógica capitalista. Através da sua ética do desenvolvimento local; pro-

dução de capital social; solidariedade e dádiva; articulações políticas e sustentáveis para 

sua sociedade e meio ambiente, vivem de forma a confirmar a sua identidade cultural 

indígena no cerrado do Norte de Minas.  

 

Costa (2005:38) diz que “o lugar das populações tradicionais tem sido o lugar da biodi-

versidade no Norte de Minas, por necessidade e estratégia de sobrevivência, tendo como 

princípio estruturante a diversificação para as suas reproduções física e social”. 

 

Como uma sociedade indígena, legitimada pelo estado brasileiro, os Xakriabá têm em 

sua etnicidade o diacrítico que os fazem diversos dos povos mestiços que os circundam 

e que podem ser caracterizadas como chapadeiros, veredeiros ou campineiros”, afirma 

Costa (2005:34) 

 

Conforme o Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmen-

te ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. Constituição Federal, 1988. 

 



O Estatuto do Índio (Lei 6.001) entrou em vigor em 1973 e vigora até hoje. O Estatuto 

define as terras indígenas em três categorias:  - Terras Ocupadas Tradicionalmente, 

Terras Reservadas e Terras de Domínio dos Índios. As terras ocupadas tradicionalmente 

(áreas indígenas) estavam definidas nas Constituições de de 1967 e 1969.  As Terras 

Reservadas (Reserva Indígena) são terras destinadas pela União para usufruto dos 

índios, não necessariamente as terras de ocupação tradicional. Isto assegura ao dono da 

terra a indenização em caso de desapropriação. Terras de Domínio dos Índios são as 

terras adquiridas por intermédio de compra e venda ou usucapião.  

O Decreto de 6.040 de 7 de fevereio de 2007, Institui a Política Nacional de Desenvol-

vimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e em seu  Art. 3o Para os 

fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por:  

 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam 

e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, soci-

al, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas ge-

rados e transmitidos pela tradição;  

Segundo Diegues e Arruda (2001: 26), as sociedades tradicionais se caracterizam por: 

Dependência da relação de simbiose entre a natureza, os ciclos e os recursos 
naturais renováveis com os quais se constrói um modo de vida; 
Conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos, que se reflete na ela-
boração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhe-
cimento é transferido por oralidade de geração em geração; 
Pela noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica 
e socialmente; 
Pela moradia e ocupação do território por várias gerações, ainda que alguns 
membros individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e volta-
do para a terra de seus antepassados; 
Pela importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de mer-
cadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implicaria uma rela-
ção com o mercado; 
Pela reduzida acumulação de capital; 
Pela importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações 
de parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, soci-
ais e culturais; 
Pela importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, pesca e a-
tividades extrativas;  
Pela tecnologia utilizada, que é relativamente simples, de impacto limitado so-
bre o meio ambiente. Há uma reduzida divisão técnica social do trabalho, so-
bressaindo o artesanal, cujo produtor e sua família dominam todo o processo 
até o produto final; 
Pelo fraco poder político, que em geral reside nos grupos de poder dos centros 
urbanos; e 



Pela auto-identificação ou identificação por outros de pertencer a uma cultura 
distinta. 

 

Assim,  pode-se identificar  esse povos  indígenas  como tradicionais em suas diversas 

relações sociais, culturais, ambientais e políticas. 

 

Primeiramente, para se tentar o diálogo entre a teoria e a prática é necessário reconhecer 

os vários significados da categoria do território e suas várias funções como, o de limi-

te e fronteira; o de “poder” do Estado e do espaço privado; e os seus diversos usos  de 

territorialização, desterritorializaçao e reterritorializaçao.  Em segundo momento é im-

portante identificar a categoria de desenvolvimento local, como sendo o espaço atribu-

ído pelos indivíduos e uma coletividade para construir e conceber o envolvimento soci-

al, econômico, político e ambiental  sem excluir seus pares. Por fim compreende-se a 

categoria de sítio, que apresenta-se aqui como a principal configuração que se propõe a 

discutir.  

 

Segundo Almeida (2008:59), “a territorialidade considera tanto as questões de ordem 

simbólico-cultural como também o sentimento de pertencimento a um dado território.”  

“A compreensão e a auto-identificação de ser do lugar também só é concebido pelo in-

divíduo que é do local ou que entende a tradição como um elemento parte de sua memó-

ria. O acesso ao recurso é garantido pelo fato de se pertencer à comunidade e participar 

do mesmo universo simbólico de normas e proibições, em geral fundado numa comple-

xa teia de relações familiares”. (DIEGUES e MOREIRA, 2001:9).  

 

Zaoual (2003;2006) “compreende a  nova economia como sendo capaz de reconhecer a 

validade dos diferentes códigos culturais que orientam as trocas, evitando a destruição 

dos sítios, das territorialidades e das regras que preservam os laços sociais”.  

Para o autor o “homem só se sente bem onde  encontra seu lugar, seu sítio” (2006:16). 

O sítio portanto vai além do território, “o pensamento dos sítios, associa os mundos 

simbólicos e morais dos homens e suas práticas cotidianas” (Zaoual, 2006:30).  

 

Enquadrando o povo Xakriabá nessa leitura, pode-se compreender que o Toré, já citado 

aqui, se aproxima dessa ética de desenvolvimento local, confirmando assim que o indi-

víduo – índio Xakriabá – é, e pode ser exemplificado como o homo situs,  que converge 



com o habitus  de Bourdieu, diferentemente do homo oeconomicus que se apresenta em 

nossa modernidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: para outra prosa  

 

O quadro sintético que se inicia nessa discussão é a priori uma forma de buscar com-

preender melhor as novas identidades  e símbolos que pode-se assimilar em alguns gru-

pos que resistem ao mundo hegemônico do capital. O modo de sobreviver desse povo 

Xakriabá constata o seu altruísmo diante das forças globais. O sítio que permeia a ética 

humana em desenvolver uma solidariedade e reciprocidade torna-se o território social, 

político, ambiental e econômico para além das ciências, pois envolve-se e concebe-se no 

Toré, o seu “espírito” de vida.  
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