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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 NIISA (Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental) da Unimontes. Traz 

resultados parciais desenvolvidos na iniciação científica e tem como objetivo conhecer a “Articulação Rosalino”, 

representação política  dos povos e comunidades tradicionais do Norte de Minas Gerais, dentre eles: os 

gerazeiros, quilombolas, vazanteiros, catingueiros, apanhadores de Flor Sempre Vivas e indígena , ligada à 

defesa dos direitos dessas coletividades frente  aos processos de retomada territorial e luta contra o avanço de 

grandes empreendimentos de base capitalista sobre os territórios tradicionais destes distintos grupos étnicos, 

buscando sua inserção nas pautas políticas do governo. 

Este projeto visa compreender o novo momento que a mesorregião norte-mineira vivencia, no que se refere a 

questão territorial, tendo como foco a emergência da articulação regional das populações tradicionais. 

 

 

Material e métodos 

Utilizou-se revisão bibliográfica, documental e midiática; entrevista; observação direta em campo e etnografia 

de eventos; mapa dos conflitos ambientais de Minas Gerais. 

 

Resultados e Discussões 

As lutas sociais dos povos e comunidades tradicionais do Norte 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 agronégocio, 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. Nesse contexto, emerge uma nova aliança entre os povos através 

da “Articulação Rosalino”, propondo uma unificação de luta, onde compartilham saberes, experiências e práticas 

coletivas de resistência, sendo a mais característica a ocupação do território ancestral expropriado. 

 A Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas surgiu depois da criação da 

Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais- CNPCT, nesse momento, foi discutida a necessidade 

de uma articulação regional para que o movimento não ficasse restrito a Brasília/DF, de modo que as populações 

tradicionais da região participassem de forma ativa do processo. No período dessa caminhada as comunidades 

tradicionais e as lideranças da região foram convidadas para participar de vários eventos, entre eles, um encontro 

na cidade de Montes Claros/MG, no Casarão do Solar dos Sertões, para discutir a articulação regional e nomea-

la. Neste sentido, chegou-se ao nome de representação mais significativa para o grupo, sendo este: Articulação 

Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas. Este nome relembra a luta indígena xakribá, 

uma vez que o movimento foi batizado com o nome do cacique Xakriabá Rosalino Gomes, assassinado por 

fazendeiros da região em 1987, se tornando mártir da luta de seu povo e inspiração de luta para os demais povos 

e comunidades tradicionais  do Norte de Minas Gerais. 

 A necessidade de criar uma articulação regional se deu pelo fato de ser uma região marcada pela sua grande 

riqueza cultural,diversa, advinda principalmente através de povos e comunidades tradicionais- principalmente 

aqueles localizados próximos ao Rio São Francisco- que vinha lutando, individualmente, pela garantia de seus 

direitos. Neste segmento, se  em todos esses locais existem conflitos e violações de direitos que se analisado de 

modo geral expressam a mesma situação: a questão do território pautada na regularização fundiária e 

reapropriação territorial, assim se justifica a criação de uma articulação regional com a proposta de unificar esta 
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situação e consequentemente acarretar um peso maior ao processo. 

 

Desse modo, a “Articulação Rosalino” reúne a nação indígena Xacriabá, geraizeiros, vazanteiros, 

catingueiros, veredeiros e quilombolas ( Fig.1).  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.  

Seu objetivo principal é proporcionar o fortalecimento político para as populações tradicionais da região e 

garantir a unificação da luta destes distintos grupos étnicos (Fig. 2). 

 Assim sendo, a Articulação Rosalino de Povos e Comunidades Tradicionais do Norte de Minas ainda está em 

processo de implementação e é de suma importância para dar visibilidade a região na garantia de firmar alianças 

entre as populações tradicionais em prol de um objetivo comum. Conforme entrevista: 

 “Cê faz uma entrevista com eles, eles falam: “Pois é moço, sozinho é difícil, mas se nós juntar”. O objetivo 

nosso é um só, é a questão, eu sempre digo: O nosso projeto é território e a regularização fundiária. Todo esse 

povo luta por uma coisa só, se nós começar discutir um projeto em comum, que educação, essas coisas assim 

vem depois, que isso aí é particularidade, agora se ‘ocê’ lutar pelo território, todo mundo! ‘cê’ pega da 

Amazônia, dos Pampas, tudo,todo mundo luta pelo território e pela regularização fundiária, é um projeto só, se 

você unifica essa luta pra todo mundo é um projeto.” ( Braulino, representante da Articulação Rosalino, 2014) 

 

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, onde resistem e fazem frente aos diversos empreendimentos de base capitalista 

estabelecidos no norte do estado. Nesse sentido, a pesquisa em andamento, aprofundará as investigações e 

análises em sua consecução. 
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Figura 1: Mesa da “Articulação Rosalino” no Arraial do Meio, 

território de Pau Preto, com representação geraizeira, quilombola, 

vazanteira, indígena, apanhadores de flor sempre –vivas, pescadores 

artesanais, entre outros. Foto: Giu Martins,2012. 
 

Figura 2: I Mutirão de Povos e Comunidades Tradicionais no 

Território Xacriabá. 2015. Foto: Laís Pereira Costa, 2015.  


