
História 
  
No período pré-colonial, havia, possivelmente, outros povos na região de São João 
das Missões, às margens do rio São Francisco, onde nós, Xakriabá, estamos 
localizados hoje. Naquela época, nosso povo não tinha território definido e ocupava 
várias regiões no vale do Tocantins, Goiás e às margens do rio São Francisco. 
 
No início do século XVIII, o maior responsável pela morte de índios Xakriabá foi o 
bandeirante Matias Cardoso de Almeida. Posteriormente, chegaram os missionários, 
que começaram a aldear para poder catequizar e assim ter domínio sobre nós. 
 
Naquela época, um índio encontrou uma imagem de santo, que recebeu o nome de 
São João dos Índios. Os missionários jesuítas ficaram sabendo da imagem e 
resolveram levá-la para a igreja de Matias Cardoso, a qual os índios foram 
obrigados a construir. No dia seguinte, a imagem estava, novamente, no mesmo 
lugar onde foi encontrada, e assim ocorreu vários vezes. 
 
Os missionários jesuítas, vendo que o santo não ficava na igreja de Matias Cardoso, 
acharam que era milagre e resolveram fazer uma capela na mesma localidade 
onde a imagem foi encontrada. Esse local é hoje uma igreja e a imagem continua 
no mesmo lugar em que foi encontrada naquela época. Hoje, a imagem possui o 
nome de São João, padroeiro da cidade cuja festa é comemorada no dia 25 de 
Junho. O local, posteriormente, foi denominado São João das Missões. 
 
Antes da catequização dos índios, essa região era dividida em capitanias: 
Pernambuco, à margem esquerda do rio São Francisco, e à margem direita, a 
capitania da Bahia. Na época, os Xakriabá estavam localizados na capitania de 
Pernambuco, que acabou fazendo parte da missão jesuítica. Os Xakriabá foram 
aldeados para começar o processo de colonização, sendo obrigados a falar o 
português e a seguir a religião, costumes e crenças dos europeus. 
 
Januário Cardoso de Almeida, filho de Matias Cardoso, doou um pedaço de terra 
para os Xakriabá, para que estes não se espalhassem e ficassem só trabalhando 
para ele. Os Xakriabá então registraram a terra em dois cartórios: o de Januária e o 
de Ouro Preto. Mas em 1850 foi criada a Lei de Terras, pela qual a terra Xakriabá se 
tornou devoluta, pertencendo ao governo. 
 



Em 1927, ocorreu o primeiro grande conflito na região de Rancharia. Os fazendeiros 
fizeram uma cerca em torno do território Xakriabá, sendo que alguns índios foram 
obrigados a ajudar na construção dessa cerca: "Nós Xakriabá, revoltados com essa 
atitude, fizemos um mutirão e colocamos fogo na cerca, e alguns índios morreram 
nesse episódio. Demos o nome a essa cerca de 'curral de vara' ". 
 
Em 1940, criou-se uma nova lei, pela qual o proprietário precisava ter registro de 
compra da terra. Os Xakriabá não possuíam esse documento devido ao fato de a 
terra ter sido doada. Então, a terra passou a ser devoluta novamente. Ao se 
organizar e correr atrás de providências para ter a posse da terra legalmente, a 
comunidade contribuiu com dinheiro para que as lideranças pudessem viajar para o 
Rio de Janeiro em busca de apoio, ajuda e informações que nos defendessem. 
 
Lideranças importantes se destacaram, como Rosalino e Rodrigo, que denunciaram 
invasões no território Xakriabá. Em 1978, a Funai criou o Grupo Técnico (GT) para 
identificar a terra Xakriabá. Só depois de nove anos a Funai começou o processo de 
homologação do território. Nesse período, três lideranças indígenas foram 
assassinadas, entre elas Rosalino, por grileiros comandados por um fazendeiro. 
 
"Depois disso, tivemos nossa terra demarcada, mas Rancharia ficou de fora e nosso 
povo não desistiu de lutar. A TI Xakriabá de Rancharia só foi demarcada em 2000, 
com muita luta e esforço dos mais velhos. Enfrentamos a revolta dos fazendeiros e 
conseguimos a demarcação da nossa terra. Mas a nossa luta não acaba aqui! 
Nosso território de direito não foi todo demarcado, temos uma grande parte que 
ainda está nas mãos dos não-índios." 
 
 
Fonte: Site Povos Indígenas no Brasil / Instituto Socioambiental – ISA  

http://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/funai

