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RESUMO 

BRITO, Eliseu Pereira de. Itinerários de uma identidade territorial na invenção do ser 

tocantinense. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Geografia do Instituto de 

Estudos Socioambientais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016. 

Esta tese tem como temática central a identidade forjada nas relações territoriais, discutida 

sob o viés da Geografia Humana. Território e identidade foram analisados a fim de buscar 

respostas ao problema central da pesquisa sobre a existência de uma “identidade territorial 

tocantinense”. Objetivou-se analisar a constituição da identidade territorial na interface da 

formação do território enquanto identificação e diferenciação dos/nos espaços por múltiplos 

sujeitos tocantinenses. A abordagem proposta na tese é de uma pesquisa qualitativa, com uso 

de fontes primárias e secundárias, entrevistas, documentos históricos e informações 

censitárias. Utilizou-se de técnicas do Diagnóstico Rural Participativo – DRP para coletas de 

informações por meio de entrevistas e para descrição da paisagem tocantinense, em campo. 

Essas informações foram lidas por meio da análise do discurso em Nogueira (2001) e o 

território foi interpretado como uma trama geossimbólica, conforme proposto por 

Bonnemaison (1987). Considerou-se que a primeira cisão do território goiano foi em 1736, 

sendo esta o marco principal do processo de diferenciação territorial. As rupturas de 1809 e 

1821 foram resultado de uma não identidade goiana unificada. Os sujeitos do norte de Goiás 

passaram a ser chamados de nortenses em relação aos do sul, chamados, por sua vez, de 

goianos. As singularidades territoriais criadas no bojo de um mundo diferenciado no norte de 

Goiás se intensificaram ao longo dos séculos XIX e XX e, em 1956, sob o comando de 

Feliciano Braga, em Porto Nacional, os nortenses foram denominados de tocantinenses, 

intento que permaneceu com a criação do Tocantins, em 1988. A mobilidade espacial, os 

caminhos, os lugares do trabalho e do ócio foram identificados sua importância na formação 

da identidade territorial tocantinense. Para tanto, a identidade territorial tocantinense é 

múltipla e aberta a novos conteúdos territoriais, o que forma uma diacronia no processo. Mas, 

também, há uma duração temporal do processo identitário, identificado na tese como 

identidade de persistência.  

Palavras-Chave: Identificação, Diferenciação, Duração Temporal, Identidade de 

Persistência, Identidade Territorial. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

BRITO, Eliseu Pereira de. Itineraries of a territorial identity in the invention of 

being tocantinense. Thesis (Doctorate) – Geography Postgraduate Program of the Socio-

Environmental Institute, Federal University of Goiás, Goiânia, 2016.  

 

 

This thesis has as its central theme the identity forged in the territorial relations, discussed 

under the bias of Human Geography. Territory and identity were analyzed in order to seek 

answers to the central research problem on the existence of a “territorial tocantinense 

identity”. This study aimed to analyze the constitution of territorial identity in the interface 

with territory formation as identification and differentiation of/in the spaces by multiple 

tocantinenses subjects. The approach proposed in the thesis is a qualitative study, using 

primary and secondary sources, interviews, historical documents and census information. We 

used techniques from Diagnóstico Rural Participativo – DRP for data collection through 

interviews and description of Tocantins’ landscapes in fieldwork. Such data were read by 

means of discourse analysis based on Nogueira (2001), and the territory was interpreted with 

basis on geosymbolism proposed by Bonnemaison (1987). It was considered that the first 

rupture of the territory of Goiás was in 1736, and it was the main framework of the territorial 

differentiation process. Ruptures in 1809 and 1821 were the result of a non-unified goiana 

identity. The subjects of the north of Goiás started to be called the nortenses by those from the 

south, who, in turn, were called the goianos. The territorial singularities created in the midst 

of a different world in the north of Goiás intensified over the XIX and XX centuries, and in 

1956, under the Feliciano Braga command in Porto Nacional, the nortenses became the 

tocantinenses, which resulted in the creation of the state of Tocantins, in 1988. The mobility 

through the territory, the paths, places of work and leisure had their importance identified 

within in the formation of Tocantins’ territorial identity. Therefore, the Tocantins territorial 

identity is multiple and open to new territorial content, which forms a diachrony in the 

process. But also, there is a temporal duration of the identity process, which we identified as a 

persistence identity. 

 

Keywords: Identification, Differentiation, Time duration, Persistence Identity, Territorial 

Identity.  
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INTRODUÇÃO 

 

Intitulamos esta tese em: Itinerários de uma identidade territorial na invenção do ser 

tocantinense. A invenção do norte/Tocantins e a criação do Tocantins são duas questões 

importantes na pesquisa. A invenção antecedeu à criação e foi projetada em uma duração 

temporal, com estratégias diversas. A criação do Tocantins foi a materialização da construção 

da ideia de um norte diferente do sul e não pertencente a Goiás. Essas diferenças foram 

atribuídas à dinâmica no processo de formação do território tocantinense. Compreendemos 

que o rompimento da ideia de unidade se deu ainda nos primeiros anos da ocupação pelos 

mineradores, no século XVIII. Eventos de repressão, como o fechamento da navegação e a 

prisão das embarcações dos sujeitos nortenses, se perpetuaram por mais de cinquenta anos e 

foram ressaltados, ao longo do texto, como a primeira cisão no então território goiano.  

A proibição da navegação nos rios Tocantins e Araguaia e a cobrança diferenciada de 

impostos instigaram os nortenses a buscar autonomia, concretizada em 1809, com a criação da 

Comarca de São João das Duas Barras, e em 1821, com a criação da Província do Norte 

(CAVALCANTE, 2005). Porém, tal divisão não vigorou, e a referida província retornou aos 

mandos de Goiás. A não consolidação da separação, entretanto, não implicou em junção com 

Goiás, antes o norte relevou suas diferenças quanto ao sul, produzindo, assim, fraturas que 

não foram possíveis mais de serem unidas. Os discursos dos tocantinenses que deram 

sustentação à criação do Tocantins foram articulados na produção de uma identidade 

regional/territorial. O Estado do Tocantins foi criado no ano de 1988 em decorrência da 

divisão do território goiano.  

Não consideramos que a criação do Tocantins enquanto fato isolado, sem o contexto 

da sua invenção, dê condições para uma interpretação da dimensão do ser tocantinense, pois 

tal construção, temos como hipótese que foi um processo histórico de resistência e 

persistência no território pelos seus sujeitos, baseado, principalmente, na diferenciação. No 

entanto, mais do que discursos políticos, houve também identificações com os lugares e 

particularidades nas tradições, muitas consideradas como decorrência do isolamento 

geográfico de mais de um século no qual viveu a região1, em termos da escala temporal e 

espacial.  

                                                           
1 O conceito de região nesta tese é entendido como termo mediano entre o espaço e o território: “entre o espaço-

estrutura, organizado segundo funções econômicas e sociais, e o território, lugar vivido e de cultura, a região é, 
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A criação do Tocantins produziu a necessidade de se ter uma capital. Algumas 

cidades foram apresentadas como possíveis sedes da administração estadual. No entanto, o 

chamado discurso do isolamento sempre pregou a distância de Vila Boa e Goiânia como um 

problema para o desenvolvimento regional. Então, construir a capital em Araguaína ou em 

Gurupi cairia no mesmo erro de localização, uma no norte e a outra no sul do Tocantins. 

Tomando uma decisão particular, o governador do estado do Tocantins José Wilson Siqueira 

Campos decidiu construir uma nova cidade no centro do Tocantins e no centro geodésico do 

Brasil. Os discursos políticos que justificaram tal construção criaram representações em torno 

de símbolos do Tocantins e criaram outros, como o Sol e o Girassol.  

Foram símbolos e metáforas orquestrados para dar sentido ao novo estado. Os 

discursos políticos, dos fazendeiros e até dos sujeitos subalternizados tocantinenses, passaram 

a exaltar o movimento autonomista, uma luta coletiva que consolidou seu projeto em 1988, 

com a criação do Estado do Tocantins, o marco de uma conquista, do rompimento com o 

“atraso”. Novos símbolos e significados foram criados sobre a invenção/criação do Tocantins 

para se estabelecer um discurso de modernização territorial, com alguns referenciais do 

passado e do presente que evidenciam a identidade territorial tocantinense. Também 

consolidaram-se os mitos fundadores do Tocantins em lugares e sujeitos estratégicos do 

processo de criação, embrenhados nas lutas separatistas e de divisão do território goiano.  

De posse dessa abordagem espacial, na qual se enfatiza o processo de formação do 

Tocantins, construímos uma tese com o tema da identidade territorial tocantinense. 

Estruturamos sobre esse tema uma análise apoiada na identidade enquanto processo histórico, 

com um olhar sobre a construção da identificação do tocantinense com o território, e enquanto 

processo decorrente de relações dos sujeitos no território na busca por diferenciações. 

Definimos como objetivo da pesquisa analisar, na interface da formação do território, a 

constituição da identidade territorial tocantinense enquanto identificação e diferenciação 

dos/nos espaços por múltiplos sujeitos e como processos/resultados de uma construção 

histórico-geográfica dos tocantinenses. 

Acreditamos que a identidade territorial se estabelece pela identificação dos sujeitos 

com o território na diferenciação territorial. Para identificá-la, partimos do pressuposto da 

necessidade de uma análise da densidade das singularidades internas. Primeiro, recorremos a 

uma base histórica dos discursos identitários, para, posteriormente, entender o sentido da 

                                                                                                                                                                                     
sem nenhuma dúvida, o sistema de regulação no qual eles se integram em níveis diferentes” (BONNEMAISON, 

2012, p. 302). 
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identidade com o território, bem como a representação acerca das identidades tocantinenses 

nos discursos dos sujeitos. E, por último, a afirmação da identidade pós-criação do Tocantins.  

A categoria território foi estudada principalmente em Jöel Bonnemaison (1987). O 

autor fundamenta-se numa leitura dos geossímbolos, proposta basilar de sua análise das 

comunidades tradicionais da Melanésia. Estes são as marcas impregnadas no solo, carregadas 

por simbologias que aparecem na forma de linguagem. É nessa leitura de geossimbolos na 

qual estrutura os pilares da formação identitária. Esta, por sua vez, está ancorada no território, 

na história e nos mitos de fundação.  

Trazemos os aportes de Bonnemaison (1987, 2012) para a leitura da identidade 

territorial, complementando com a proposta de Loredana Sciolla (2010) na construção da 

teoria sobre a duração temporal. Autores como Giménez (2000) e Almeida (2009) também 

nos ofereceram uma base teórica da identidade territorial. 

Para melhor organização do texto e aprimoramento da tese proposta sobre a identidade 

territorial tocantinense, a tese foi desenvolvida em seis capítulos. A lógica dessa divisão está 

na forma como fizemos a leitura dos lugares, das paisagens e dos territórios. Em parte, eles 

são descritivos e também explicativos/interpretativos da identidade territorial tocantinense.  

Capítulo I: intitulamos de “o ponto de partida”, neste discutimos a construção da tese e dos 

caminhos trilhados para estruturar a ideia em torno da identidade territorial tocantinense. É 

um capítulo dividido em duas seções: na primeira, aborda-se a trajetória do percurso teórico e 

metodológico que fizemos para construir a tese; na segunda, as categorias acionadas para dar 

conta dessa proposta de tese. 

Capítulo II: é um encontro da gênese possível de ser explanada para construir a ideia da 

primeira cisão do território goiano, fundamentando os fatos que permitiram construir a ideia 

de “norte”. É a fase pouco relevada na concepção do Tocantins, mas é o fundamento que 

culminou no movimento separatista do século XIX. Traz uma leitura geográfica na qual nos 

interessamos pelos fatos e pela territorialização. No entanto, há um adensamento de leituras 

históricas da região. Intitulamos o capítulo de “uma gênese da identidade territorial na 

interface do processo de diferenciação”. 

Capítulo III: “sentidos de uma diferenciação territorial” é uma análise do saturamento do 

movimento separatista que se iniciou desde os primeiros anos das fundações dos garimpos no 

norte, se aprofundou e efetivou a criação da comarca de São João das Duas Barras. As 

diferenças entre o norte e o sul de Goiás foram aprofundadas e consolidadas na criação da 

Província do Norte, em 1821. O rompimento e o agrupamento, em 1823, extinguiram a 
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província recém-criada e acentuaram as diferenciações entre os sujeitos do norte em relação 

aos do sul. 

Capítulo IV: também os fatores naturais, como os rios, criaram orientações diferentes no 

território e na identidade territorial. O norte, banhado pelos rios Tocantins e Araguaia, teve na 

mobilidade regional a via fluvial e, esta direcionada para o porto de Belém-PA, local da foz 

do rio Tocantins, Norte do país. A criação da rodovia Belém-Brasília rompeu com essa 

orientação da circulação e ligou o norte ao sul de Goiás. A ocupação do território também foi 

alterada, e o lado oeste foi ocupado por migrantes de várias procedências a partir de então. 

Estudos que nos fez pensar um título: “pela água ou por terra: temporalidades intrisicas”. 

Capítulo V: a ligação proporcionada pela Belém-Brasília produziu um maior encontro com os 

sujeitos no mesmo território institucional e uma maior nitidez das diferenças regionais. O 

norte foi agregado às políticas de desenvolvimento da Amazônia, coincidindo com os antigos 

limites da Província do Norte. O encontro produziu desencontros, e o processo culminou na 

criação do Estado do Tocantins, em 1988, o qual intitulamos: “por um itinerario 

tocantinense”. 

Capítulo VI: intitulado: “entre territórios e identidades tocantinenses: vivencias e sentidos”, 

afirmamos que, para consolidar o Tocantins, houve uma construção de mitos fundadores em 

Teotônio Segurado e Siqueira Campos. A consolidação do território também passou pela 

construção de sua capital e se sustentou nas tradições que chamamos de expressões culturais 

tocantinenses. Buscamos ressaltar a invenção do ser tocantinense pela inter-relação do 

ribeirinho tocantinense. E o Bico do Papagaio, vergonha para a elite ruralista goiana, tornou-

se um dos símbolos tocantinenses, respaldados nas lutas de mulheres quebradeiras de coco 

nessa região. 

A identidade tocantinense é forjada na relação e no reconhecimento das diferenças 

territoriais. Articulamos, como fundamento interno da identidade, a identificação e, como 

fundamento externo, a diferenciação, entendimento que buscamos não dissociar um do outro 

nos itinerários do texto ao longo desta tese.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Paisagem da zona rural tocantinense em Paranã. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I 

1. O PONTO DE PARTIDA 

A construção desta tese se deu numa trajetória de encontros e desencontros com o 

objeto da pesquisa. Foi na busca por essa construção da ideia que o empírico e o teórico foram 

interpretados. Este capítulo aborda o ponto de partida da construção em torno da ideia. Trata-

se da trajetória do pesquisador na organização dos seus questionamentos e das basilares 

pesquisas que permitiram um contraponto das ideias em torno da tese. Também relevamos as 

formas de abordagem, as técnicas de fazer a pesquisa e a construção teórica sobre o tema. O 

objetivo deste capítulo é apresentar a trajetória de realização da investigação, o método e a 

metodologia, e os principais conceitos que articulamos para construir a tese.  

1.1 Trajetórias do autor 

Em 1993, minha família mudou-se do norte do Estado de Goiás para o Tocantins, terra 

das histórias de vida da família, quer seja em Gurupi, em Couto Magalhães, no Garimpo do 

Chiqueirão, em Itaguatins ou em Miracema do Tocantins. Estar em Palmas foi nos inserir 

neste mundo, muitas vezes, difícil, mas, em sua maioria, parafraseando Yi-Fu Tuan (1980), 

topofilíco, de alegria e de uma vivência saudosista das barrancas dos rios. A descoberta de 

cada um desses lugares nos deixou mais suscetíveis e apegados ao território. Em outras 

palavras, escolhemos esta terra como nossa, e pouco importa se nasci em Brasília. Eu, 

pesquisador/doutorando, sou tocantinense. 

Na universidade, as pesquisas empíricas realizadas no Tocantins, com trabalhos de 

campo, despertaram curiosidades em estudar o Tocantins. A partir de então, buscamos 

organizar e sistematizar pesquisas sobre a formação do território tocantinense. As dúvidas nos 

suscitaram inúmeras interrogações, muitas abandonadas ao longo do tempo, outras 

perseguidas até o presente momento e que comparecem como problemática nesta tese. 

Ao sair de Palmas para morar mais ao norte, no Bico do Papagaio, aproximamo-nos 

das quebradeiras de coco, dos ribeirinhos e daqueles tocantinenses das margens da rodovia 

Belém-Brasília. Nossas pesquisas passaram a não focar apenas Palmas, mais também o 

Estado como um todo. Alguns trabalhos de campo fizemos com colegas em comunidades 
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quilombolas, ribeirinhas e em cidades do interior do Tocantins. Na maioria das vezes, foram 

pesquisas exploratórias, com um olhar sobre a paisagem, buscando entender a organização 

dos sujeitos no espaço. 

Ao discutir a identidade tocantinense em trabalhos científicos, alguns desafios 

ganharam concretude. Na tentativa de encontrar um caminho para pensar o objeto de estudo, 

decidimos por enfocá-lo enquanto processo geográfico. Para tanto, direcionamos um olhar 

sobre a identidade segundo o viés geográfico, a partir do território.  

1.2 O encontro com a pesquisa da tese 

 Uma pesquisa sempre é um encontro e, ao mesmo tempo, um desencontro. As certezas 

devem ser colocadas em questionamento, até porque o que de fato move uma pesquisa são as 

dúvidas que esta suscita. Nesse ir e vir, entre leituras e pesquisa de campo, a trajetória nos 

parece ser primordial para a convergência construída no texto. Este, por exemplo, é uma 

trajetória do nosso encontro com o tema da identidade territorial. Em um primeiro momento, 

uma revisão conceitual, na qual buscamos respaldos para a tese de doutorado nos estudos 

feitos por Rogério Haesbaert (1995) no oeste da Bahia. O encontro do gaúcho com o baiano 

nos Gerais.  As temporalidades diferentes na concepção de entender o outro que, na maioria 

das vezes, leva a um conflito, gerando os estigmas: o gaúcho trabalhador e, do outro, o baiano 

que não tinha a mesma agilidade no trabalho, no inventariar o trabalho.  

 Trata-se da alteridade no encontro de duas ou várias culturas dos sujeitos que estão no 

lugar com aqueles que ali chegam. O reconhecer-se como outro diante do diferente, ou 

mesmo o ser notado como diferente. O entrar no ônibus da viação Planalto e encontrar os 

conterrâneos e poder dialogar no percurso com os gaúchos (sulistas) viajando para outros 

lugares. E, em alguns momentos da pesquisa, Haesbaert (1995) mergulhou em seu próprio 

mundo, viajando na memória de infância, na trajetória familiar, para se encontrar na pesquisa. 

O encontro com sujeitos semelhantes e diferentes no lugar da pesquisa possibilitou ao autor 

capturar as sutilezas das cenas que surgiram a cada entrevista realizada. Os gaúchos o 

consideraram um conhecido entre eles, e os baianos, por seu turno, um estranho em seus 

territórios.  

O autor coloca-se como observador fora da cena para, assim, ler de um ponto de vista 

crítico e conflitivo do encontro dos sujeitos. Numa passagem, Haesbaert (1995, p. 159) 

explicita o seguinte: 



26 

 

 

 

Fica evidente, assim, a contradição dos migrantes do Sul quando criticam os 

nordestinos por serem “muito dependentes do governo, ficam esperando tudo dos 

políticos”. O que dizer de grande parte deles (com a acesso ao crédito bancário) que, 

sob uma outra lógica, vivem às custas dos créditos subsidiados do Estado, culpando 

depois por todas as crises e deficiências das regiões onde eles se instalam? [...] um 

dos principais motivos do conflito entre nordestinos e sulistas está justamente no 

fato dos financiamentos serem destinados quase que exclusivamente para os 

gaúchos.  

 O não se deixar enveredar por sentimentos identitários na pesquisa e capturar suas 

particularidades de acordo com uma orientação que o autor propõe. O eu pesquisador se 

posiciona como observador. Assim, mesmo sendo um sulista e sentindo-se entre irmandade 

junto aos gaúchos na Bahia, orientou seu pensamento para além de suas emoções, exercendo 

criticidade em relação aos discursos. De forma semelhante a Haesbaert (1995), sua ex-

orientanda, Maria de Jesus Morais, uma maranhense, de Nova York, estudou a identidade 

acreana em sua tese de doutorado, defendida em 2008, na Universidade Federal Fluminense. 

A semelhança se dá, em parte, se pensarmos na ótica dos migrantes nordestinos no Acre, para 

quem a pesquisadora era uma conterrânea nos rincões da Amazônia. Uma pesquisa com 

aporte geográfico e histórico com o qual buscou ler a identidade acreana. 

 Ao estabelecer uma periodização para o território acreano, ligada diretamente a 

temporalidades espaciais, delimitadas por processos políticos, sociais e econômicos, a autora 

estabeleceu uma análise particular sobre a identidade acreana respaldada nas reinvenções da 

acreanidade. Ali, o nacionalismo se dilui num conflito entre Brasil e Bolívia, e a soberania se 

entrecruza na conquista do território. O desenvolvimento do texto, então, é tecido pela riqueza 

de detalhes e de acontecimentos no processo de (re)invenção do território. Três movimentos 

históricos são apresentados: a revolução dos povos acreanos, o movimento na busca por um 

território acreano e as lutas dos povos da floresta – os índios e os seringueiros no Acre. Todos 

esses movimentos históricos respaldados sobre uma leitura geográfica dos espaços 

identitários. Identidade territorial, segundo o entendimento sedimentado por Maria de Jesus 

Moraes (2008, p. 15), é “entendida como aquela identidade construída em sua relação com o 

território”, num processo histórico e geográfico. As tramas do presente têm sua base nas 

temporalidades e projetam-se no futuro. Os sujeitos aparecem numa construção espacial com 

as particularidades dos lugares e em temporalidades, na relevância do fazer/ser na 

acreanidade. 

 Em Haesbaert (1995) e em Moraes (2008) temos o encontro dos sujeitos na fronteira, 

portanto geradores de conflitos e de territorialidades. Em Almeida (2009), no encontro dos 

sujeitos dos lugares do entorno do lago da Serra da Mesa, em Goiás, a fronteira é o 
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diferencial. Não é uma fronteira de limites entre territórios, é a fronteira social. Dos sujeitos 

daqui, numa referência aos sujeitos nativos, como a autora ressaltou que eles gostam de ser 

chamados, com os sujeitos de lá, o outro, o migrante ou turista. A construção da Usina 

Hidrelétrica Serra da Mesa se iniciou no final da década de 1980, na região hoje chamada de 

norte de Goiás.  A represa se deu no rio Maranhão e alagou áreas de alguns municípios de 

Goiás, como Niquelândia, Colinas do Sul e Minaçu. Submergiram lugares dos garimpos de 

ouro e diamante, lugares de romaria e antigas fazendas das margens dos rios Maranhão e 

Bagagem e de seus afluentes.  

Nesse entremeio, a autora questiona: qual o impacto da construção de um 

empreendimento hidrelétrico nos territórios? A análise foi desenvolvida por meio de leituras 

sobre a implantação das obras e sua conclusão e como, a partir do empreendimento, criou-se 

uma alteridade na fronteira na região, a fronteira como limite espacial, que separa e limita as 

realidades. Nessa conjuntura, põem-se realidades em confronto. Confronto na alteridade, 

gerando o desencontro/encontro do outro. É a chegada do projeto de construção da barragem, 

das políticas públicas e de novos sujeitos na fronteira, sejam trabalhadores, migrantes ou 

mesmo turistas.  

Com respaldo nesses autores e suas interpretações, duas perguntas ficam como base ou 

orientação: 1) como o sentimento de identidade é importante para o de identificação no 

território de fronteira? e 2) como grandes projetos, como o mencionado, influenciam na 

construção da identidade? A fronteira é o encontro de culturas e também pode ser, em sentido 

inverso, o desencontro de culturas e de visões de mundo. Se partirmos da ótica dos sujeitos 

alagados, como comumente se chamam, no Tocantins, os atingidos por barragens, o lago não 

representa a paisagem desses sujeitos, porque é uma paisagem de invasão. No entanto, essa 

visão só pode ser tomada se for em um dado momento com uma dada temporalidade. Com 

tais indagações, a autora nos leva a pensar sobre o viver entre territórios, ou seja, para além do 

apego ao tempo no território. É o viver os tempos.  

Tempos que Jöel Bonnemaison, em suas obras (1976, 1985, 1987), vai identificar na 

sociedade de Madagascar, de Aoba, de Tanna e de outras ilhas. Talvez tempos estranhos, se 

quisermos identificar, no nosso mundo urbano e industrial, formas de vida tradicionais. As 

temporalidades nas Ilhas dos Negros, Melanésia, são reportadas pela história, pelo território e 

pelo mito. É a chegada à ilha que pode ser o desembarcar da família na ilha ou mesmo a 

construção de um mito que se materializa sobre uma árvore, um local da dança, um 

referencial no espaço que tenha sentido de origem. Em outra perspectiva, é o tempo do 



28 

 

 

 

itinerário, do encontro e do desencontro, ou mesmo do relacionar-se com o de fora, o 

estranho, seja nas viagens de negócios ou mesmo de mudança dos lugares. 

Nas ilhas de Vanuatu, a vegetação é composta por florestas abertas e uma vegetação 

tipo savana, com estrato arbóreo e gramíneo. Dois sistemas geográficos são predominantes 

nas ilhas, o de montanha e florestado e o de litoral, mais campestre, fator que possibilita duas 

formas de vida, “ceux que l´on appelle en bichelamar les – man bush - ou hommes des forêts 

de l´intérieur, et de l´autre, les – man sol wora – ou hommes du bord de mer”2 

(BONNEMAISON, 1980, p. 182). Esses homens também são chamados de os homens das 

viagens ou “hommes de la pirogue”3, aqueles que têm contato frequente com os outros, que 

podem sair. A fronteira de seus territórios é o mar, e este pode ser navegável. 

Os man bush, os homens dos lugares altos, possuem um sistema complexo de 

agriculturas irrigadas e têm no uso dos tubérculos sua fonte principal de alimentação. Como 

os lugares são de ancestrais, povoados por mitos, o livre deslocamento pelo território nem 

sempre é possível. Invadir o território do outro é o início de um conflito, e isso faz com que 

“certains groupes – man bush – privés d´accès à la mer ne s’ y aventuraient presque jamais 

et s’enfermaient dans une orgueilleuse et redoutable solitude”4 (BONNEMAISON, 1980, p. 

183). A identificação do homem com o solo, com a terra, é profunda. Em suas convicções, 

consideram-se como “une plante, biologiquement reliée à la terre”5 (BONNEMAISON, 

1980, p. 184). É, pois, uma cultura profundamente enraizada no solo. Em outro momento, o 

autor afirma que é uma identidade baseada “entre le sang”6, devido aos vínculos familiares de 

sangue e à terra – território –, o que leva o autor a falar sobre um fortalecimento da ideologia 

territorial. A cultura em Vanuatu é estritamente enraizada nos territórios do arquipélago. Um 

dos aspectos fundamentais é que muitos dos habitantes da ilha eram viajantes – em outra 

interpretação, podemos falar de nômades do mar, que ao longo do tempo se adaptaram à vida 

fora do mar.  

O apego ao solo é o fundamento para a manutenção da identidade territorial. O 

abandono das tradições é, consequentemente, um abandono do território (BONNEMAISON, 

1980). Essa leitura está no entendimento da espacialidade diferencial, num sistema de limites 

                                                           
2 “aqueles que são denominados, em bichelamar, os man bush ou homens das florestas do interior e, do outro 

lado, os man sol wora ou homens do litoral”. 

*Todas as traduções para a língua portuguesa de excertos de obras em francês, espanhol e italiano são traduções 

livres do autor. 
3 “homens da pirogue”. Não vamos traduzir “pirogue” por ser uma metáfora do autor. 
4 “certos grupos – man bush – privados de acesso ao mar quase nunca se aventuravam e se fechavam numa 

orgulhosa e formidável solicitude”. 
5 “uma planta, biologicamente religada à terra”. 
6 “consanguíneo”. 
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e fronteiras. O autor versa sob outra forma de entendimento, segundo a qual o mundo é visto 

como um arquipélago interconectado em rede, uma espacialidade reticular dos lugares e 

caminhos (BONNEMAISON, 1990). A metodologia desse autor foi estudar o arquipélago da 

Melanésia para observações do território, que ele chamou de territorialidade reticular. Todos 

os lugares estão suscetíveis de serem hierarquizados, ou seja, submetidos às relações maiores 

instaladas no território (BONNEMAISON, 1985), que, por sua vez, se conectam a uma rede 

de itinerários. Nesse sentido, Bonnemaison afina-se com Claude Raffestin ao tratar sobre o 

poder, este que anima o espaço e lhe dá fluidez. 

Em Haesbaert (1995), Moraes (2008), Almeida (2009) e Bonnemaison (1985), o 

território é relacional, e a identidade se dá na relação, seja no caso do gaúcho (sulista) que se 

encontra com o baiano, no caso do acreano na luta pela sua identificação ou diferença, o 

nativo e o encontro com o outro – de fora –, ou mesmo no dos melanésios na busca pela sua 

tradição, no retorno ao La Coutume. Se a identidade territorial é criada no apego à terra, ou 

como processo geográfico, Almeida (2009) propõe que ela seja identificada com os sujeitos 

entre culturas.   

1.3 Os meus questionamentos na tese 

O viver entre culturas traz uma abordagem para além das tradições como fundamentos 

da identidade territorial. É um desafio de superaração dos paradigmas e, com outras lentes, 

ver possibilidades de leituras que ultrapassem nosso conforto teórico. Um dos 

questionamentos de Almeida (2009) na proposta é: viver entre território é viver entre 

culturas? Não nos propomos a responder a tal questão, mas, antes, buscar sentidos para nosso 

posicionamento frente a ela, bem como nos posicionarmos no debate ora suscitado pela leitura 

das identidades, pensando essas e outras questões que, no contato com as referências já 

citadas, instigaram-nos a problematizar o tema da pesquisa: a identidade territorial na 

invenção do ser tocantinense.  

Haesbaert (1995) afirma que toda identidade territorial é social, sem, no entanto, 

implicar que toda identidade social é territorial. Valter do Carmo Cruz (2007) ensina que uma 

identidade só existe sob condições, nas estratégias dos grupos ou indivíduos. Também 

concordamos com Gilberto Giménez (2000) e Loredana Sciolla (2010) quando afirmam que 

toda identidade é relacional. Entretanto, para expressar a identidade coletiva, antes da 

comparação se estabelece a diferenciação, ou seja, a comparação entre dois grupos é um ato 
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fora do campo social de existência. Se ela precisa do uno para ser unidade diferente de 

outrem, então a singularidade é anterior e interna, e possível de ser identificada na relação 

com o outro, que é diferente.  

Nesse raciocínio, construímos esta tese, na perspectiva de que a identidade territorial 

tem, na base de sua afirmação, a identificação de sujeitos com um dado território, o que 

envolve temporalidades, como afirmou Almeida (2009), valores e afetividades, como 

ressaltou Bonnemaison (1987). No entanto, outra questão surge: a identidade territorial é a 

base para a identificação de um dado grupo sobre seu território? Para sustentar esta tese, 

vamos articulá-la a uma a pesquisa sobre a identidade territorial tocantinense. Propomos 

entendê-la sob três pressupostos: 1) A identidade territorial no Tocantins é pautada por 

múltiplas escalas de pertencimento e significada no campo social; 2) A identidade territorial 

não possui significados fixos, antes são relações de sujeitos com o território em movimentos 

espaciais e temporalidades; e 3) A identidade territorial tocantinense é resultado de embates 

históricos de sujeitos no processo de diferenciação no território. 

 A identidade territorial tocantinense não é a única dos sujeitos pesquisados, pois eles 

podem ter identidades de camponeses, quilombolas, indígenas, entre outras. A questão está 

pautada em como tais sujeitos afirmam sua identidade em relação ao território (político-

cultural-administrativo). É direcionada para os aspectos de diferenciação que os sujeitos 

estabelecem nos territórios/regiões. As lutas separatistas produziram sentidos peculiares para 

o território e, nesse movimento, os símbolos de resistência se firmaram como tocantinenses, 

dentre eles o Girassol. Nesse sentido, a relação dos sujeitos no território oferece uma 

caracterização para se entender o afeto, o sentido e a representação do território pelas 

significações que os sujeitos construíram sobre o espaço. Diante do exposto, algumas 

questões surgem como problematizadoras da tese, quais sejam:  

 Os fundamentos da formação do território tocantinense podem ser norteadores para se 

conceber a identidade territorial com base nos sentimento de pertencimento que os 

sujeitos dela têm?;  

 A identidade territorial tocantinense, resultado de um processo histórico dos sujeitos 

tocantinenses, possui uma unidade ou está articulada por identidades?; e 

 Como os elementos atraso, isolamento, progresso e modernização 

possibilitam/comparecem nos discursos apontando fundamentos da identidade 

territorial tocantinense? 
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Essas questões foram levantadas no exercício de estudos preliminares da identidade 

territorial tocantinense. Almeida (2008a) afirma que há uma relação do homem com a 

natureza no processo de dependência da vida. Essa relação é identificada pela autora no 

homem/natureza mediado pela política e pela cultura, que estabelecem um sentimento de 

regionalidade para se discutir a identidade territorial. A identidade, nessa perspectiva, não é 

apenas a base material compartilhada, mas também é a aceitação dos valores centrais 

relacionados nas externalidades que o dominam.  

Em sua análise sobre a identidade do sertanejo, Almeida (2008b) fala de 

etnoterritorialidade para abordar a identidade, tecendo algumas considerações relacionadas ao 

ser sertanejo e seu pertencimento ao território nas representações, posto que estas “conferem 

sentido ao território e elas se regeneram em contato com o universo simbólico do qual o 

território fornece a base referencial” (ALMEIDA, 2008b, p. 319), contendo bases históricas, 

de projeção ou patrimoniais, inter-relacionadas ou não. As identidades territoriais não existem 

fora da representação, tendo em vista que é pela representação e pelos seus usos que é 

possível compreender como as populações sertanejas mantêm ou extinguem expressões 

culturais capazes de criar enraizamento no território, laços que não são marcados pela 

unicidade, mas pela diversidade. Segundo esse entendimento, é pelo vínculo do homem com o 

território que se pode falar de identidades territoriais. É preciso, então, um enraizamento no 

território pelos sujeitos para se criar uma identidade territorial, análise que Almeida (2008b) 

empreendeu sobre os povos sertanejos, atentando-se, para tanto, aos cerradeiros, catingueiros 

e vazanteiros.  

Isto posto, cabe ressaltar que sugiram algumas implicações iniciais, principalmente ao 

se pensar o objeto de estudo: se um grupo/sujeito desenraíza, perde o vínculo com aquele 

território de forma temporária ou permanente? Cria o grupo/sujeito tal vínculo em outro lugar, 

mesmo que de forma “precária”? Carregaria as marcas territoriais ou objetos como forma de 

persistência do ser que se vincula com a identidade territorial? A interiorização da pecuária, 

com o avanço dos migrantes/retirantes na Amazônia, pode dar algum norte nessa direção, 

possibilitando afirmar que, se o grupo/sujeito perde o vínculo com a terra e desfaz uma 

sociabilidade, ele o cria em outros lugares na inserção com novos grupos? Isso seria pensar a 

desterritorialização do sujeito? Nesse ponto, precisamos nos ater aos discursos que buscam 

essa nova identidade. Todavia, muitas vezes, o fazem desfazendo os significados do território 

simbólico ou até mesmo pela barbárie da opressão de se desfazerem os sentidos da 

representação que os grupos/sujeitos já têm. Criam-se, então, novos lugares, com ou sem a 
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mesma sociabilidade, com relações integradoras ou de inclusão precária ao território, podendo 

gerar nos grupos fechamento pela resistência e ressignificação nas representações do território 

pretérito ou atual. 

1.4 O encontro com os tocantinenses e não tocantinenses 

 Ao mergulharmos na investigação da tese, determinados sujeitos foram fundamentais 

para gerar respostas e dúvidas. O tocantinense tem uma identidade territorial? Ou identidades 

territoriais? Na maioria das vezes, as respostas se atrelavam à identidade cultural. Eram 

identidades múltiplas, locativas e seletivas em seus campos sociais. Alguns sujeitos, na trama 

de suas falas carregadas por temporalidades e espacialidades, nos faziam entender que o tema 

era desafiador e precisava de nossa dedicação para capturá-lo nas entrelinhas. 

 A relação dos ribeirinhos das margens dos rios Tocantins e Araguaia, os povos do 

Cerrado, para parafrasear Valney Dias Rigonato (2005), os citadinos de cidades médias e 

pequenas do Tocantins, em suas falas, nos permitiram construir um delineamento inicial. Três 

questões norteadoras sobre o território e a identidade tocantinense foram fundamentais na 

pesquisa de campo. A primeira, sobre os itinerários migrantes da família, no objetivo de 

identificar a origem e as raízes dos sujeitos. Logo em seguida, questionávamos a identidade 

enquanto processo, ou seja, pela história de apropriação e identificação com o território em 

Tocantins, e, por último, pelo viés do pertencimento, buscávamos identificar a relação 

identitária do sujeito com o território. 

 Retornando à cidade de Natividade, encontramos, em frente à igreja de Pedras, Silva 

(Natividade, 2015), nossa guia de inúmeros trabalhos de campo no município. Um desses 

campos se tornou um documentário exibido por Lucas Ferreira, em O Povo na TV, do canal 

11, SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), em 2012. Nas entrelinhas de sua fala, Silva (2012) 

focava com insistência uma natureza como condição para a sobrevivência, revelando, porém, 

conhecimento profundo do uso das plantas medicinais do Cerrado. Tomem-se como exemplos 

a planta que ativa o cérebro em 5 segundos e a planta capaz de destruir as pedras dos rins. 

Filha de sujeitos escravizados, ela é conhecedora da história dos garimpos, e cada elemento da 

paisagem é uma viagem no tempo, redesenhado por meio de sua fala. 

 Silva (Natividade, 2015) interpreta a sua identidade na interdependência com o 

território. O reconhecer-se tocantinense é a incorporação de uma vivência que, ao longo da 

vida, adquiriu. O seu mundo é ali, e pouca relação faz com outros lugares.  Silva (Esperantina, 
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2012), pescador do rio Araguaia, também relevou a interdependência com a natureza. “Meu 

mundo é isto aqui”, foi repetindo inúmeras vezes de maneira que nos convenceu ver o rio e 

ele associados, formando uma unidade. Quando retornamos, em 2014, ao rio Araguaia, o 

procuramos para nos levar ao encontro das águas, mas infelizmente Silva não estava. Ao 

retornar da ilha, cruzamos com o seu barco transportando palhas das ilhas devido ao final da 

temporada de praia do rio Araguaia. 

  Carrapiché (Esperantina, 2014), em Esperantina, uma quilombola das margens do rio 

Tocantins, no quilombo do Carrapiché, é de uma família que veio de Caxias no Maranhão e 

que, segundo ela, constitui a terceira família a chegar às margens daquele rio. O quilombo 

ainda é formado por mais duas famílias, os Prachatas, que estão nas margens do rio Tocantins, 

e os Ciriacos, nas margens do rio Araguaia. Carrapiché nos recebeu na comunidade e 

dialogamos sentados em seu quintal com a ajuda indispensável do geógrafo Julio Nelço, 

morador de Esperantina. O sentido do lugar foi se tornando explícito no detalhamento de 

informações, nada mais do que as tramas de sobrevivências que aqueles sujeitos têm com o 

lugar, entre o acontecer da vida cotidiana, nas águas dos rios ou dos lagos. Os ataques dos 

jacarés nos lagos, o medo da grande sucuri, que é do tamanho do grande lajeiro que há no 

leito menor do rio. Do pirarara, que adora aproximar-se do porto da comunidade, ou mesmo 

do constante aviso do jacaré Açu, visto no encontro das águas dos rios Tocantins e Araguaia. 

A vida da comunidade passa pelo rio, tal como a vida de Silva, citado anteriormente.  

Subindo um pouco mais o rio Tocantins, dialogamos com Silva (São Miguel do 

Tocantins, 2014), conhecida como a líder das quebradeiras de cocos. Não mais nas margens 

do rio, mas um pouco retirado, na comunidade Sete Barraca, no município de São Miguel do 

Tocantins, ela detalhou a gênese da luta em prol das mulheres e como essa luta se tornou uma 

de suas bandeiras naquela região de intensos conflitos agrários. Sua vivência de conflitos, de 

defesa das quebradeiras de coco, em muitos anos, faz com que, atualmente, em muitas 

questões se sinta contemplada na luta por ajudar as mulheres rurais em sua organização e, 

além disso, no que ela mesma deixa claro, no superar as fragilidades advindas “de ser fraca e 

pobre”. Ela formou novas líderes, e uma destas é Luzanira Lima, hoje presidente da 

ASMUBIP – Associação Regional de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio. 

Nosso encontro com Lima (Axixá, 2014) foi na cidade de Axixá. Em um novo desafio de 

manter organizadas as mulheres rurais, sua fala destaca-se em defesa da preservação de uma 

tradição que é, segundo ela, o que dá identidade e que mantém unidas as mulheres, o trabalho 

de quebrar coco e a manutenção da palmeira em pé.  
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Ainda em Axixá do Tocantins, na comunidade Lagoa da União, conversamos com 

Soares (Axixá, 2014), “uma quebradeira de coco”, como ela gosta de se intitular. Com os 

fornos torrando a farinha de mandioca, recebeu-nos e detalhou a vida de quebradeira de coco. 

Com orgulho mencionou a conquista da casa própria e, com certa preocupação, a luta das 

mulheres que se enveredavam no meio dos babaçuais à procura do coco para garantir a 

sobrevivência ou auxiliar na renda da família. Anteriormente, o faziam enquanto trabalho e, 

agora, ócio. Muitas mulheres na atualidade se reúnem para quebrar o coco ou simplesmente 

reencontrar as amigas e poder conversar.  

Elegemos, então, essas três conversas, por mostrarem o processo de organização e 

articulação pretérita e atual das mulheres quebradeiras de coco e como elas criaram vínculos 

com o território. A interdependência de suas vidas com o território é o sentido de suas 

existências e, para mantê-lo, é necessário persistir no território, o que perpassa pela 

manutenção da identidade, no ir quebrar coco ou mesmo fora da atividade, mas vinculada à 

associação; na resistência à degradação ambiental, que passa pela resistência à expansão do 

agronegócio na região, o que se dá principalmente pelo entendimento da Lei 1.959/08 

(TOCANTINS, 2008), que dispõe sobre a manutenção do “Babaçu Livre” e que proibiu, 

assim, a derrubada, a queima e o envenenamento da palmeira em todo o Tocantins. 

Ainda no Bico do Papagaio, Moraes (Darcinópolis, 2015) e Costa (Darcinópolis, 

2015) nos receberam no Assentamento Amigos da Terra. Na vivência de e como assentados e 

na luta pela terra, assemelham-se com as quebradeiras de coco. Ambos dão sentido ao 

Tocantins na conquista da terra e dialogaram conosco sobre o ser tocantinense por essa 

conquista. Há conflitos desses sujeitos com a expansão do agronegócio do entorno do 

assentamento. 

Em Arraias, Costa (Arraias, 2015) detalhou-nos particularidades de um modo de ser 

tocantinense. Sua leitura segue uma linha de raciocínio deste como sujeito historicamente 

construído. Igual fala fez o professor Pires (Formoso do Araguaia, 2015), em Formoso do 

Araguaia. À identidade tocantinense, enquanto construção identitária histórica, ele 

acrescentou outra dimensão, muito ligada à natureza, como a Ilha do Bananal. Costa (Arraias, 

2015) aproxima as tradições e relações de poder, uma característica que vamos encontrar 

tanto na fala de Silva (Natividade, 2015) como na de outros sujeitos na região sudeste do 

Tocantins. 

Na entrevista de Silva (Palmas, 2015), em Palmas, a história da criação dessa cidade 

apareceu como um diferencial e, para fazer tal reflexão, ele buscou fundamentá-la na criação 
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da rodovia Belém-Brasília, que também foi retratada por Santos (Gurupi B, 2015), na cidade 

de Gurupi. A vida desse senhor é uma narrativa contemplando o antes e o depois da rodovia 

Belém-Brasília. A linha de trajetória do ser tocantinense é um conjunto de elementos que o 

sujeito ressalta e que, portanto, lhe dão vida. Silva (Palmas, 2015) traz uma trajetória de Pium, 

de Palmas e de Lizarda, num apego ao lugar e em significação de uma identidade 

tocantinense. As paisagens são descritas e ressignificadas, e os símbolos são materializados 

espacialmente em sua fala. A trajetória do Pium a Palmas e o viver em Palmas têm uma 

riqueza de detalhes. Outros diálogos fizemos com os sujeitos tocantinenses em diferentes 

localidades do Tocantins. Escolhemos, nesse primeiro momento, apenas alguns para tecer um 

diálogo inicial com o tema da tese.  Cada fala nos apontou uma reflexão sobre a temática da 

tese. As falas dos sujeitos oferecem indícios de que os pressupostos anteriormente 

estabelecidos desta tese podem ser adequados.  

1.5 A pesquisa de campo no Tocantins 

Dividimos nosso trabalho de campo em quatro etapas, como forma de captar as várias 

interfaces da identidade e estabelecer um melhor diálogo com sujeitos nas regiões 

tocantinenses, uma vez que identificamos suas diferenças. Isso aprimorou nosso olhar. Nesse 

primeiro roteiro, houve um diálogo com a população e a descrição de alguns elementos da 

paisagem (i)material. Para Gomes (2013, p. 69), “descrever uma paisagem é dizer como ela é, 

de que elementos é composta, como esse espaço se apresenta”. Seguimos esse procedimento 

por meio da observação da vegetação, da forma urbana, da alimentação e do jeito de ser dos 

sujeitos naquilo que estava visível. Os roteiros de campo foram construídos com base nessa 

primeira observação. E, seguindo orientações do DRP – Diagnóstico Rural Participativo 

(VERDEJO, 2006), fizemos uma pesquisa com participação dos sujeitos. Escolhemos, entre 

as técnicas do DRP, a que melhor poderia nos auxiliar em campo no contato com os lugares e 

os sujeitos: o diagrama de Venn e a Travessia, conforme descrito a seguir: 

a. Travessia: é a primeira técnica que se aplica no DRP. Ela consiste em delimitar uma 

linha, conforme Miguel Expósito Verdejo (2006). No nosso caso, foi numa rodovia, a TO 

050, e, com o auxílio de um morador, identificamos os elementos da paisagem ao longo 

do trajeto. Utilizamos sempre um percurso de 20 km em áreas estratégicas para a 
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pesquisa, sempre com temática cultural ou ambiental como aproximação para entender o 

território; 

b. O diagrama de Venn: segundo Verdejo (2006), é a possibilidade de averiguar como os 

sujeitos estão organizados e medir o grau de relação com as instituições ou com o 

território. No entanto, fizemos adaptações do diagrama de Venn para identificar a relação 

dos sujeitos com seus geossímbolos/territórios. Com essa técnica, a finalidade foi 

identificar, nos grupos locais, urbanos ou rurais, como alguns elementos da paisagem 

fazem parte do cotidiano e como são representados nas relações de pertencimento dos 

sujeitos. Como se trata de uma técnica mais fácil de ser aplicada, repetimo-la mais vezes 

em campo.  

Essa segunda etapa da pesquisa nos possibilitou identificar particularidades em campo 

e, para melhor organizar os encontros e diálogos com os sujeitos, os distribuímos por regiões 

com base nos aspectos diferentes, seja na identificação com a natureza, com a tradição ou com 

o progresso. Essa tipologia nos permitiu construir um pensamento em torno da identidade 

territorial como também nos auxiliou no entendimento da formação do território. A pesquisa 

da tese foi realizada ao longo das estradas, pela comodidade do transporte e pela maior 

abrangência de lugares. Conforme trajetos no Mapa 01, roteiros de campo de norte a sul 

foram feitos. Não determinamos que as entrevistas fossem apenas com sujeitos urbanos ou 

sujeitos rurais, até porque esse fator não tem relevância para a nossa pesquisa. Estar numa 

dada região do Estado é mais importante, pois a fala é adensada por aspectos sociais e 

identitários que anteriormente já tínhamos detectado na pesquisa. Os perfis dos entrevistados 

foram:  

a. Ser tocantinense com idade igual ou superior a 40 anos, ou migrante com residência no 

Tocantins há pelo menos 25 anos, bem como ter algum vínculo com o Tocantins e fazer 

referência a um território/lugar; 

Como método de interpretação, propusemos uma análise do processo de criação da 

identidade territorial tocantinense por meio de uma investigação fundamentada no processo de 

formação e identificação do território pelos sujeitos, numa leitura de mundo pelas lentes 

histórico-sociais/culturais. A análise da formação territorial remete a pensar sobre os 

deslocamentos e a permanência das pessoas sobre o território e sobre a construção de 

símbolos, signos e significados nos discursos (MORAES, 2008). Para Almeida (2013, p. 42), 



37 

 

 

 

“no discurso de qualquer conhecimento científico, está historicamente determinado por duas 

condições: a epistemológica e a contextual”.  

 

Mapa 01 - Roteiros dos trabalhos de campo realizados em 2013, 2014 e 2015. 

 
Organizador: Eliseu Pereira de Brito, 2016. Figura do GoogleEarth, 2016. 

 

Segundo Conceição Nogueira (2001), o discurso é objeto linguístico e histórico, ao 

estabelecer um acúmulo de discursos, ou seja, um discurso sempre remete a outro discurso. 

Ao se construir um texto, o discurso vem primeiro, o que faz do texto uma manifestação de 

discurso(s), que, por sua vez, pode(m) ser contemplado(s) em vários textos. O texto pode ser 
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dividido em sincrético, ao apresentar multiplicidade de discursos manifestados, como no 

cinema e nos jornais, ou não sincrético, quando apresenta apenas uma manifestação de 

discurso, impregnado em textos e nas figuras. Na análise do discurso em entrevista, Nogueira 

(2001) afirma que não se trata apenas de um método, pois também se insere na natureza da 

linguagem, daí a necessidade de sua aplicação com observações em pressupostos 

epistemológicos, dado ele se estrutura numa dimensão espaço/temporal em que seu 

significado é dado na história da cultura de um povo. 

O discurso é interdisciplinar, e sua atribuição é remetida às tradições teóricas, quer na 

sociologia, quer na psicologia ou mesmo na geografia. Foge sua aplicação apenas à 

linguagem, ou seja, “não se aplica unicamente à linguagem, mas a qualquer padrão de 

significado, seja ele visual ou espacial, e, portanto, pode referir-se a textos visuais, tais como 

a televisão, o cinema, a banda desenhada, etc. Pode, ainda, referir-se a textos físicos, 

nomeadamente cidades, jardins, corpos, etc.” (NOGUEIRA, 2001, p. 22).  O mais comum 

tem sido as interpretações de textos, até porque, como afirmou Maria Luiza Belloni (2005), 

nós temos ainda dificuldades para ler as imagens e mídia, porém há uma tendência atual na 

academia para leituras de fontes não textuais.  

Quatro concepções diferentes sobre o discurso são apresentadas por Nogueira (2001), 

nomeadamente: 1ª) Abordagem sociolinguística: o interesse está nas imperfeições da 

linguagem como um sistema; 2ª) Análise conversacional: o uso da linguagem é mais 

importante do que a própria linguagem; o implícito e o explícito tornam-se elementos de 

investigação no discurso; 3ª) Repertórios interpretativos: a investigação sobre os padrões da 

linguagem num movimento relacional é o objetivo principal dos que se dispõem a analisar o 

discurso enquanto repertório interpretativo; repertório porque é uma forma de compreensão 

dos esquemas linguísticos, elementos individuais, partilhados por uma linguagem e uma 

cultura; seria uma sequência de elementos que permitem analisar uma categoria a partir de um 

conjunto de padrões; em adição, “esta abordagem entende a linguagem como situada, dentro 

de um contexto social e cultural, e não apenas nas interações” (NOGUEIRA, 2001, p. 25); no 

entanto, é um encadeamento de termos que permite construir versões sobre acontecimentos; 

por fim, a 4ª) Análise crítica do discurso: enquanto sistema estruturado de figuras de discurso 

numa aproximação com questões de identidade, de poder e dinâmicas sociais; as práticas e a 

linguagem são duas associações importantes para interpretar a sociedade num par dialético, 

principalmente na busca pela contradição do processo; é pela linguagem que se categoriza ou 
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se dá valor as essas categorizações sociais; a tudo que seja plausível de significado são 

atribuídos discursos, e cada um destes representa uma forma de leitura de mundo. 

Nogueira (2001) propõe critérios e fases para se fazer a análise do discurso, desde a 

seleção dos informantes, as definições e as escolhas de palavras-chave, o mundo dos sujeitos 

entrevistados ou o texto, até as densidade de jogo de poder nas falas, como as espacializações 

e as ligações com outros discursos e seu comportamento com o presente. Nesse 

direcionamento, entre ausência e presença, é preciso ficar atento ao que o texto fala/propõe. 

Uma questão ficou evidente na pesquisa, as palavras nas falas podem sempre ter significados 

diferentes, pelo posicionamento social ou mesmo pelo apego ao território. Concordamos com 

Derrida (1991) quando ele afirma que todo discurso/texto é suscetível a múltiplas 

interpretações e desconstrução, e as entrelinhas, ou o não dito – interpretação do autor –, são 

mais importantes do que o dito. Almeida (2013) também ressaltou essa questão ao tratar sobre 

o invisível e o intangível e a sua leitura geográfica. 

Em uma constatação empírica feita por Guy Di Méo, os sujeitos entrevistados não 

fizeram referências a “une multitude de lieux”7 (DI MÉO, 2009, p. 30) para definir a sua 

identidade, ou seja, partiram de um dado lugar para se referenciar. Na afirmação do autor, há 

uma sobreposição de itinerários, e o conjunto de lugares cria relações e sentidos que, na 

maioria dos casos, fazem referência uns ao outros numa invenção. Toda essa leitura não foi 

desarticulada de uma análise da formação do território e do espaço produzido, pois 

concordamos com Bonnemaison (2012, p. 299) quando ele diz: 

Os linguistas têm a vantagem do conhecimento da língua e podem analisar o 

discurso. Os etnólogos tentam, por meio do estudo dos sistemas de parentesco, da 

literatura oral, da tecnologia, dos tipos de poder e de organização social, reconstruir 

a cultura. Para mim, geógrafo, o espaço percebido como uma trama geossimbólica 

apareceu como uma forma de linguagem, um instrumento de comunicação 

partilhado por todos e, em definitivo, o lugar onde se inscreve o conjunto da visão 

cultural. 

 Ao tratar sobre Tanna, local de sua investigação, Bonnemaison (1987) se apropria da 

análise de discurso e mesmo a ultrapassa, na medida em que, em sua análise, aparece 

associada às tramas geossimbólicas dos territórios. Entendemos que é a análise do discurso 

materializada no espaço geográfico que, parafraseando Almeida (2013), pode apresentar-se 

como o novo na prática geográfica.  

 

                                                           
7 “uma multiplicidade de lugares”. 
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1.6 Entre território, diferenciação, mobilidade e identidade 

 Para esta tese, quatro categorias foram fundamentais no diálogo com os tocantinenses: 

diferenciação, (i)mobilidade, território e identidade. Articulamos essa fundamentação teórica 

para compreender/interpretar o objeto de análise proposto na tese. Quanto à motivação, a 

escolha relaciona-se ao entendimento teórico-metodológico que adotamos na pesquisa como 

definidor da construção do tema central, qual seja itinerários de uma identidade territorial 

tocantinense na invenção do ser tocantinense. 

1.6.1 Para pensar o Território 

Bonnemaison, em um dos seus escritos, em 1995, formulou a seguinte questão: “Le 

territoire, nouveau paradigme de la géographie humaine?”8. E respondeu dizendo: “c’est 

bien un nouveau paradigme qui répond à un certain nombre de fonctions géographiques, 

sociales et politiques, mais dont les raisons vont au-delà”9 (BONNEMAISON, 2000, p. 133). 

O estar para além do proposto pelo autor acontece porque se envereda no universo da 

memória, das representações e dos valores.  

A geografia brasileira tem instaurado um intenso debate em torno do território, pelo 

menos nos últimos 30 anos. Desde a introdução da obra de Claude Raffestin na geografia 

brasileira, publicada em 1980 e traduzida para o português em 1993, autores o têm citado 

como referência. Autores latino-americanos, como Gilberto Giménez, têm também naquele 

autor a base de sua referência na discussão sobre identidade social no México. Acreditamos 

ser necessário apresentar algumas concepções sobre o território, o que se justifica pelo esforço 

de estabelecer marcos teóricos na articulação da construção do pensamento sobre a categoria.    

As abordagens sobre o território são diversas, com interesses diferentes. Na concepção 

clássica de Friedrich Ratzel (1988), o território se estabelece numa relação intrínseca do povo 

com o solo, pela necessidade de moradia e alimentação ou, ainda, numa relação 

território/área. Raffestin (1993) busca estabelecer um entendimento sobre o território como 

espaço de poder, apropriado por ação de grupos. Chama-os de atores sintagmáticos – que 

realizam uma ação, que manifestam a ideia do processo, apropriando-se de um espaço eles 

                                                           
8 “O território, novo paradigma da Geografia Humana?” 
9 “Certamente é um novo paradigma que responde a um certo número de funções geográficas, sociais e políticas, 

mas cujas razões vão além disso.” 
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produzem uma territorialização ao projetar um trabalho, quer seja energia, quer seja 

informação. Isso se estabelece no jogo do poder sobre o espaço, definindo os limites 

geográficos, como cristalizações de um projeto que uma dada sociedade estabelece para 

demandar seu poder. 

Milton Santos e Maria Laura Silveira (2006, p. 19) propõem pensar o território 

brasileiro a partir de seus usos, como “a extensão apropriada e usada”. Para entender esse 

território, faz-se necessário analisar a sua formação como periodização dos contextos para 

demonstrar a importância do novo e da herança. Como a técnica representa uma dada época, 

os sistemas técnicos são trabalhados como métodos para se estudar uma dada variável no 

interior de uma situação. Partem do princípio de uma periodização dos eventos como conjunto 

de uso mediado pelas técnicas para qualificar o território. Leva em consideração “as técnicas 

que se tornaram território, com sua incorporação ao solo (rodovias, ferrovias, hidrelétricas, 

telecomunicações, emissoras de rádio e TV, etc.), como os objetos técnicos ligados a 

produção [....] e os insumos técnico-científicos” (SANTOS; SILVEIRA, 2006, p. 22). 

Haesbaert (2011) entende o território numa relação de tempo na mobilidade. Percebe-

se que há uma matriz teórica introdutória do espaço social em Henri Lefebvre. Com outra 

base teórica para a análise, em Cornelis Castoriadis, Ana Cristina da Silva (2013) desenvolveu 

uma tese na discussão em torno do território. O território proposto como significação 

imaginária por Silva (2013), por sua vez, é entendido como uma ontologia da criação humana, 

analisando-se, então, a partir de um estudo sobre a epistemologia da geografia brasileira, 

referendada na teoria das intuições imaginárias sociais de Cornelis Castoriadis.  Para a autora, 

na diferença e na diversidade social, é a significação imaginária que faz com que a sociedade 

se mantenha coesa, e essas significações, por seu turno, “não são nem representações, nem 

conceitos, ainda que possam manter com eles relações” (SILVA, 2013, p. 142).  O território, 

conforme a autora, pode concebê-lo “como depositário de recursos naturais, meio de 

desenvolvimento econômico, condição de soberania e autonomia de um povo ou grupo social, 

de uma comunidade, sociedade ou nação” (SILVA, 2013, p. 143). É, de fato, como ainda 

afirma a autora, no plano das significações imaginárias que nos movemos. Ela, contudo, 

aponta, como dificuldade em se aceitarem as significações imaginárias, o fato de o 

impercebível, imanente, ser aceito como criações da sociedade.  

No entanto, como afirmou Luis Alfonso Berruecos Villalobos (2012, p. 75), “no existe 

una definición única de los conceptos de espacio, territorio, territorialidad, 
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desterritorialización, etcétera. Cada autor tiene su propia visión sobre estos términos”10. Para 

Maria Eugenia Reyes Ramos (2012), o enfoque territorial se estabelece segundo o objetivo 

estabelecido pelo autor em sua pesquisa. É necessário dar sentidos, significados aos elementos 

para criar, por meio de relações de poder, a significação de um grupo ou mesmo de indivíduos 

sobre um dado território.  

Para tanto, não entendemos o território apenas como material, sem a significação 

simbólica, ou, ainda, como simbólico, sem a materialidade, mas sim como uma construção 

material-simbólica (HAESBAERT, 2005). Com um viés cultural para a leitura do território, 

Bonnemaison (2012, p. 287) demonstrou uma concepção de que território é “um conjunto de 

lugares hierarquizados”, um sistema a partir da organização interna estabelecida e que se 

hierarquiza enquanto resultado das demandas do grupo que o constitui. “Um símbolo porque 

ele se forma em torno de polos geográficos representantes dos valores políticos e religiosos 

que comandam sua visão de mundo” (BONNEMAISON, 2012, p. 290). 

Em sua dissertação intitulada “Le terroir de Tsarahonenana: introduction à la région 

d’Ambohibary (Madagascar)”, na África, Bonnemaison ressaltou que, nessa ilha, ao articular 

o método e ao olhar na tentativa de capturar a realidade daqueles sujeitos, entre frustrações, 

vibrações e descobertas, o método de campo foi aprimorado e aperfeiçoado. Em 1968, passou 

a se dedicar a pesquisas na Oceania – na Melanésia e na Polinésia, principalmente. Também 

nas ilhas de Tonga, Nova Caledônia, no arquipélago das Novas Hébridas – atual Vanuatu –, 

Aoba, entre outras. Foi uma pesquisa que levou o autor a mergulhar num mundo estranho 

para encontrar respostas de seus questionamentos e propor um procedimento de abordagem 

do território em sociedades tradicionais.  

Os diversos estudos, tanto do processo de migração e de urbanização na cidade de 

Port-Vila, capital de Vanuatu, e dos mitos e dos lugares, em Tanna, são as teias que o autor 

construiu para que, em meio ao emaranhado de paisagens que suscitavam, pudesse dar 

movimentos e sentidos na busca por uma interpretação do território. Tais estudos lhe 

renderam um título honrável, em 1985, concedido pela Universidade Paris-Sorbonne pela tese 

intitulada “Les fondements d´une identité: histoire et société dans l’archipel de Vanuatu”11. 

Posteriormente, para a ORSTOM12, ampliou seus estudos para as ilhas do Pacífico Sul, como 

                                                           
10 “Não existe uma definição única dos conceitos de espaço, território, territorialidade, desterritorialização, etc. 

Cada autor tem sua própria visão sobre estes termos”. 
11 “Os fundamentos de uma identidade: história e sociedade nos arquipélagos de Vanuatu”. 
12 ORSTOM – Office de la recherche scientifique et technique outre-mer. Criado em 1937 como comitê para 

pesquisa ligado a marinha francesa. Em 1948 foi alterado como secretaria dos estudos científicos (ORSOM) e, 

em 1953, passou a ser chamado de ORSTOM. 
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o Atlas des îles et états du Pacifique Sud13. A tese de Bonnemaison foi de compreensão e 

interpretação de um período, de intensa busca em Vanuatu pela autonomia do território.  Dois 

grupos, o que o autor denomina de deux camps, o que apoiava a ta PoZitique, partido cristão, 

e o ta Coutume, formado por cidadãos locais que faziam parte da coalizão da Tan-Union. O 

final da década de 1970 e início da década de 1980 foi um período fértil de articulação 

política e ideológica. A busca do La Coutume consistia em superar a colonização, o período 

de mando dos brancos, e voltar à ancestralidade na herança de suas raízes. O foco em 

recuperar o passado, “ceux dont les racines plongent droit dans la terre qu’ils occupent et 

dont les banians de la place de danse portent le nom”14 (BONNEMAISON, 1987, p. 01). 

Há os povos errantes e os enraizados em Vanuatu. Em outras passagens, o autor fala 

dos homens dos mares e dos homens das florestas ou, ainda, dos homens do litoral e dos 

homens das montanhas/interior. Tais classificações permitiram a Bonnemaison identificar 

uma metáfora que vai permear por entre suas análises e que foi um dos alicerces de toda sua 

pesquisa: os homens pirogue – sociedades lugares e os l’homme arbre. As várias ilhas por ele 

estudadas sempre apresentam metáforas com nomenclaturas diferentes às quais ele recorre 

para introduzir sua leitura e interpretação sobre o lugar. Uma pirogue é composta de vários 

grupos locais que têm entre 100 e 150 pessoas, com funções sociais e particularidades míticas. 

Numa definição, “la pirogue de terre ne constitue en effet ni une tribu, ni une région, mais un 

espace réticulé tissé par des liens de territoire et célébré par des rites. Il s'organise autour de 

nexus de groupes, complémentaires les uns des autres par les fonctions qu'ils occupent”15 

(BONNEMAISON, 1987, p. 175). Engloba, pois, um sistema hierárquico de lugares da dança, 

que são aglomerados de sujeitos em determinados locais, ligados por sentimento de pertença 

comum à dança. Esses sujeitos se reúnem à noite para dançar e tomar Kava – bebida local.  

Esses lugares sempre invocam um ancestral comum e de descendência sanguínea, que 

é vivo no tempo mítico e se confunde com o próprio lugar, com uma pedra ou mesmo com 

um itinerário. O episódio da Tanna Law16, impactante na ilha, fez muitos abandonarem seus 

locais de habitação, seus lugares de forte inspiração da dança e das reuniões para tomar Kava. 

Parte deles foi substituída por lugares errantes, sem rotas, sem poder e sem apego. No entanto, 

                                                           
13 “De ilhas e estados do Pacífico Sul”.  
14 “aqueles cujas raízes se apegam profundamente à terra que ocupam e cuja figueira do lugar da dança leva seu 

nome”. 
15 “a pirogue de terra não constitui de fato nem uma tribo, nem uma região, mas um espaço reticular tecido por 

ligações de território e celebrado por rito. Ele se organiza em torno de nexus de grupos, uns dos outros pelas 

posições que ocupam”. 
16 “Referência às leis brancas impostas nos territórios negros que geraram conflitos de terras e abandono das 

danças sagradas”. 
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os ritos continuaram a existir. Mesmo desterritorializados, a cerimônia era feita voltada para 

os verdadeiros lugares fundadores. Os nexus de Tanna se estabelecem ao redor dos lugares 

estruturados em redes, que identificam os grupos. Por isso, pode-se dizer que a pirogue é um 

sistema de encadeamento da vida e de escalas geográficas das relações humanas e que é, ao 

mesmo tempo, um território e também uma realidade cósmica, uma personagem mágica, uma 

miticidade. Entre o homem e a terra se forja uma relação sentimental de enraizamento que, 

antes de ser econômica ou de uso, é de identidade. Então a terra é o coração do universo 

religioso na sociedade do Coutume, ela não é o ter – possuída –, ela representa uma pessoa – 

ser/ente –, como afirmou Bonnemaison (1987).  

Numa primeira definição que escolhemos, Bonnemaison (1979) dialoga com a 

mobilidade dos sujeitos sobre o espaço, afirmando que o território é experimentado como um 

espaço de segurança e identitário, repleto de lugares com significados, poderes míticos e 

sagrados. As viagens de errância, o encontro com o outrem, deslocar-se do seu mundo e a 

descoberta de outra cultura, o enraizamento, o viver em seu mundo. Um dos objetivos 

primordiais de Bonnemaison foi dimensionar a categoria território numa sociedade 

tradicional, no entanto vamos nos reportar à construção do autor sobre o território e as suas 

evoluções no exercício da pesquisa. Este é um modo de ver o território. Entretanto, numa 

análise da evolução do pensamento do autor sobre a categoria, encontramos pelo menos 

quatro conceituações construídas por ele ao longo de 26 anos, assim como se pode ver no 

Quadro 01, a seguir: 

Quadro 01 - Evolução do entendimento do território de Jöel Bonnemaison (1979 -1995). 
1979 1981 (Original) 1987 1995 (Original) 

O território é 

experimentado 

tanto como um 

espaço de 

segurança como de 

identidade, 

carregado de 

significação, de 

poderes mágicos e 

de lugares 

sagrados.17  

“um território é, 

sobretudo um 

conjunto de lugares 

hierarquizados, 

conectados a uma 

rede de itinerários” 

(BONNEMAISON, 

2012, p. 287). 

 

O território não pode assim 

ser considerado como um 

simples conjunto de 

direitos fiduciários 

individuais, ou mesmo 

como uma somatória 

geográfica de parcelas 

apropriadas; ele representa 

um todo, um conjunto 

orgânico ordenado por uma 

rede de lugares 

diacrônicos, articulados e 

hierarquizados em função 

de suas relações aos 

Ele pode ser um itinerário, 

uma constelação de lugares 

conectados por trilhas de 

errância, como nos territórios 

aborígenes cantados mais do 

que descritos por Bruce 

Chatwin; um sistema 

descontínuo de lugares de 

pastagens como nos Touaregs 

(Bernus); uma rota da 

pirogues tanto quanto um 

lugar-fundador, como na 

Melanésia. Ele pode ser tanto 

um coração como uma 

                                                           
17 “le territoire est vécu à la fois comme un espace de sécurité et d’identité, chargé de signification, de pouvoirs 

magiques et de lieux sacrés (BONNEMAISON, 1979, p. 304).  
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lugares de primeira 

aparição. 18 

 

fronteira, ou, pelo menos, um 

balanço contínuo entre o 

coração e a fronteira. O 

território é essa parcela de 

espaço que se enraíza numa 

mesma identidade e agrega os 

que compartilham o mesmo 

sentimento. Neste sentido, ele 

é mesmo um laço antes de ser 

uma fronteira.19 

 

Organização e tradução: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

 

Por último, quando pensa sobre território como um novo paradigma, introduz o 

sentido de percepção do território, fronteira e descontinuidade. Preserva a sua convicção de 

que o território é um conjunto de lugares, mas descontínuo. Não é mais os lugares conectados 

por redes como únicos, a mobilidade é geradora de identificação e formadora de território, o 

percurso a pensar temporalidades e espacialidades diferenciadas e, por fim, é o lugar com que 

os sujeitos se identificam e nutrem sentimentos por ele de pertencimento. Em uma 

aproximação sobre as particularidades da sociedade não industrial, como ele a chama, o autor 

vai intensificar seu posicionamento de referência no sentido de que o território: 

ne se définit pas par un principe d'appropriation, mais par un principe 

d'identification. Le territoire ne peut alors être perçu comme une entité différente de 

la société qui l'habite; le groupe local appartient à sa ‘terre’ tout autant que la terre 

lui appartient. Ce ne sont plus nécessairement les centres du territoire qui comptent 

mais les symboles qui y sont inscrits et les lieux qui les enracinent. Ce principe 

d'identification explique la particularité et l'intensité de la relation à la terre; le 

territoire ne peut être partagé, vendu, ou même donné; il est un être et non pas un 

avoir. Perdre son territoire, c'est disparaître20 (BONNEMAISON; CAMBRÉZY, 

1995, p. 16).  

                                                           
18 “Le territoire ne peut donc être considéré comme une simple collection de droits fonciers individuels ou 

comme une somme géographique de parcelles appropriées; il représente un tout, un ensemble organique ordonné 

par un réseau de Lieux diachroniques, articulés et hiérarchisés en fonction de leur relation à des lieux de prime 

apparition” (BONNEMAISON, 1987, p. 225). 

 
19 “Il peut être um cheminement, une constellation de lieux réunis par des pistes d'errance, comme dans les 

territoires aborigènes chantés plus que décrits par Bruce Chatwin, un système discontinu de pâturages comme 

chez les Touaregs (Bernus), une route de pirogues autant qu'un lieu-fondateur comme en Mélanésie. Ce peut être 

un coeur tout autant qu'une frontière ou tout au moins un balancement continuel entre le coeur et la frontière. Le 

territoire, c'est cette parcelle d'espace qui enracine dans une même identité et réunit ceux qui partagent le même 

sentiment. Dans ce sens, c'est bien un lien avant d'être une fronteire (BONNEMAISON, 2000, p. 131)”. 
20 “não é definido por um princípio de apropriação, mas por um princípio de identificação. O território não pode 

então ser percebido como uma entidade diferente da sociedade que o habita; o grupo local pertence à sua ‘terra’, 

bem como a terra pertence a ele. Não são mais necessariamente os centros do território que contam, mas os 

símbolos que estão inscritos e os lugares que os enraízam. Esse princípio de identificação explica a 

particularidade e a intensidade da relação com a terra; o território não pode ser compartilhado, vendido ou 

mesmo doado; ele é um ser e não um ter. Perder seu território é desaparecer”. 
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Nesse entendimento, o território e a sociedade são inseparáveis, pois um grupo não 

pode ser percebido sem o seu território, e este, por sua vez, não pode ser percebido sem o 

grupo que dele se apropria.  O seu centro são os símbolos inscritos nele pelos sujeitos, medido 

sobre intensidade e grau de identificação. Por essa ótica, o território não pode ser negociado, 

porque ele não é um objeto a ser vendido, mas sim um ser e, ao ser destruído, condena ao 

desaparecimento a sociedade territorializada. Isso implica em dizer sobre o desaparecimento 

de uma dada sociedade. Nesse sentido, o autor não estabelece uma análise sobre o fim dos 

territórios, posto que estes se transformam e novos conteúdos são impregnados. Nesse 

sentido, se pensarmos no plano dos indivíduos, estes passam a viver entre territórios, como 

afirma Almeida (2009). O território sempre está em movimento de reconstrução do seu 

significado, e isso se deve principalmente ao fato de este não ser isolado, mas interligado por 

redes que conectam sujeitos e conteúdos, produzindo, assim, relevância ou alterações 

substanciais. 

Bonnemaison afirma que o território não é posterior ao espaço geográfico, como 

afirma Raffestin (1993). Antes, território e espaço se completam, como também entende 

Haesbaert (2009). Trata-se, pois, de uma junção de duas dimensões: “une unité 

d’enracinement constitutive de l’identité et, au-delà encore, un enjeu politique”21 

(BONNEMAISON, 2000, p. 130).  

Em se tratando dos territórios melanésios, estes se definem pela identificação com as 

redes de lugares sagrados, muito embora alguns não sejam habitados, mas recobertos por 

contos lendários. O sentimento é mais importante do que a posse, sendo “o território um 

espaço cultural de identificação ou de pertencimento”.22 Porém, não é apenas no sentido 

cultural que Bonnemaison identifica o território, mas também pela dimensão política, social e 

econômica, como se pode verificar no Quadro 02.  

Quadro 02 - O sistema territorial: a concordância dos lugares, dos itinerários e dos espaços. 

LUGARES ESPAÇO FUNÇÃO CONTROLE 

LUGARES 

CULTURAIS 

Lugares sagrados  

Lugares míticos 

 

Espaço mágico 

Função religiosa: 

origens das linhas 

receptoras dos poderes 

mágicos 

Autoridades das antigas 

linhas dos grupos 

fundadores se referem 

aos heróis mitológicos 

LUGARES SOCIAIS 

1) Lugares de reunião 

dos homens 

2) Lugares de habitação 

 

1) Espaço social 

 

2) Espaço místico 

 

1) Função pública 

 

2) Função residencial 

 

Controle político dos 

oficiais e líderes dos 

grupos locais (rank 

                                                           
21 “uma unidade de enraizamento constitutiva da identidade e, além disso ainda, uma outra questão política”. 
22 “Le territoire est d’abord um espace culturel d’identification ou d’appartenance” (BONNEMAISON, 2000, p. 

131). 
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da família intermediário) 

LUGARES DE USO 

Parcela interna e 

jardins 

 

Espaço econômico 

 

Terroir agrícola 

Direito de uso e 

autonomia das famílias 

sobre suas propriedades 

e sobre o trabalho 

FRONTEIRA 

Zona de floresta e 

limites naturais 

 

Espaço político 

 

Funções territoriais 

 

Franja do controle livre 

da errância dos espíritos 

ITINERÁRIOS 

Rotas marítimas e 

terrestres 

 

Espaços de aliança e de 

aventura 

Função de troca: 

relações trans-

territoriais e trans-

regionais 

Controle para os 

‘grands Hommes’ e 

líderes ao poder 

supralocais 

Fonte: Bonnemaison, 1987, p. 91. 

O sistema territorial é formado pelos lugares culturais, sociais, do habitar, mas de 

fronteira e caminhos. O território, como espaço político, tem suas dimensões marcadas pelo 

espaço de sobrevivências e posses, defendido, negociado, perdido, planejado. “Le territoire 

est également le lieu du pouvoir”23 (BONNEMAISON, 2000, p. 132), e o controle dos lugares 

se dá pelo domínio das terras. O compartilhamento de território apresenta-se como um dos 

princípios dos conflitos militares e sociais para Bonnemaison e Cambrézy (1995). Isso se 

deve ao que já ressaltamos sobre o território como um ser e não como um ter. 

Enquanto aspecto cultural do território, o que o caracteriza é a permanência de ritos, 

quer seja nas sociedades tradicionais, quer nas pós-modernas, pois releva as hierarquias, 

explicita valores e crenças, que, por seu turno, são enraizados nos lugares, formando, assim, 

uma relação mútua de dependência. “Le territoire commence avec le rite”24 

(BONNEMAISON, 2000, p. 133) e nele se estrutura uma rede de lugares sagrados, 

geossímbolos identitários e políticas sociais.  

A aproximação que fizemos dos entendimentos do território se aplica à tese que 

desenvolvemos por meio de uma apropriação do conceito, articulando-o à formação do 

território e às práticas espaciais. Entre poder, técnica, imaginário e itinerários, o território se 

apresenta como categoria geográfica necessária para a consolidação do estudo da identidade 

tocantinense.  

1.6.2 Entre mobilidade espacial 

Esta pesquisa nos levou a pensar a mobilidade espacial como os movimentos de 

sujeitos no espaço geográfico e a considerar, no estudo da identidade territorial tocantinense, 

                                                           
23 “O território é igualmente o lugar do poder”. 
24 “O território começa com o rito”.  
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uma aproximação à migração. O entendimento do Tocantins perpassa pela dinâmica 

migratória existente com os índios, negros e brancos. A mobilidade estava no acontecer, na 

trama espacial. Para Raffestin (2003), os espaços são móveis. Os sujeitos têm mobilidades 

sobre os espaços. E, como pontua Marc Augé (2007), os nômades já tinham o sentido de 

lugar, de território, do tempo e do regresso. Dessa forma, esse autor demonstra que a fronteira 

não se apresenta enquanto barreira, mas como indicação da presença de outrem e como 

possibilidade de se unir com ele, ajuntar.  

A escala temporal e a escala espacial têm seus recortes e sua importância. No entanto, 

a apreensão se dá na mobilidade para além dos lugares – com mensagens e leitura de mundo e 

para além do presente com leitura da história e do ser. A mobilidade atual reflete um 

movimento histórico de população, de comunicação e circulação de produtos, imagens e 

informação. Se pensarmos nesses parâmetros, a mobilidade espacial é abstrata. A mobilidade 

nos parece mais apropriada num movimento relacional de migração e fixação, cujos 

resultados se materializam na paisagem e nos lugares. Giuliana Andreotti (2013, p. 104), ao 

estudar as paisagens italianas, demonstrou o efeito da migração sobre os lugares e sua 

materialização na paisagem. Os efeitos de duas migrações, uma alemã e outra latina. 

Em uma análise crítica sobre tal mobilidade espacial, Maura Penna (1992), ao analisar 

o efeito Luiza Erundina, uma nordestina em São Paulo, mostrou a face de uma migração de 

nordestinos que se aventuram na maior cidade do país em busca de trabalho e melhoria de 

vida. A paraibana Luiza Erundina, ao chegar ao paço municipal, foi discriminada pelo 

paulistano. O encontro de sujeitos sempre é um embate de conflitos no território. Tomando 

como sujeitos de pesquisa também nordestinos, em sua maioria, Silva (1999, 2005) faz uma 

leitura do migrante nordestino que se deslocava para os canaviais do Sudeste. A mobilidade se 

estabelece pela dinâmica do trabalho e se funde na organização de uma (des)integração social 

dos sujeitos migrantes temporários. É uma faceta da atual precarização do mundo do trabalho 

e, tanto nos seus lugares de origem como nos seus destinos, há um forte impacto. De um lado, 

as famílias na luta pela sobrevivência no sul do Maranhão ou no Bico do Papagaio e, do 

outro, o sujeito migrante trabalhador que aventura a sorte nos canaviais do Centro-Oeste e 

Sudeste brasileiro. 

Ao se referir aos entre-territórios dos sujeitos moradores da Espanha, Almeida (2009) 

insere em sua análise a temporalidade da migração. Aquele que migrou a trabalho e vive em 

uma cultura diferente em Barcelona, mas que mantém um vínculo com a família no Brasil. 

Concluindo, no que tange ao tempo na mobilidade, Francesc Muños (2006, p. 249) afirmou o 
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seguinte: “se ha explicado como la movilidad se muestra hoy día como la variable clave que 

explica el territorio, puesto que es el uso temporal del espacio el que da sentido y razón a los 

lugares”25.  

Em uma diferente mobilidade, a experiência de Bonnemaison, na Melanésia, dá uma 

importância a esse fenômeno. O sentido da sociedade é dado pela pirogue e isso se deve, 

principalmente, à mobilidade espacial, mas também social, ou seja, de movimento nos 

estratos sociais. A sociedade da pirogue é aquela que pode se locomover. Em alguns 

momentos dessa reflexão, Bonnemaison (1986) traz o sentido de lugares fixos, porém móveis, 

com as mobilidades das pessoas, dos sujeitos que os fazem. Ao falar sobre as viagens e o 

enraizamento, Bonnemaison (1979) observou a seguinte questão: a terra de chegada, seus 

lugares, as motanhas, as rochas que receberam olhares diferentes e criaram particularidades, 

nestes foi fundada a base da sua identidade.  

Entretanto, toda essa leitura de errância é articulada aos itinerários para se chegar a tais 

lugares. De onde vim? A longa viagem é guardada na lembrança e seu objetivo é percorrer os 

caminhos da memória e das rotas que fazem sentido para o mito fundador de Vanuatu. A 

importância dos lugares é anterior à habitação dos homens, porque é um itinerário que dá o 

sentido.  

Além disso, há um discurso do autor afirmando que o apego territorial se traduz numa 

“identité absolue entre l’homme et le sol”26 (BONNEMAISON, 1979, p. 306). O homem é 

como uma planta, só pode viver onde suas raízes estão fixadas e, por isso, o sentido de lugar 

fixo, em parte, se confunde com locais, o que se deve à concepção de enraizamento, essencial 

para o ideal de fixação, no direito à terra, neste sentido, nos estudos daquele geógrafo, nas 

Novas Hébridas. Nesse jogo, as viagens devem ser de curta duração, mas viajar para além das 

suas fronteiras territoriais é um prestígio social. O ato de viajar estabelece novos olhares para 

além do território de seu grupo. 

De fato, segundo Bonnemaison (1997a), há uma construção dialética do povo 

melanésio numa relação de mobilidade e enraizamento. Os símbolos e as estruturas de uma 

sociedade estão, na maioria dos casos, ligados ao tempo de origem, numa construção a partir 

dos gestos decisivos da sua construção enquanto sociedade. Daí, se para a mobilidade é 

necessária a troca, então ela é controlada por exigências econômicas de grupos sociais, 

principalmente detentores de técnicas aprimoradas.  

                                                           
25 “tem-se buscado explicar como a mobilidade na atualidade é uma das principais variáveis para explicar o 

território, posto que é o uso temporal do espaço que dá sentido e razão aos lugares”. 
26 “Identidade absoluta entre o homem e o solo”. 
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O autor, em sua pesquisa sobre a Ilha de Tanna, já havia identificado que o círculo da 

identidade é uma relação circular produzida em quatro termos, em um só processo: mitos, 

rotas, lugares e homens. É um construção circular e dependente e “la trame spatiale est 

l’élément médiateur essentiel”27 (BONNEMAISON, 1987, p. 638). Há, como se pode ver, 

uma interdependência entre a paisagem e a identidade, ou seja, “l’identité de l’homme se 

confond avec le paysage social qui le precede”28, no entendimento de Bonnemaison (1987, p. 

638). O autor completa sua afirmação dizendo que os limites reais de um território “ne sont 

jamais une frontière mais la fin du droit de voyage à l'intérieur d'une aire de 

communication”29 (BONNEMAISON, 1987, p. 640). Ou, dito com outros termos, há o 

conflito do circular entre os territórios, e ultrapassar esses limites é decretar guerras e quase 

sempre isso se dá pelo não acesso à comunicação.  

Segundo o autor, ainda raciocinando sobre território, nos lugares do coração, o tempo 

se congela, nos lugares das rotas, do itinerário, o tempo é um movimento cíclico. Ao explanar 

algumas facetas para pensar a mobilidade, isso nos dá um direcionamento para dialogar com 

as migrações e com a mobilidade de sujeitos na região em estudo. Quer seja em um passado, 

quer no presente, esse encontro deve ser visto em seus conflitos e aproximações. 

Parafraseando Andreotti (2013), no encontro, em relação à mobilidade, o tempo a mistura e, 

ao mesmo tempo, a separa. Nesse entremeio, a diferenciação se torna uma categoria essencial 

para entender o processo de territorialização e identidade. 

1.6.3 O encontro com a diferenciação 

Um dos nossos maiores desafios foi estabelecer um sentido para o que possa ser a 

diferença. Em uma primeira experiência com a palavra, isso nos pareceu bem simples, jogar 

numa comparação entre dois elementos/sujeitos que não fossem semelhantes. Ao nos 

deparamos com a prática e com a teoria, a complexidade do entendimento se avolumou e nos 

obrigou a tomar uma trajetória estruturalista na construção da originalidade da palavra e a 

pensar como poderia ser possível estabelecermos sua apropriação para analisar a realidade 

sobre a qual nos propusemos pensar nesta tese.  

                                                           
27 “a trama espacial é o elemento mediador essencial”. 
28 “a identidade do homem se confunde com a paisagem social que lhe precede”. 
29 “Os limites reais do território não são jamais uma fronteira, mas o fim do direito de viajar ao interior de uma 

área de comunicação”.  
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Na geografia, dois autores destacaram-se no debate das diferenças espaciais. É uma 

discussão estruturalista, buscando uma interpretação com as coisas, as regiões e também com 

os sujeitos. Um dos principais interlocutores na Geografia, sobre o debate em torno da 

diferença, foi Alfred Hettner, muito ligado à sequência dos eventos ou sucessão das coisas no 

espaço. Para Hettner (2000), a Geografia, como ciência corológica, é a ciência dos espaços 

terrestres, classificados/organizados pelas suas diferenças nas espacializações. 

De acordo com Richard Hartshorne (1978), a Geografia consiste no estudo das áreas 

em suas diferenças, o que chamou de ciência corológica da terra. Ele faz introdução de novos 

conteúdos para pensar a diferenciação. Introduz o conceito de Região Genérica, a partir de 

um conceito genérico, quer seja clima, solo, etc. Porém, agrupar elementos da paisagem como 

exemplo não induz a afirmar que no seu campo seja igual, antes, apresenta diferenças. A 

finalidade do exercício de buscar a diferenciação de áreas não é mostrar que ela se difere, 

“mas determinar qual o maior ou menor vulto das diferenças específicas que existem entre 

elas” (HASTSHORNE, 1978, p. 17). Os lugares são plausíveis de conexões, são interacionais, 

“constitui um dos atributos particulares do homem o fato de que ele não apenas se deslocar de 

um lugar para outro, mas articular as coisas em movimento” (HASTSHORNE, 1978, p. 20). 

Nesse entendimento, a interação espacial é dimensionada por relações entre fenômenos 

expressados em lugares não homogêneos. 

Entre o devir, as leituras filosóficas, sociológicas ou geográficas se entrecruzaram e, 

nesse encontro, a diferença foi lida como uma diferenciATIVA, interpretada como 

diferenciação. O encontro do ser a ser ou ser e lugar, daí nossa luta para não diferenciar 

apenas lugares, mas lugares/sujeitos, alinhando nosso entendimento ao de Bonnemaison sobre 

a pirogue e adentrando um pouco mais essa arena imprecisa das diferenças. Nesse percurso, 

dialogaremos com os autores a fim de criar um entendimento que, ao longo do texto, 

buscaremos aplicar. No dicionário, uma primeira leitura sobre o verbo “diferençar” esclarece: 

“fazer diferença ou distinção entre, distinguir, tornar diverso, discriminar ou notar” 

(FERREIRA, 2008, p. 317). Se buscarmos a palavra “diferença”, ela é “qualidade daquele ou 

aquilo que é diferente, falta de semelhança ou alteração, desconformidade” (FERREIRA, 

2008, p. 317).  

 Jacques Derrida (1991) aportou uma expressiva reflexão sobre a diferença em uma 

conferência proferida, em 1968, à sociedade de filosofia. Esse filósofo mergulha em uma 

análise da semiologia e constrói seu texto em dois momentos/espaços. O entender enquanto 

temporização e significação e o diálogo do ser e tempo. No entanto, o delimitar o ponto de 
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partida, para o autor, na compreensão do diferenciar, é uma rota, ou o que ele vai chamar de 

rastro de lógicas e aventuras, por não ser adequado colocá-la em regra. “Aventuroso porque 

essa estratégia não é uma simples estratégia no sentido que se diz que a estratégia orienta a 

tática a partir de um desígnio final [...]. Estratégia, finalmente, sem finalidade, poderíamos 

chamá-la tática cega, errância empírica” (DERRIDA, 1991, p. 38). Ela não é um ente 

presente/ausente. Não tem existência, nem ausência. Não depende de nenhuma categoria do 

ente. Não pode ser redutível a uma reapropriação ontológica. Daí a dificuldade de saber sua 

origem, tudo é traçado e aventuras. 

Também, ele faz uma aproximação das palavras e, ao invés de utilizar o verbo 

“diferençar”, usa “diferir”. Nesse caso, então, diferir é temporizar, “é recorrer, consciente ou 

inconscientemente, à mediação temporal e temporizada de um desvio que suspende a 

consumação e a satisfação do desejo ou da vontade.” (DERRIDA, 1991, p. 39). Em outro 

sentido, ele é espaçamento, é “não ser idêntico, ser outro, discernível”. (DERRIDA, 1991, p. 

39). Nessa proposta, então seria diferançar, e não diferençar. A diferança seria “o processo de 

cisão e de divisão do qual os diferentes ou as diferenças seriam os produtos ou os efeitos 

constituídos” (DERRIDA, 1991, p. 39). Na língua portuguesa não encontramos tanta ênfase a 

“diferançar”, até porque não é comumente utilizado. 

 Dois sentidos se dão à diferença, um de temporização e o outro de espaçamento, 

ressaltado acima. O signo “coloca-se em lugar da coisa mesma, da coisa presente, coisa 

equivalendo aqui tanto ao sentido como ao referente” (DERRIDA, 1991, p. 40). A circulação 

do signo difere o momento que poderíamos apossar da coisa mesma e, nesse sentido, na 

palavra do autor, significamos. É a “significação como diferença da temporização” 

(DERRIDA, 1991, p. 40), esta funcionando pelas tramas da oposição, no ato relacional, e 

sempre remetendo a outros conceitos. Nesse processo, diferença e significação são 

intermediadas pela temporização. Ora, 

a diferença é o que faz com que o movimento da significação não seja possível a não 

ser que cada elemento dito presente [...] se relacione com outra coisa que não ele 

mesmo, guardando em si a marca do elemento passado e deixando-se já moldar pela 

marca da sua relação com o elemento do futuro. [...] É necessário que um intervalo o 

separe do que não é ele para que ele seja ele mesmo (DERRIDA, 1991, p. 45). 

Ela é, pois, temporização e espaçamento. A diferença é o que faz com que o 

movimento da significação não seja possível a não ser que o elemento do presente tenha 

relação com outro e ressalte marcas do passado e do futuro (idem). É uma relação do 

passado/presente/futuro, presentificável, podendo comparar e distinguir. O filósofo faz os 
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seguintes questionamentos na busca pelo constructo do processo: “O que difere? Quem 

difere? O que é a diferença?” (DERRIDA, 1991, p. 47). Nesse sentido, a diferença não tem 

nome na nossa língua latina, nem de essência ou de ser, é um nexo necessário. Em síntese, 

Derrida nos apresenta a diferença como geradora de diferenças. Esse movimento de 

(des)construção do autor aplicado a diferença dá uma particularidade ao seu entendimento. E, 

nesse sentido, buscamos fundamentar as diferenciações como produção dos sujeitos no 

território, importante na discussão da identidade territorial.  

Há uma distinção entre diferenças e desigualdades. Não foi nosso objetivo tecer uma 

aproximação sobre esses dois processos, apesar de fazer uso deles ao longo da tese. Autores 

como José de Souza Martins e Denis Castilho fizeram tais distinções e, parafraseando 

Castilho (2014), a diferenciação espacial tem como um de seus fatores de produção a 

modernização do território. Porém, a modernização territorial é produtora ainda mais de 

desigualdades, ao criar espaços privilegiados pelas redes técnicas. Além disso, a forma como 

tais processos se manifestam produz diferenças no espaço. Para Martins (2009), a diferença, 

diferentemente da desigualdade, que depende da ação do Estado, depende da ação da 

sociedade para se concretizar. Depende do reconhecimento da igualdade. Os pobres, os índios 

lutam pelo reconhecimento de suas diferenças. É um clamor que se fundamenta em marco do 

passado e não na possibilidade de inovação do pensamento na contemporaneidade como 

possibilidade. Para ele, “esse clamor, porém, é feito em nome da particularidade, não em 

nome da universalidade do singular” (MARTINS, 2009, p. 51). 

Nesses termos, entendemos que as diferenciações são um processo não do ato de 

comparar, mas relacional que evidencia as singularidades. É um processo de construção 

externa, como afirma Martins (2009, p. 53): “a diferença depende da construção social, 

cultural e política de uma diferença identitária”. Estamos, pelo menos até o momento, 

convictos de que a diferenciação consiste na relação entre lugares/sujeitos densificados de 

singularidades que somente podem ser explicados no seu campo social, agrupados, pois, fora 

de si mesmos, são diferentes. A densidade da singularidade é geradora de identificação, 

enquanto a diferenciação cria/ressalta a identidade. 

1.6.4 A Identidade Territorial 
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“Identidade” é um termo que vem do latim, composto de duas palavras: idem, que quer 

dizer igual, e entidade – entidade do ser. A identidade seria uma unidade complexa, sentido 

que tem se modificado ao longo do tempo, como, por exemplo, a introdução da identidade 

coletiva de base territorial (OLTRA, 2012). Há autores que concordam que ela só pode ser 

apreendida na subjetividade, e este nos pareceu um caminho norteador. Quatro pesquisas 

científicas, já indicadas no item 1.2, foram tomadas como fundamento para a construção da 

discussão da tese. Uma das características relevantes é que a alteridade permeia todas elas e, 

apesar de os sujeitos terem faces diferentes, os encontros são o sentido dos desencontros e 

vice-versa. Nesse diálogo com tais estudos, o território, a mobilidade e a diferença se 

agremiam numa base teórica e possibilitam a análise da identidade numa perspectiva 

geográfica, ou seja, uma identidade territorial. No entanto, antes de adentrarmos a análise da 

identidade territorial, necessário se faz estabelecermos uma leitura panorâmica da identidade e 

seus vieses.  

A discussão da identidade, no século XIX, se deu pela metafísica da existência, 

centrada na identidade individual. A concepção de autoconsciência é da modernidade e se 

deve a William James, que introduziu os conceitos de inteligência nas correntes pós-darwiana, 

e a George Herbert Mead, com a introdução das interações simbólicas e do construtivismo, 

possibilitando, assim, a inserção dos estudos do indivíduo nos processos sociais (OLTRA, 

2012; SCIOLLA, 2010). O final do século XX e início do século XXI foi um período de nova 

era e de novas implicações sobre a noção de identidade, com o abandono de uma concepção 

de unidade para, então, se falar de diversidade. Daí nossa insistência em introduzir a 

diferenciação como elemento do processo identitário e como algo externo ao processo e 

também no sentido de comparação. Kathryn Woodward (2013, p. 9) ressalta que “a identidade 

é, assim, marcada pela diferença”. 

Em uma leitura sociológica e em nossa concepção, uma das mais importantes 

interlocutoras, atualmente, sobre a questão social e a identidade é a italiana Loredana Sciolla. 

Ela faz parte desse movimento de cambio na leitura identitária, desde que publicou, em 1983, 

Identità. Percorsi di analisi in sociologia. Para ela, autores como Émile Durkheim, Georg 

Simmel e Talcott Parsons já tratavam sobre a questão da identidade, mas seu auge, entretanto, 

só entrou na pauta das Ciências Sociais nas décadas de 1960. As Ciências Sociais têm 

questionado ao longo dos séculos: quem somos nós? O que expressa a vontade de responder a 

essa questão? Os fundamentos da identidade, para a autora, estão na experiência que o sujeito 

tem ao se identificar e, para criar o eu, é preciso externalizar o sentimento para uma dimensão 
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mais ampla que transcende a singularidade. Assim, a natureza da identidade nunca é apenas 

pessoal, ela é interdependente de outrem, é uma natureza dupla. É o olhar para si com o olhar 

do outro. 

Na concepção pós-estruturalista, Derrida (1991) defende que o sentido ontológico da 

identidade está intrinsecamente relacionado a uma relação dialética, pois toda identidade 

implica um sentido de ser e não ser, de pertencimento e exclusão. A criação de uma 

identidade acarreta o estabelecimento de uma diferença e também de uma exclusão que se 

desencadeia em uma hierarquização. Para Haesbaert (1995), a identidade é um conceito 

multidisciplinar, na maioria das vezes entendido de maneira confusa pela sua aplicação com 

ramificações diferentes, como individual, coletiva, regional, nacional, que entendemos ser 

apenas sua fragmentação e aplicação pelas diversas especialidades. O autor argumenta que 

clamar por uma posse do conceito, seja qual for o campo do conhecimento, é um suicídio, 

pois ele não pertence à Sociologia, à Psicologia, à História ou à Geografia. É multidisciplinar. 

Entretanto, o entendimento em uma disciplina do conhecimento é importante e cria uma 

definição mais consistente sobre a categoria identidade, como a interpretação na psicologia 

social do que é uma identidade social – relacionada à ordem e à função social de um grupo, à 

identidade coletiva, como aquela que é de todos, à qual todos os sujeitos fazem referência.  

Sciolla, já mencionada, nos oferece uma primeira organização da leitura sobre a 

identidade, compreendendo-a como uma capacidade autorreflexiva, que se forma na interação 

com o outro. Tomando como base essa autora, a identidade tem três níveis: 1º) Identidade 

pessoal – representação do pessoal em si, portanto, autoatribuída; 2º) Identidade social – é 

uma identidade atribuída ou imputada ao outro na tentativa de situar um sujeito no espaço 

social; nossa genealogia, religião, nacionalidade seriam formas de posição no espaço social; e 

3º) Identidade coletiva – que seria a agregação de várias identidades sociais em um 

autoconhecimento por grupos de pessoas (SCIOLLA, 2010). Surge em um conflito quando 

grupos de pessoas se solidarizam e se organizam para resistir e, com o tempo, virá uma 

representação e memória coletivas. 

Segundo ainda a mesma autora, essas subdivisões são importantes para um melhor 

aperfeiçoamento do nosso olhar sobre as particularidades identitárias em questão. A discussão 

de separação entre identidades coletiva e individual é pouco precisa. A identidade individual 

precisa da representação social para ser, ou seja, não há identidade individual fora do plano da 

identidade coletiva/social. Para Giménez (2001), a identidade coletiva “no debe concebirse 

como esencia inmutable, sino como un proceso activo y complejo historicamente situado y 
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resultante de conflictos y luchas”30. Ela possui uma dinâmica no tempo que a leva à retração 

ou expansão. No entanto, seu cambio31 se desdobra em duas formas específicas: a 

transformação e a mutação. A transformação, enquanto processo de continuidade, adaptativo 

e gradual, mas que não altera a estrutura do sistema. A mutação é uma alteração qualitativa do 

sistema, que se realiza por assimilação e pela diferenciação. 

Segundo Sciolla (1994), nos estudos sociais é necessário estudar as identidades 

coletivas constituídas no processo de formação social. A identidade não é propriamente ação 

social, mas controla as ações dos sujeitos. A autora afirma que a identidade é como um 

quebra-cabeça que tem uma diversidade de elementos que se encaixam, constituindo o 

desenho. Nessa tese, vamos nos atentar para a identidade social e coletiva, compreensão 

próxima do que objetivamos analisar/interpretar. Segundo Sciolla (2010), a identidade assume 

duas funções: 1ª) um senso de pertencimento do sujeito; e 2ª) a de um reconhecimento social. 

Discordaremos de uma dicotomia no processo, posto que a existência de um é concomitante à 

do outro, e ambas são sobrepostas. 

As visões sobre a identidade territorial são múltiplas e ligadas a determinados 

fenômenos, na migração ou na estratégia de desenvolvimento regional. A título de exemplo, 

citamos as discursões de Haesbaert (1995), Stuart Hall (2014) e Fabio Pollice (2005). Nesse 

direcionamento, a identidade territorial não é um fenômeno fechado (POLLICE, 2005; 

HAESBAERT, 2007), mas uma dinâmica que se estabelece entre um grupo e o seu espaço, 

mudando, inclusive, com o tempo. Para Kaplan (1999), não há identidade fechada, mas sim 

suscetível a transformações e, mesmo que tenha raízes históricas, é uma negação frequente na 

estrutura local e global. O território, para Pollice (2005), está concatenado com um sentimento 

de pertença, numa relação tripartite de sentimento, sociabilidade e simbolismo. Assim, 

ressaltamos a identidade com os lugares pela memória do passado e perspectiva de futuro e, 

por essa ótica, entendemos que o autor considera a identidade territorial como um indicativo 

do desenvolvimento local. Uma dada comunidade imprime um valor simbólico a uma 

paisagem que, por sua vez, se torna a expressão de sua identidade. Símbolos, no entanto, que 

são alterados no tempo.  

Segundo Raffestin (2003), a identidade precisa de limites colocados pelas 

comunidades. O autor ainda ressalta que ela não é apenas um estado, é, antes de tudo, um 

processo de reivindicações territoriais que ele chamou de “suceder identidades”. Em seus 

                                                           
30 “não deve ser visto como essência imutável, mas como um processo ativo e complexo historicamente 

localizado e resultante de conflitos e lutas”. 
31 Preservamos a palavra do autor por não encontrar uma tradução precisa da ideia na língua portuguesa. 
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termos: “L’identità non è solamente uno stato, ma anche e soprattutto, un processo”32 

(RAFFESTIN, 2003, p. 4). As identidades são construídas pelo/no tempo, não pela 

sobreposição de intervalos de tempo entre territorialização, desterritorialização e 

reterritorialização, mas sim de forma contínua e escalonada, como nas relações de trabalho em 

ritmos diferentes com o lugar. Esse autor propõe, ainda, a linguagem como mediadora na 

estruturação da identidade territorial. Pela sua experiência, na França e no Canadá, ressalta 

que há uma relação entre a linguagem e o ambiente físico e social, relação que se apresenta 

nas diferenças culturais. A língua assume o papel de comunicação, de união entre sujeitos na 

comunicação de valores simbólicos que estabelecem uma ponte de ligação entre sujeitos, e, 

nesse caso, o cotidiano vivido entre comunidades é geográfico e linguístico. A importância da 

língua e do território se dá na construção de territorialidades. Tomando como exemplo, 

Jerusalém é um território sagrado para judeus, mulçumanos e cristãos por meio de uma 

comunicação estabelecida pela Bíblia e pelo Alcorão. O território corresponde a uma 

linguagem do cotidiano, uma língua falada por uma minoria ou uma língua introduzida. 

Os sujeitos são históricos e tecem relações históricas com o espaço, e este, mesmo que 

seja transformado, ganha vida na memória dos sujeitos. Cada sociedade tem referenciais 

territoriais que mudam ao longo do tempo. A história é carregada de imagens sociais 

identitárias que remontam a um passado, em jogo de intenções, e então só possui dinamismo 

pelas utilidades que as comunidades fazem dela. A imagem da identidade é mais utilizada do 

que o próprio sentido dela. 

São, certamente, leituras diversas sobre a identidade, e parte do que buscamos 

demonstrar aqui consiste em algumas aproximações de uso da identidade e, mais 

especificamente, da identidade territorial. Ressaltamos, diante do exposto, que a identidade é 

um processo e deve ser apreendida no ato relacional, como um resultado da força de poder – 

“é por estar confrontado com as forças de alteridade que o indivíduo tem necessidade de 

identidade” (CLAVAL, 1999, p. 14) e, ainda, “a multiplicação dos contatos conduz as pessoas 

a duvidar daquilo que elas são” (CLAVAL, 1999, p. 21). Como afirmamos na introdução, 

traçaremos esse debate com três autores: Sciolla, Giménez e Bonnemaison.  

A tese de Giménez (2009) é que os fundamentos da identidade estão na cultura e que a 

memória, enquanto elemento primordial da cultura, é o suporte necessário para a identidade, 

que, por sua vez, é lida enquanto uma relação do eu com outrem. Avança no pensamento ao 

afirmar a diferença na cultura enquanto dimensão de toda a vida social. É por meio dela que 

                                                           
32 “Identidade não é apenas um estado, mas também, e acima de tudo, um processo”.  
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um grupo se diferencia do outro, é a identidade sentida, vivida e externada pelos sujeitos. No 

entanto, a identidade é um sistema de relações e representações. As identidades coletivas 

remetem sempre às raízes ou às origens, que se estabelecem pela memória ou pelas tradições. 

Em se tratando da identidade individual ou coletiva, identidade e memória estão 

intrinsecamente relacionadas, de acordo com Sciolla (1994).  No entanto, a forma de ligação 

entre memória e identidade individual deve ser tratada diferentemente da identidade coletiva. 

Tamanho e características para ambas são parecidos, mas a sua posição é diferente no campo 

social. É preciso entender o processo de sua criação. 

A autora afirma que  

l’aspetto sociale dell’identificazione e del riconoscimento è dunque centrale nel 

rendere i ‘dispositivi’ della memoria funzionanti ed efficaci. La memoria garantisce 

la continuità nel tempo dell’identità in quanto l’attore (individuale o collettivo) 

diventa soggetto di attribuzione33 (SCIOLLA, 1994, p. 2).  

A memória, então, é a base de referência à qual é atribuído sentido do passado pela 

narrativa. Ela é um dispositivo por meio do qual os sujeitos se reconectam ao passado, porque 

este precisa de palavras para não cair no esquecimento, uso que os historiadores e escritores 

têm feito. Nessa direção, a memória de um grupo tem seus impressos narrados, ou falados – 

compartilhados –, mas também tem seus monumentos, suas tradições, que possibilitam 

perpetuá-la. Há resistência em certos grupos em manter materializadas no espaço suas 

histórias, principalmente as advindas de eventos conflituosos e que, na atualidade, vão na 

contramão de interesses de grupos no poder.  

A identidade coletiva é sempre um processo de construção social com interação, que 

Sciolla (2010) chama de conflito com o outro, quer seja ele organização, quer seja individual, 

com conexão com o contexto histórico-social no qual surge. Ampliando a discussão que 

outrora fizemos, ao se estabelecer uma leitura da identidade coletiva, é necessário situar o 

processo no campo social, e este possui três dimensões, segundo a autora, que são: 1º) 

Dimensão locativa – nessa dimensão, o sujeito se insere num campo seja ele material ou 

simbólico. É um campo social. No interior de um campo, grupos e instituições sociais se 

confrontam, o que gera processo de identificação, criando classificações, atribuindo categorias 

sociais ou associando-a a um movimento social ou mesmo organização religiosa. Categorizar 

é um exercício humano de agrupar objetos sociais ou eventos em um grupo que se coloca 

como equivalente pelas suas ações e este, por seu turno, tem força para imputar atributos 

                                                           
33 “o aspecto social da identificação e do reconhecimento é fundamental em fazer os ‘dispositivos’ da memória 

atuantes e eficazes. A memória garante a continuidade ao longo do tempo da identidade, enquanto o ator 

(individual ou coletivo) torna-se sujeito de atribuições”. 



59 

 

 

 

diferentes às diversas categorias. A categoria, dessa maneira, fornece valores diferenciados 

aos grupos a partir dos contextos histórico-sociais. O indivíduo situa o seu campo ou define o 

campo onde se situar, ou seja, se autodefine nele e traça suas fronteiras; 2º) Dimensão 

integrativa – esta se caracteriza por um princípio de consistência interna que relaciona a 

experiência passada e o presente com a expectativa do futuro. É por meio da capacidade de 

integração que se dá o autorreconhecimento e as diversas identificações sociais, situando, 

deste modo, quem somos. Isso se dá porque o indivíduo pode dispor de marcos interpretativos 

que se entrelaçam às experiências presentes, passadas e projetadas no futuro; 3º) Dimensão 

seletiva – nesta se tem uma estabilização da escolha, pois possibilita ao sujeito programar o 

seu curso de ações. É uma estabilização do campo de variedade da preferência que muda, mas 

sempre é coerente com a dimensão integrativa da identidade. Ela acontece a partir do 

momento em que os indivíduos podem selecionar e ordenar suas preferências dentro do 

campo. 

Para Giménez (2009), a dimensão locativa se relaciona com a diferenciação, ao passo 

que a integrativa se relaciona com o sentido da continuidade no tempo. Sciolla (1983) propôs 

a identidade ligada a uma duração temporal e aprofundou seu posicionamento posteriormente 

(2010). A continuidade de uma posição temporal e sua consistência simbólica no tempo, 

mesmo diante de eventos desestruturantes que os ameaçam, são a lógica que sinaliza a 

existência de uma identidade. Nesse caso, ela é condicionada à duração temporal. Sciolla 

(2010, p. 71) propõe a seguinte definição da identidade, na qual estabelece uma síntese: 

“l’identità designa la capacità autoriflessiva di un individuo o di un gruppo di percepire la 

própria continuità e coerenza spazio – temporale in rapporto ad altri che lo riconoscono”34.  

 A vivência com os vanuatenses e o olhar cuidadoso sobre os lugares permitiram a 

Bonnemaison mergulhar em análises sobre esses povos e identificar os fundamentos de sua 

identidade. Chega, inclusive, a discorrer sobre a experiência de tomar a kava juntos, em uma 

amizade e confiança com o pesquisador. Isso não lhe tirou o reconhecimento de ser um 

estrangeiro, por mais que os sujeitos lhes dessem total confiança. No entanto, ao introduzir o 

conceito de território, para fazer sua análise da identidade, ele propõe a seguinte definição: 

si l’identité s’hérite par les lieux, elle se reproduit et s’approfondit à chaque 

génération par une mobilité de type circulaire qui se déroule sur les chemins 

d’alliance. Les lieux et les itinéraires sont donc au coeur de l’identité traditionnelle: 

l’homme est un arbre enraciné mais il appartient également à une pirogue errante 

ouverte sur le vaste monde. On peut donc dire qu’il n’y a pas d’identité en dehors 

                                                           
34“a identidade designa a capacidade autorreflexiva de um indivíduo ou de um grupo de perceber a própria 

continuidade e coerência espaçotemporal aos outros que o reconhecem”.  
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des lieux de la mémoire ni non plus de destinée sans aventure ou Voyage sur les 

chemins de l’alliance35 (BONNEMAISON, 1985, p. 151).  

Reforçamos, nesse ponto, o que já havíamos ressaltado sobre a visão do autor em 

reconhecer a identificação muito mais criadora de identidade do que a apropriação, e isso vale 

pelo seu método de análise. René Gallissot (1987), ao introduzir o conceito de “processo de 

identificação”, afirma ser este anterior ao de identidade. Parafraseando Bonnemaison, os 

lugares e os geossímbolos vistos com base no território nos oferecem a base para a leitura da 

identidade territorial. As relações entre homens e lugares se forjam em um sentimento 

identitário. A identidade cultural da Melanésia é uma identidade geográfica porque é emanada 

da memória e dos valores relacionados aos lugares. E, por sua vez, o pertencimento, as 

famílias, a identidade coletiva, ou individual, são uma herança que se consolida em uma rede 

de lugares por meio da qual o agrupamento constitui um território. Em Bonnemaison (2000), 

o vetor da identidade estaria nas formas espaciais, nos sentimentos identitários impregnados 

nos lugares e nos geossímbolos. Esse sentimento não seria de apropriação, antes seria de amor 

e pertencimento. Nas palavras do autor: “Le territoire est d’abord um espace d’identité ou, si 

l’on prefere, d’identification”36  (BONNEMAISON, 2000, p. 131). 

E apresenta um encadeamento chave na interpretação da identidade territorial: 

les mythes-fondateurs, l'histoire et le territoire sont les trois piliers de l'identité [...] 

La relation au territoire considéré non pas seulement comme un contenant mais 

comme un contenu, chargé de sens, de mémoire et de mythes, a constitué le fil 

conducteur de ma démarche37 (BONNEMAISON, 1986, p. 10-11).  

A população pertence ao seu território como bem assim à sua memória. No diálogo 

com Sciolla (2010) e Bonnemaison (1986), a identidade territorial tem uma duração temporal. 

No entanto, não podemos enrijecer o processo e falar de apenas uma duração longa, rígida, 

sobre períodos históricos, mas sim de uma contínua alteração de conteúdo, que nem sempre 

determina uma mutação em sua estrutura. Isso nos permite abordar duas identidades: 1ª) de 

persistência – no entender como algo de duração, de continuidade e de temporalidades; 2ª) e a 

de resistência – no sentido de uma ideia de conflito, de força contrária às alterações, de tal 

maneira que os sujeitos mantêm resistência à mudança. Nesta tese, para discutir a identidade 

                                                           
35“se a identidade é herdada pelos lugares, ela se reproduz e se aprofunda a cada geração por uma mobilidade de 

tipo circular que se desenrola sobre os caminhos de aliança. Os lugares e os itinerários estão, portanto, no 

coração da identidade tradicional: o homem é uma arbre enraizada, mas também pertence a uma pirogue errante 

aberta sobre o imenso mundo. Assim, podemos dizer que não há identidade fora dos lugares da memória, nem 

destino sem aventura ou viagem sobre os caminhos da aliança”.  
36 “O território é primeiro um espaço de identidade ou, se preferirmos, de identificação”. 
37 “os mitos fundadores, a história e o território são os três pilares de identidade [...] A relação com o território é 

considerada não apenas como um contendo, mas como um conteúdo, carregado de sentidos, de memória e de 

mitos, e isso constituiu o fio condutor da minha abordagem”. 
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territorial tocantinense, consideramos os três pilares básicos propostos por Bonnemaison 

(1986) fazendo, ainda, uma leitura enquanto processo conforme Raffestin (2003) e abordando 

os princípios da duração temporal, em Sciolla (2010).  

Para dar conta da amplitude do processo, discutiremos numa perspectiva espacial, por 

entender que, ao se reportar ao sujeito tocantinense, ele não existe sem a ideia do sujeito 

nortense. A identidade territorial tocantinense tem seus fundamentos lançados desde o tempo 

do embate entre mineradores do norte e do sul de Goiás, ainda no Período Colonial, pois foi 

quando houve uma busca por distinções. Entretanto, remetê-los apenas a esse período como o 

fundamento da identidade é empobrecedor, pois o sentido do ser tocantinense foi uma 

construção de singularidades e diferenças, um movimento relacional no espaço. 



 

   

 

 

 

 

 

 

 
Igreja construída pelos escravos em Natividade. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015 
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CAPÍTULO II 

 

2. UMA GÊNESE DAS IDENTIDADES TERRITORIAIS TOCANTINENSES NA 

INTERFACE DO PROCESSO DE DIFERENCIAÇÃO 

 

A origem do processo foi concebida como o momento da primeira cisão do norte, 

parafraseando Cavalcante (2005). O fato marcante foi o inconformismo dos mineradores em 

relação às taxas de impostos diferentes daquelas praticadas em Goiás. Há uma revisão 

histórica dos fatos como base para a compreensão da formação territorial. A formação do 

território está respaldada em Rangel (2005) e Moraes (2000).  

Uma questão basilar orientou o estudo apresentado neste capítulo: qual é o fator/fato 

originário dos discursos identitários nortense e tocantinense? O texto traz uma análise de 

documentos oficiais e não oficiais sobre os discursos de uma identidade 

nortense/tocantinense. Dividiu-se o texto em leitura da formação territorial, constituição dos 

sujeitos tocantinenses e discursos originários da tocantineidade. A abertura dos garimpos para 

o norte de Goiás, no Período Colonial, é abordada por historiadores e geógrafos pelo auge e 

pelas crises da economia mineradora e os impactos advindos disso.  

A partir de leituras geográficas, estabelecemos marcos de uma gênese da identidade, 

cruzando-a com uma leitura da formação do território tocantinense, em sua base de formação 

territorial, em que a análise da dinâmica econômica é primordial, com uma leitura do processo 

de diferenciação territorial cindida sobre a (trans)formação do território. A origem do 

processo é relevante pela permanência do discurso ao longo dos anos em torno do ser 

tocantinense. Este capítulo foi construído com o objetivo de traçar o processo de criação das 

diferenças entre o norte e o sul de Goiás.   

2.1 Em busca do fundamento da formação territorial tocantinense 

Partimos do entendimento de que a economia tocantinense foi integrada pela atividade 

mineradora de exploração do ouro de aluvião encontrado nos pequenos rios e serras do 

sudeste do Tocantins. Comumente, chamamos essa região, que é histórica em decorrência 
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desse primeiro momento da ocupação, de Polígono do Ouro, delimitada no Mapa 02 (BRITO, 

2009). Numa leitura segundo os polos da dualidade, esse período correspondeu à formação do 

primeiro pacto de poder consolidado por uma classe que tinha nessa atividade econômica sua 

sustentação. Seu tempo de duração estimamos em um intervalo menor que cem anos, sendo 

substituída por agricultores e comerciantes. O estimar corresponde também a entender que a 

substituição de um pacto não determina sua extinção, pois ele se fragmenta no pacto em 

ascensão. No ano de 1822, apresentava-se uma crise da economia aurífera (PALACIN; 

MORAES, 2008), mas a base social e econômica ainda tinha como suporte a mineração, até 

porque se tratava de cinquenta anos de crise no sistema aurífero no norte de Goiás.  

A escassez do ouro, então, obrigava os antigos mineradores a buscar novas formas de 

enriquecimento e, nesse ponto, a pecuária extensiva mostrava-se como uma saída para a crise 

econômica (há autores que defendem a tese de que a mineração em Goiás não esteve em crise. 

Para o Tocantins, é uma tese que precisa de melhor aprofundamento no estudo). A primazia 

do norte na produção pecuária ocorreu devido ao fato de a área comportar as vilas 

mineradoras do século XVIII, como também porque o centro-norte tinha melhor acesso ao 

mercado da Bahia, como afirmou Elizeu Ribeiro Lira (2007). Mesmo em crise, os 

mineradores constituíam-se em sócio maior e mantinham suas áreas de influência de norte a 

sul da região e, principalmente, nos tratos com a Bahia. Porém, sua maior área de 

concentração ainda era o Polígono do Ouro. Somente em meados do século XIX foi que a 

navegação dinamizou a economia nortense. Se admitirmos a substituição dos sócios, 

acreditamos que há uma mudança nos polos internos, quando os fazendeiros ocuparam o 

pacto de poder maior e assim permaneceram ao longo de todo o século XX, mantendo-se 

ainda na atualidade.  

Essa leitura é importante apenas na medida em que auxilia a pensar uma organização 

temporal da história tocantinense. No entanto, para uma leitura espacial, são necessários 

outros elementos e, principalmente, outros objetos e ações, como afirmou Milton Santos. 

Napoleão Araújo de Aquino (2006), em uma leitura com pressupostos diferentes, tomou como 

base de análise as formas das cidades – dividiu-as em cidades coloniais, cidades da Belém-

Brasília e cidades modernas. São formas que estão bem expostas na arquitetura das cidades 

tocantinenses. 
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Mapa 02 - Polígono do Ouro no Tocantins - Período Colonial. 

 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 

 

No sudeste do Tocantins há os casarões, as ruínas, as ruas estreitas. Cidades como 

Natividade, Almas, Chapada da Natividade, Paranã, Arraias, Taguatinga, Conceição do 

Tocantins, entre outras, têm as igrejas católicas que preservam bem esse patrimônio 

arquitetônico colonial. Por outro lado, há as cidades de meados do século XX, construídas sob 

orientações do grande eixo rodoviário da Belém-Brasília, que mudaram toda a dinâmica de 

ocupação no Estado. Não mais as ruas estreitas, ou os padrões coloniais, as cidades foram 

construídas ao longo da rodovia ou buscavam ter acesso à rodovia. E, por último, Aquino 

ressalta o padrão modernista que presidiu o projeto urbanístico de Palmas, no final dos anos 

1980. Uma cidade racional, funcional e projetada.  



66 

 

 

 

Propomos, a partir do exposto, uma organização articulando as duas leituras em uma 

interface com os lugares tocantinenses, aproximando-nos de um modelo de leitura elaborado 

por Bonnemaison (1987), com base em seus estudos em Vanuatu. A complexidade da 

formação territorial nos leva a inserir outros movimentos e, nessa orientação, o que nos 

apresentou como viável foi articular os períodos, tendo o cuidado de não fazer uma leitura 

apenas com ênfase nos pactos de poder, na história da economia e nem nos padrões urbanos. 

No entanto, seis períodos (Figura 01), que consideramos primordiais nas transformações 

territoriais tocantinenses, pareceram-nos importantes para a leitura da identidade territorial: 

Figura 01 - Os períodos das transformações territoriais nortenses/tocantinenses. 

 
Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

 

Trata-se de uma divisão temporal. Apesar de estar relacionada a uma época específica, 

suas existências não podem ser atreladas apenas a ela, pois são acumulação de tempos no 

espaço. Entendemos, como já se disse, a identidade como um processo. Esses cinco 

momentos têm sua importância por apresentarem particularidades na transformação do 

território. Como critérios de seleção, partimos de leituras histórico-geográficas, 

fundamentadas nas construções narrativas dos sujeitos tocantinenses referentes à identidade 

territorial. Bonnemaison (1986) nos chamou a atenção para três pilares da identidade 

territorial: a história, o mito e o território. E, nessa direção, vamos construir nossa trajetória de 

análise sobre a identidade territorial tocantinense. Não é nosso objetivo separar os elementos. 

Antes, pretendemos construir uma leitura agregada sobre os três pilares. 
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 Porém, falar de Tocantins é falar de um encontro de três sujeitos: o índio, o negro e o 

branco.  Para Ariovaldo Umbelino de Oliveira (2001, p. 190), “o território capitalista, no 

Brasil, tem sido produto da conquista e destruição dos territórios indígenas”. A história 

territorial tocantinense inicia com os sujeitos indígenas e seus territórios como também e 

“simultaneamente à luta dos povos indígenas, nasceram as lutas dos escravos negros contra os 

senhores fazendeiros rentistas” (OLIVEIRA, 2001, p. 190). A estes acrescentamos o terceiro, 

desde o Período Colonial: o branco.  Convém dizer que o território tocantinense, enquanto 

relações dos três sujeitos, se dá segundo uma lógica de estratégias nas práticas territoriais, 

inseridas nas atividades produtivas e na construção da sociedade nortense, que vai se 

estruturar no transcorrer do processo no final do Período Colonial. Entendemos que foi neste 

período que os fundamentos do território foram estabelecidos. O estudo da constituição do 

povo tocantinense entre índios, negros e brancos visa fazer uma leitura que contemple os 

sujeitos e, a partir destes, construir o pensamento em torno da identidade territorial 

tocantinense.  

2.3 Nas trilhas de uma ocupação territorial 

O povoamento do território tocantinense não começou com a mineração, porém ela é o 

ponto de partida da história tocantinense. Povos já habitavam essas terras e constituíam nela 

seus territórios, como os povos primitivos da fase Pindorama38, de grupo ceramista e 

agricultor na porção central do Tocantins, há 4000 AP – Antes do Presente, conforme 

Barbosa, Gomes e Teixeira Neto (2005). No século XVIII, 11 povos indígenas habitavam o 

Cerrado e as áreas florestadas no Tocantins, conforme se pode visualizar no Quadro 04.  

Otávio Barros da Silva (2011) afirma que, antes da chegada dos colonizadores 

portugueses, habitavam o litoral brasileiro os povos Tupi e Tapuia39. Para Luiz Palacin (1981, 

p. 51), foi a ocupação das terras indígenas pelos não índios que proporcionou sua fuga para o 

interior do país, a “fuga para o sertão”. A disputa por territórios entre si foi prática presente 

desses povos. Na mobilidade pelo espaço, os povos Jê foram expulsos do litoral, em sua 

maioria, pelos Tupinambás, adentrando, assim, o sertão rumo aos rios São Francisco, 

                                                           
38 A fase Pindorama, estudada num abrigo do centro do estado do Tocantins, representa o primeiro grupo 

ceramista e talvez cultivador (BARBOSA; GOMES; TEIXEIRA NETO, 2005). 
39 Na antropologia houve uma substituição da denominação Tapuia para Gê, povos que que atualmente são 

chamados de Jê. É o tronco linguístico Macro-Jê, falado por indígenas que habitam as áreas de Cerrados no 

Brasil (ALBUQUERQUE, 2011). 
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Tocantins e Parnaíba, e no norte do Tocantins permaneceram os Xambioá, Apinajé e os 

Krahô; e ao sul, os povos Xerentes, Carajás e Javaé. Uma questão importante para análise, 

levantada por Darcy Ribeiro (1995), é que nos conflitos indígenas não havia grupos 

hegemônicos, com capacidade de extinguir um povo, diferentemente dos europeus, que 

extinguiram várias tribos. Os indígenas tinham uma base familiar e de solidariedade. O 

europeu tinha uma base estatal e, como sentido de sua presença, a conquista e a dominação 

territorial. 

No século XVIII, o Tocantins era habitado por onze povos indígenas Jê, em diferentes 

regiões, com seus territórios de caça, pesca e agricultura (Quadro 04). Houve povos indígenas 

que mantinham uma mobilidade sem uma fixidez no lugar em decorrência de fatores culturais 

ou de conflitos com o colonizador, como os índios exterminados Akroá, estudados por 

Juciene Ricarte Apolinário (2006). Porém, em sua maioria, os povos indígenas habitantes do 

Tocantins eram agricultores e coletores, principalmente, de frutos do Cerrado e, 

particularmente no norte do Estado, do coco-babaçu. Estes desenvolveram técnicas de coletas 

do fruto e técnicas para o plantio de suas roças, o que é relatado por muitos viajantes que 

percorreram esse sertão. O contato do homem europeu com os indígenas provocou uma 

redução do número de indivíduos desses povos pelas doenças, pelos conflitos e pelas retiradas 

de seus territórios, caso dos Xakriabá e Xavantes (GIRALDIN, 2002). Em narrativas de 

Vicente Ferreira Gomes (1862) e Afredo d’Escragnolle Taunay (1876), constatamos três 

discursos de sujeitos estratégicos da época: os padres, os fazendeiros/mineradores e os 

portugueses. Cada qual defendia seu propósito, respectivamente, de evangelizar, de lucrar e 

de tomar posse das terras. O objetivo final desses três atores foi subjugar os indígenas para 

explorar sua força de trabalho, empreitada que não obteve tanto sucesso, conforme os relatos 

nos textos dos viajantes, com olhares formatados de uma cultura europeia para ver, com essas 

lentes, o cotidiano desses povos.  

Em um episódio relatado pelo frei Rafael de Tuggia40 sobre os índios que viviam em 

Pedro Afonso: 

a multiplicidade dos óbices, faz que a dupla civilização desses índios seja hum 

verdadeiro problema, cuja solução depende no vencer escolhos, que atravessam: 

linguagem, estupidez, costumes, vaidades, preguiça sobremedida, enorme despeza 

por parte do governo (TAGGIA, 1858, p. 01). 

 

 
                                                           
40 Escrevemos o nome do frei de acordo a Revista do Instituto Histórico e Geographico do Brazil, mas 

mantivemos a citação conforme consta nos documentos pesquisados. 
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Quadro 03 - Povos indígenas que habitavam o Tocantins no século XVIII. 
Povo Tronco Linguístico Língua 

Karajá - Karajá Macro-Jê Karajá 

Karajá - Javaé Macro-Jê Karajá 

Karajá - Xambioá Macro-Jê Karajá 

Krahô Macro-Jê Timbira 

Nhyrkwãje Macro-Jê Kayapó 

Apinajé Macro-Jê Apinajé 

Akroá Macro-Jê Akwen 

Xakriabá Macro-Jê Akwen 

Xavante Macro-Jê Akwen 

Xerente Macro-Jê Akwen 

Avá-Canoeiro Tupi Avá-Canoeiro 

Fonte: Giraldin, 2002. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

Os resultados desse contato foram estereótipos negativos de uma sociabilidade que se 

adaptou ao ambiente, denominando-os de preguiçosos e selvagens, não domados para o 

trabalho. Subjugar os selvagens, como diz a literatura ao se referir à forma de resistência que 

os índios tinham no contato com o colonizador, foi a primeira tentativa para dominar um povo 

a fim de introduzi-los ao trabalho nas minas e na agricultura. Na realidade, essa estratégia teve 

por objetivo inicial capturar índios para escravizá-los e/ou invadir seu território. Taggia 

(1858), tratando sobre os índios em Pedro Afonso, afirmou: “por tres anos consecutivos 

trabalhei pessoalmente nas rossas com eles: me cancei de fazer conhecer a brutalidade de seu 

viver e nada conseguir”. No período da mineração, a busca pela escravidão do índio como 

alternativa para o trabalho foi uma experiência pouco exitosa, pois os nativos não aceitaram o 

julgo, sendo necessário buscar alternativas na importação de mão de obra africana, com a 

compra de vários sujeitos para um trabalho exaustivo na busca do ouro de aluvião. 

É bom consignarmos que o início da exploração do ouro no norte de Goiás se deu de 

modo concomitante à importação da mão de obra dos africanos. Nesse sentido, encontramos 

em vários estudiosos dos indígenas no território base para afirmar que houve a busca pelo 

índio na tentativa de adaptá-lo ao trabalho exaustivo das minas. Porém, os estudos são quase 

unânimes em defender que houve pouco êxito nas empreitadas. Os africanos foram 

introduzidos no Tocantins como mão de obra escrava para atender às atividades de 
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garimpagem do ouro.  Pertenciam a dois grupos linguísticos: sudaneses e bantos 

(APOLINÁRIO, 2002). Esses sujeitos escravizados eram levados para as áreas de Cerrado no 

Tocantins para a extração do ouro de aluvião, encontrado principalmente nas margens dos 

córregos da região sudeste do Tocantins. Os sudaneses desembarcavam no litoral baiano e 

seguiam em comboios para serem vendidos nas minas no Tocantins (SILVA, 2011). Eram os 

africanos denominados de Nagô, Ioruba, Jejê e Mina. Conforme Apolinário (2002), os Mina 

eram sujeitos que possuíam conhecimento do extrativismo do ouro no rio Níger, habitantes da 

região da Mina (Gana). Os Bantos eram formados pelos povos angolanos, benguelas, rebolos, 

congos e monjolos, provenientes da África Central. Estes chegavam, em sua maioria, pelo 

porto do Rio de Janeiro e seguiam para as minas.  

No Tocantins, conforme observação realizada por Apolinário (2000), no Arraial de 

Arraias, os bantos não chegavam a formar uma maioria, pois representavam 35% do total de 

africanos, contra 65% do grupo de sudaneses. Tais números indicam que a rota principal da 

chegada dos sujeitos para o trabalho escravo nas minas do Tocantins se desenhava pela Bahia. 

A população banta foi direcionada para um trabalho exaustivo na coleta do ouro. Os barrancos 

dos rios e córregos foram cavados e lavados em busca do metal. Na Serra da Natividade, 

conforme Figuras 02 a 04, a extração era feita nos pequenos cursos d’águas, muitos desviados 

para formar um canal que possibilitasse a lavagem do cascalho. Na serra também ficavam os 

currais, como mostra a Figura 05, locais em que os escravos eram mantidos acorrentados sob 

vigia do capitão do mato. 

A primeira ocupação, em 1734, se deu na serra, com aproximadamente 40 mil 

escravos, quatro vezes a população do município, em 2010. Fundado por Manoel Ferras de 

Araújo, o arraial era uma aglomeração denominada de Arraial de São Luiz, localizado na 

serra. Com a chegada da imagem da Nossa Senhora da Natividade, a cidade recebeu o nome 

da santa. Posteriormente, o arraial foi transferido para o sopé da serra (COELHO, 1937). A 

exploração mineral na serra foi intensa durante o referido período e, de baixo, das margens do 

córrego Praia, se avistava o alto da serra, o que talvez pudesse ser até uma forma de ameaça 

em caso de fuga dos sujeitos escravizados, posto que sempre estavam à vista de seus donos. A 

cadeia localiza-se de frente para a serra e, como punição se buscassem liberdade, tudo que 

contemplariam seriam os quadrados da serra. Como escravos, estavam reduzidos a nada mais 

que viverem acorrentados nos currais, ou, ainda, sob o olhar de seus vigias, mergulhados sob 

as águas. O seu corpo era negado aos seus instintos.  
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Figura 02 - Vista da Serra da Natividade.     Figura 03 - Trilhas do garimpo, em Natividade. 

  

Foto: Eliseu Pereira de Brito, jul. 2015. 

 

Figura 04 - Córrego Praia, utilizado na 

lavagem do ouro na Serra da Natividade. 

Foto: Alline Dias Faria, jun. 2012. 

 

 

Figura 05 - Curral para manter os escravos 

acorrentados e vigiados. 
 

 

 

Foto: Alline Dias Faria, jun. 2012. Foto: Alline Dias Faria, jun. 2012. 

A 200 quilômetros, em Arraias, antes de os mineradores chegarem, a Chapada dos 

Negros servia de abrigo para refugiados da escravidão. Havia no cume dessa serra uma jazida 

de ouro, que atraiu muitos mineiros em busca do metal. Segundo Apolinário (2000), este foi o 

local do primeiro povoado de Arraias. Outros arraiais foram também criados nessa lógica 

escravista, de apropriação da mão de obra africana na exaustiva jornada diária em busca do 

ouro. O trabalho dos sujeitos escravizados, de longas horas dentro d’água, era fator de doença, 

tal como reumatismo, e sua exposição ao sol, curvado, comprometia o funcionamento dos 

rins. A sua má alimentação, conforme Luís Palacín e Maria Augusta de Sant Anna Moraes 

(2001), era basicamente à base de milho e levava à morte vários escravos com pouco mais de 

sete anos de trabalho. 

Uma das formas de resistência à escravidão foi a fuga para abrigos de companheiros 

resistentes ao trabalho escravo, o quilombo. “Quilombo” significa “acampamento guerreiro na 

floresta” (APOLINÁRIO, 2002, p. 157), e sua existência se devia ao escravo fugido.  Para os 

quilombolas é lugar da vivência e a maioria destes está em áreas de Cerrado. Almeida (2010) 
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chama a atenção para, na atualidade, não pensarmos o conceito como estático no tempo, 

derivado apenas por esse valor histórico, mas, antes, conferir-lhe a significação de lugares de 

produção social e cultural. A autora ressalta, em seu texto, o fato de romper com conceitos 

históricos, o que, em parte, concordamos, pois os quilombos se constituíram como lugares de 

resistência, alguns no entorno das vilas e não no mato, e hoje são como lugares que preservam 

ou buscam as tradições ancestrais.  

Os quilombos se espalharam de norte a sul do Tocantins. Os sujeitos escravizados 

fugiram em busca da liberdade, do árduo trabalho garimpeiro das barrancas dos córregos e 

fazendas tocantinenses e de outros lugares do Brasil. Vale ressaltar que nem todos os escravos 

estavam nas minas no período do auge da mineração, ainda que esta fosse uma orientação do 

Governo colonial, que não se desse outra ocupação aos sujeitos escravizados. Em 1738, 

apenas 19% da população de escravizados, em Natividade e Arraias, trabalhavam nas minas 

(PARENTE, 2007). No Período Colonial, no Tocantins, a escravidão é relacionada, na 

maioria das vezes, ao extrativismo mineral, mas houve uma grande quantidade de sujeitos 

escravos trabalhando no campo, no plantio de roças, no cuidado do gado, nas cidades, nas 

marcenarias, na construção e no comércio.  

A vegetação do Cerrado típico e ralo facilitava a fuga e, possivelmente, também a 

descoberta dos esconderijos, por ser uma vegetação de dossel não densa. No norte do 

Tocantins há quilombos localizados em áreas da Floresta Amazônica, caso do Pé do Morro, 

em Aragominas, locais de difícil acesso à época, por ser área de floresta densa. Seus 

descendentes, originários da Bahia, só chegaram ao local no século XX.  

Os quilombos assustavam os mineradores, que buscavam extingui-los de perto dos 

arraiais sob justificativa de insegurança. Medidas punitivas e até educadoras, como a 

mutilação de sujeitos escravos fugitivos, eram propostas para evitar novas fugas. Em 1749, 

uma ordem foi dada ao intendente no Tocantins para que exterminassem os quilombos 

próximos a Arraias, considerados como bandidos e ameaçadores (APOLINÁRIO, 2002). 

Toda a estratégia de extermínio estava vinculada à busca pela mão de obra perdida com a fuga 

desses sujeitos, tentando reaver os investimentos feitos, e não obtidos, na compra dos 

escravos, principalmente com a crise da produção do ouro que se instalou no Tocantins pós-

1750. 

Com a crise da mineração, comprar escravos tornou-se negócio de risco. O lucro da 

atividade não dava para pagar as despesas de sua importação, e aproveitá-los na pecuária 

demandava novas formas de trabalho, conforme Gráfico 01. Por outro lado, aumentava o 
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número de brasileiros negros, pardos e mulatos escravizados no Tocantins. Em um intervalo 

de 40 anos, o número de mestiços tornou-se o dobro da quantidade de brancos, totalizando 

mais de 3.000 pessoas, em 1780. 

Gráfico 01 - População do Tocantins, em 1780, conforme a raça. 

 
Fonte: Apolinário, 2002. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

A diminuição das importações de escravos africanos foi sustentada pela consolidação 

da célula da família de escravizados brasileira, preservando o crescimento vegetativo dos 

sujeitos que seriam mão de obra escrava no futuro. Apolinário (2002) afirma que 68% dos 

escravizados em Arraias do final do século XVIII eram nativos. Parte dos sujeitos que 

nasceram no Tocantins, no século XVIII, jamais viu a liberdade, morrendo sem conquistá-la. 

Em sua maioria, tinham denominações de crioulos, mulatos, mestiços e pardos, levando esse 

distintivo no sobrenome como forma de identificação. Outra questão importante foi a 

mestiçagem, que acontecia primeiramente devido à presença de mulheres brancas nas minas 

e, posteriormente, devido ao cruzamento entre os próprios pardos e negros. Ser africano com 

dialetos foi um fator de melhor aproveitamento no trabalho, porém, de difícil diálogo entre os 

sujeitos (APOLINÁRIO, 2000). Com o crescimento dos sujeitos escravizados brasileiros 

falando o português, houve um rompimento de certo modo com essa lógica, pois os mandos 

se tornaram legíveis e a interatividade entre os oprimidos foi reconhecível tanto para quem 

falava como para quem escutava. 

Entretanto, se o ouro era pesadelo para os sujeitos escravizados, era o afã dos 

escravizadores, afirmou Apolinário. Ser mineiro era o sonho dos brancos e, segundo 

Apolinário (2000, p. 50), ao se reportar aos Autos de Libelo, de 1797, de dois moradores de 

Arraias, as testemunhas recebiam o distintivo: “homem branco que vive de minerar”. Esta era 

Brancos
11%

Pardos
22%

Pretos
67%
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uma forma de exaltação à sua atividade lucrativa e ao poder de uma raça. A figura masculina 

aparece com superioridade em relação à feminina. As testemunhas eram todas homens e 

brancos, para tanto não se admitiam negros, apesar de ser um período em que os brasileiros 

negros, em sua maioria, falavam a língua portuguesa. Por último, cabe ressaltar que sua 

atividade ligada à mineração, embora não mais lucrativa no Tocantins, no final do século 

XVIII, ainda assim representava status social. A população tocantinense, em 1780, somava 

14.110 habitantes (APOLINÁRIO, 2000). Em 1804, distribuída em quatro vilas – Porto Real, 

Natividade, Barra da Palma e Arraias –, somava 8.204 pessoas (PALACÍN; MORAES, 2001). 

Em 1780, a população branca representava 10,7% da população do Tocantins e, em 1804, 

apenas 7,5%. A população branca, em 1804, era formada em sua maioria por homens, com 

54%, contra 46% de mulheres. Diferentemente dos anteriores, os dados apresentados para a 

população de Conceição, em 1861, era de 35% de homens, contra 75% de mulheres 

(CONCEIÇÃO, 1861). 

Com a crise do sistema aurífero, essa população passou a se dedicar às atividades da 

pecuária e da agricultura com maior frequência. Muitos se tornaram importantes fazendeiros 

da região, com articulação política e domínios regionais no século XIX e início do século XX. 

Para Barbosa, Gomes e Teixeira Neto (2005), o território institucional foi criado sobre o 

território indígena. Os indígenas estrategicamente construíram na dimensão espacial 

tocantinense seus territórios, fluídos, por laços de parentescos entre os povos, cujo processo 

foi rompido a partir da introdução das fazendas e das atividades mineradoras. Ainda no ano de 

1681, houve tentativas de posse das terras nos sertões dos Gerais (BARBOSA, 1999), 

inviabilizadas pelos conflitos que indígenas desencadearam contra os sujeitos invasores de 

seus territórios. A frente pastoril baiana, entretanto, entrou na região de Pastos Bons, 

Maranhão, alcançando as margens do rio Tocantins, no final do século XVIII (CABRAL, 

1992). 

A ocupação do Tocantins pelos não índios se deu pelas entradas, com expedições 

vindas do Pernambuco e da Bahia, que instalaram os currais (SILVA, 2011). As entradas, 

expedições financiadas pelo Governo Real, serviram como processo de interiorização para 

populações nordestinas. De acordo com Orlando Valverde (1985), desde o século XVI, ficou 

proibida a criação de gado até 10 léguas do litoral brasileiro, tencionando, assim, o 

deslocamento dos fazendeiros que viviam no litoral para áreas interioranas. Na maioria das 

vezes, essa interiorização ocorreu pela introdução do plantio da cana-de-açúcar, matéria-

prima das indústrias açucareiras nordestinas no litoral. “Com a instalação de novos engenhos, 
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a lavoura da cana avança para as terras dos currais e começa a penetração, conquista e 

povoamento dos sertões com a criação do gado” (SILVA, 2011, p. 16). Para Maria do Socorro 

Coelho Cabral (1992), o gado e a cana disputavam as terras litorâneas, a mão de obra e o 

capital, dessa forma, como o açúcar era o produto mais lucrativo da Colônia, o gado teve de 

se interiorizar, levado para ser criado nos sertões. Apenas no século XIX criadores de gado 

adentraram com maior quantidade o norte de Goiás. 

No que tange às Bandeiras, houve pouca contribuição delas para a ocupação regional, 

uma vez que só se direcionavam a essa região para aprisionar os índios e levá-los cativos para 

as lavouras em São Paulo (BARBOSA, 1999). Para Palacín e Moraes (2001), as Bandeiras 

chegaram até o norte do Tocantins, na região de Boa Vista, navegando pelos rios Tocantins e 

Araguaia e, posteriormente, por meio de animais, mas vinham capturar os índios, não sendo 

seu objetivo se fixar no território. Como já ressaltado, no ano de 1734, foram descobertas as 

primeiras jazidas de ouro em Natividade. Foi o início de um período de ocupação intensa 

dessa região, com brancos mineradores e negros escravos que se aventuravam no Norte 

Goiano em busca do ouro. O ouro de aluvião foi um fator de interiorização da ocupação da 

região. Populações de garimpeiros e comerciantes dirigiram-se para os locais que afloraram o 

minério, proporcionando uma ocupação do espaço. 

Palacín e Moraes (2001) afirmam que o povoamento de Goiás só se deu, de fato, com 

o descobrimento das minas de ouro, sendo irregular e instável. Enquanto houvesse ouro, 

haveria povoamento. Com o esgotamento do ouro, a população de mineiros se deslocava para 

outros lugares. Nesse caso, apenas parte dessa população se deslocava, pois a outra buscava 

formas diferentes de sobrevivência, as quais Paulo Bertran (1978) denominou de “economia 

de abastância”. O fruto do trabalho servia para alimentar a família, e a sobra servia para o 

supérfluo. Como as minas de ouro eram distribuídas de forma irregular pela região, o mesmo 

ocorria com as povoações auríferas, com distância média de 120 quilômetros uma da outra. 

Às margens dos córregos afluentes dos rios Palma e Manuel Alves da Natividade, foram se 

estabelecendo as vilas, como Barra da Palma. Apenas as de Porto Real, São João da Barra, 

Pontal e Boa Vista localizavam-se às margens dos rios Tocantins. Em 1815, Barra da Palma 

foi elevada a vila, com denominação de São João da Palma, na confluência do rio Palma com 

o rio Paranã. As descobertas das minas no Tocantins foram acompanhadas de um fenômeno, a 

cada nova jazida havia uma corrida da busca pelo ouro, pessoas se deslocavam para esses 

lugares em busca do metal, levando à formação de aglomerados.  
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Houve uma maior concentração dessas aglomerações na porção sudeste do Tocantins, 

o que pode ser visto no Mapa 03. Boa Vista e São João das Duas Barras são as exceções ao 

norte e não ligadas diretamente à exploração do ouro. Outra observação importante versa 

sobre as concentrações dessa população, à época, apenas na margem direita do rio Tocantins. 

Somente os dois arraiais ao norte ficavam do lado esquerdo assim como o Arraial de Pontal, 

destruído pelos Xavantes por estar em seu território. Na maioria das vezes, os caminhos para 

o rio Tocantins, motor do desenvolvimento pós-auge da mineração, seriam difíceis, 

principalmente por serem percorridos por terra e/ou por rios, como os rios Manoel Alves da 

Natividade, Palma e Paranã. 

 

Mapa 03 - Distribuição das vilas no Norte Goiano no século XVIII. 

 
 

Fonte: Tocantins, 2015; Mapas do Arquivo Histórico de Goiás, 2015. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 
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Os arraiais se formavam a partir das descobertas do ouro pelos garimpeiros. As 

aglomerações se estabeleciam próximas ou nos garimpos e cresciam com a chegada de novos 

sujeitos que traziam seus escravos e famílias, produzindo um aumento no número de 

comércio nesses arraiais. Parente (2007) classifica-os em tamanhos: grande, médio e pequeno, 

e as vendas. No período de 1748-1749, Natividade teve duas lojas grandes e 16 vendas, ao 

passo que Arraias teve uma loja grande e 22 vendas. O período de descoberta de grandes 

minas não durou muito tempo, algo em torno de 20 anos, mas foi o bastante para consolidar 

uma ocupação mais sólida na região, assim como para estruturar os germes da formação de 

vilas que, em décadas posteriores, se tornariam importantes cidades no Norte Goiano, como 

Natividade, Almas e Arraias. A respeito do abandono dos lugares após o esgotamento das 

minas, não o entendemos como fator de decadência, mas como um processo lógico do próprio 

interesse que a população demandava ao se direcionar para a região, interesse que era voltado 

para o ouro.  

Teixeira Neto (2006) considera que houve um esgotamento das minas e, no intervalo 

de tempo que durou algumas décadas, os goianos se sentiram desanimados quanto ao 

garimpo, fato que muitos consideram como decadência, o que não passa de um estigma. 

Durante esse período, a pecuária e a agricultura foram desenvolvidas e o comércio fluvial foi 

organizado. Para Bertran (1978, p. 42), “caracterizar como decadência o fim da mineração em 

Goiás equivale considerar a extração aurífera atividade criativa e não predatória, como sempre 

foi em toda parte do mundo”. No que tange ao montante da extração do ouro, historiadores 

tais como Palacín e Moraes (2001) e Parente (2007) buscam dividir a produção regional, 

estabelecendo a segurança dos investimentos dos garimpeiros a partir da lucratividade 

advinda do garimpo. Palacín e Moraes (2001) dividiram o período para todo o Estado de 

Goiás em três fases: 

a. Do descobrimento do ouro até 1750: investir nos garimpos era negócio lucrativo e de 

resultado seguro. Um escravo podia produzir até 400 gramas de ouro por ano; 

b. De 1750 a 1770: um negócio que poderia apresentar risco para os investimentos por 

dois fatores, um pela queda do preço do ouro e outro pela diminuição do ouro 

encontrado, podendo um escravo capitar até 300 gramas de ouro no ano; 

c. Após 1770: o ouro era encontrado, porém em quantidades bem inferiores ao 

garimpado em anos anteriores, não ultrapassando os 100 gramas ao ano por escravo. 

Os trabalhos nas lavouras rendiam maiores lucros para os investimentos. 
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Ao fazer uma análise da mobilidade da população na busca pelo ouro em Goiás, 

Parente (2007) divide o período em quatro fases:  

a. Primeiros achados de ouro e formação dos arraiais de Sant’Anna, Ouro Fino, Meia 

Ponte e Jaraguá;  

b. Descobrimento das minas do norte, incluindo Maranhão, Natividade, Porto Real e 

Pontal. Período em que o contrabando do ouro via rio Manoel Alves teve início no 

Norte Goiano; 

c. Descobrimento das minas de Arraias, Conceição e Cavalcante; e 

d. As minas descobertas não tinham grandes quantidades de ouro e eram dispersas pelo 

território.  

No que tange ao comércio, alguns processos gerados concomitantemente ao auge da 

mineração desencadearam problemas que se apresentaram futuros, como a importação da 

maioria dos produtos alimentares para a região. Isso de certa forma prejudicou o 

desenvolvimento da agricultura regional em não introduzir técnicas de plantio. Também é fato 

a questão dos altos valores das mercadorias cambiadas no norte, inclusive o preço do escravo, 

que incluía custos de viagem e translado. Com a diminuição da extração do metal, “a partir de 

1775, o rendimento era tão baixo que não dava para pagar a importação de novos escravos” 

(PALACÍN; MORAES, 2001, p. 24) e, além disso, os donos dos que já estavam na região não 

conseguiram mais mantê-los. Temis Gomes Parente (2007) aponta como um dos fatores da 

crise do norte o endividamento de sua população pelos empréstimos para se manter nos 

garimpos, fator que também gerou uma maior procura pela zona rural em detrimento das 

cidades. 

Outro fato desencadeado no norte foram os desvios do ouro por rotas diferentes do 

caminho colonial, picadas abertas para ligar Goiás a São Paulo. Parente (2007) afirma que D. 

Luiz de Mascarenhas veio até à região, no início da década de 1740, vistoriar a rarefação do 

ouro que chegava a São Paulo. O ouro era desviado para a Bahia pelas rotas de importação 

dos escravos e/ou para Belém, via rio Manoel Alves da Natividade e rio Tocantins, 

navegáveis em todo o período do ano. As medidas para evitar o contrabando do ouro foram 

enérgicas, o que incluía o bloqueamento do tráfico pelo rio Tocantins com saída para o norte, 

via porto de Belém, e o fechamento da fronteira com a Bahia. Foi uma tentativa de inibir o 

contrabando feito pela maioria dos mineradores que fugiam dos altos impostos cobrados. 

Para inibir o contrabando, as autoridades coloniais, em 1737, proibiram qualquer rota 

na região que não fosse a prevista pela Carta Régia, de 1730, ligando a Capitania de Goiás a 
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São Paulo (PARENTE, 2007). Conforme carta de Mascarenhas (1740), do porto do Pontal 

estavam saindo canoas em viagens comerciais para o Grão-Pará, uma prática ilegal que 

desafiava as autoridades da época. As tomadas de decisões foram enérgicas, o que envolvia 

“queimar todas as canoas que nele houver capazes da dita navegação, reservando somente as 

que tiverem ido de Fellix com mantimentos, e também para que de busca nas casas de pessoas 

de respeito e achando provimento de pólvora, e chumbo as prenda”. No entanto, isso não 

impediu o uso de rotas alternativas para o Pará, Maranhão, Pernambuco e Bahia, apesar da 

fiscalização. A principal via de circulação, até o final do século XVIII, foi para Pernambuco e 

para a Bahia, com a importação de gado e manufaturas (BERTRAN, 1978). Parente (2002) 

afirma que as autoridades coloniais, em Goiás, foram coniventes com o contrabando. Para 

Auguste de Saint-Hilaire (1937, p. 307), “como a província de Goiás é imensa e só poderia ser 

guardada em um pequeno número de pontos, é evidentemente facílimo fazer aí o contrabando 

do ouro em pó, e só um escrúpulo de consciência leva ainda algumas pessoas a se submeterem 

ao imposto”.  

O rompimento com a navegação pelo rio Tocantins afetou a via unificadora do norte 

com o sul de Goiás (BERTRAN, 1978). Em contrapartida, permitiu a introdução do gado 

juntamente com a atividade da mineração, ou seja, a ligação entre as regiões foi prejudicada e, 

por sua vez, o caminho ilegal para Belém e para a Bahia, rota do contrabando do ouro, foi 

ampliado, abriu o caminho para a introdução do gado no norte (BARBOSA, 1999). No início 

do século XIX, Saint-Hilaire (1937, p. 308) relatou o seguinte episódio por ele presenciado: 

Em 1818 ou 1819, o fisco recebeu da comarca do norte dinheiro amoedado, e não 

ouro em pó, como pagamento dos dízimos e outros impostos; o governador 

Fernando Delgado concluiu daí que a província fazia um comércio considerável com 

a do Pará, província limítrofe e marítima onde até então os goianos dificilmente 

penetravam; mas pessoas bem-informadas asseguravam que este dinheiro era 

simplesmente o resultado das trocas fraudulentas que os habitantes do norte faziam 

do seu ouro em pó com os comerciantes da Bahia.  

Para Apolinário (2000), as leis régias tornaram-se leis mortas diante da necessidade de 

sobrevivência, por isso era impossível controlar o contrabando do ouro. Em uma carta de 

1748, Dom Paulo reclamou sobre a proibição da navegação no rio Tocantins, pois esta estava 

diretamente ligada a um prejuízo sobre a ocupação, principalmente por oferecer apenas os 

caminhos perigosos, trilhados por indígenas, como rota para sair do norte (PAULO, 1748). Os 

rios, na narrativa, apareciam sempre ligados à liberdade. Era a possibilidade de sair, 

enriquecer, ser igual ou mesmo superior aos indígenas. Por outro lado, a palavra “proibido” 

esteve sempre ligada ao isolamento, ao tráfico, numa relação direta com a navegação.  
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Parente (2002) levanta uma tese sobre o ouro como fonte de atraso. A autora faz uma 

leitura do período da mineração enquanto momento que poderia ter introduzido técnicas para 

uso da terra de forma eficiente, porém o que aconteceu foi o fechamento da principal via de 

circulação, que era o rio Tocantins, bem como o aumento da drenagem de recursos por meio 

da cobrança de impostos mais caros do que os cobrados no sul de Goiás. Palacín e Moraes 

(2001) questionam a real contribuição da mineração para o enriquecimento da população 

nortense e lembram que o negócio não foi lucrativo, se comparado com os lucros dos 

engenhos no Nordeste para o mesmo período. No entanto, o ouro contribuiu para a expansão 

territorial do Brasil, alargando suas fronteiras, “foi o ouro, em grande parte, que permitiu os 

gastos desta expansão” (PALACÍN; MORAES, 2001, p. 26).  

No norte, a mineração estruturou o trabalho, possibilitou a construção de arraiais com 

ocupação do chamado Polígono do Ouro, mas não organizou a sociedade. Pode-se dizer que a 

formação do território colonial se deu por uma mobilidade dos sujeitos no espaço. E, nessa 

direção, devemos concordar com Raffestin (2007, p. 11), quando diz que “o homem habita o 

território, mas ele não habita no sentido de um animal porque ele existe através da razão, da 

memória e da imaginação que ele tem do seu território”. Os sujeitos criam as representações 

paisagísticas de seu território e lhe emprestam sentido, em uma acumulação histórica de 

conteúdo. 

2.3 Transitoriedade e permanência no norte de Goiás e a gênese de uma identidade  

De norte a sul do território, mesmo que de forma ainda fragmentada, os quilombos e 

as vilas ocupavam os espaços antes apenas ocupados pelas aldeias. Houve uma concentração 

maior de vilas no Polígono do Ouro, lócus das atividades mineradoras e local de concentração 

da população que se direcionara para o norte e se adensara nessa porção do espaço geográfico. 

O estirão de terras que se estende de Porto Real à confluência do rio Araguaia com o rio 

Tocantins sempre foi tratado como área despovoada, de risco. Expedições de Luiz Antonio 

Silva e Souza (1849) e Rufino Theotonio Segurado (1870), ambas realizadas em 1812 e 1848, 

respectivamente, trataram essa área como perigosa, com inúmeras dificuldades para navegar. 

Entretanto, Segurado (1870) também tratou da sociabilidade dos povos indígenas nesses 

rincões e das riquezas de uma organização social. O sentido de aldeia não era de isolamento, 

mas de integração entre os sujeitos, e os grandes rios serviam como caminhos para tal 

integração. 
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 Essa área é considerada por alguns autores como deserto, ao se fazer referência à 

região despovoada (PALACÍN; MORAES, 2001), ou como porção despovoada por não 

índios (PARENTE, 2007). Na realidade, o que existia eram terras habitadas por vários grupos 

indígenas, portanto povoadas e cultivadas.  

Na tentativa de uma aproximação dos territórios indígenas do século XVIII, buscamos 

em relatos históricos os lugares de coleta, sagrados, de caças, de pescas e de habitação. Esses 

grupos indígenas demandaram uma luta para preservar seus territórios, utilizaram-se, para 

tanto, até mesmo de guerra contra os colonizadores, uma vez que estes requeriam daqueles 

seus espaços para realizarem mineração e para instalação de fazendas.  

Tais sujeitos não se encontravam restritos apenas aos lugares indicados. Lira (2014) 

faz um relato desses sujeitos em contato com os sertanejos. O expandir para além dos seus 

campos conforme a população crescia é outro fator importante para entendermos os avanços 

sobre limites cartográficos. Em Giraldin (2002) temos povos em conflito para além de seu 

território. Xavantes em território Xerente ou mesmo no dos Avá-Canoeiro. Por outro lado, são 

sujeitos territorializados e que, evidentemente, resistiam a qualquer invasão em seu território. 

Esse entendimento encontra respaldo em Bonnemaison (1986), quando o autor comenta sobre 

os povos da montanha e dos povos do litoral da ilha de Vanuatu, expondo as dificuldades de 

se cruzar pelos seus territórios. Em sua maioria, são locais sagrados e de garantia da 

sobrevivência, exigindo proteção, e cuja entrada é impedida qualquer invasão, reclamando, 

pois, respeito de outrem. 

Toda a extensão de terras do norte de Goiás era habitada por povos indígenas no 

século XVIII. Conforme relatos históricos (TUGGIA, 1856; SEGURADO, 1870; 

GIRALDIN, 2002), os territórios indígenas não obedeciam aos limites naturais e muito menos 

aos jurídicos, estendendo-se para além dos marcos políticos estabelecidos para o norte de 

Goiás. Parte das guerras entre mineradores, fazendeiros e índios produziu redução, expulsão 

ou extermínios dos povos indígenas de seus territórios. Apesar da noção de que as guerras 

deveriam ser desencadeadas apenas quando fossem justas, “a presença dos índios nas terras 

minerais era considerada como insulto” (APOLINÁRIO, 2000, p. 46) e fator de muitas 

guerras. Via-se nos índios uma potencial mão de obra, objeto que provocou guerras constantes 

com eles, o que divergia da visão de Portugal, que tinha o índio como povoador e importante 

para o domínio no território (SEGURADO, 1870).  

Em seus territórios restavam aos índios dois destinos. Se fossem aldeados, tinham sua 

cultura e identidade alteradas, e se fossem preados, morriam na busca pela liberdade ou por 
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exaustivos trabalhos nos garimpos (APOLINÁRIO, 2000). Muitos resistiram, como os Akroá, 

que foram aldeados, expulsos do território e exterminados. Outros viraram errantes no espaço, 

como os Krahô. A frente pastoril desenraizou os Timbiras dos seus territórios, no sul do 

Maranhão, afirma Lira (2007), provocando um desarranjo de sua cultura e uma migração 

forçada e opressora. A frente baiana de interiorização da pecuária na região de Pastos Bons no 

Maranhão alcançou, ainda no século XVIII, o território dos Timbiras, local em que habitavam 

os povos Krahô. A expulsão dos índios de seu território no Cerrado maranhense vitimou os 

Timbiras, que viram seus territórios de caça, pesca, coleta de frutos e agricultura minguarem 

junto com a redução do número de indígenas. 

Até o século XVIII, o rio Parnaíba serviu como barreira natural ao avanço dos currais 

pelo sul do Maranhão. Durou pouco, pois as terras do outro lado do rio, no Maranhão, 

tornaram-se campo fértil para a invasão de criadores de gado, sujeitos empenhados na luta 

pelo domínio do território dos Krahô e pela posse de suas terras (CABRAL, 1992). Isso nos 

leva a afirmar que o gado foi a essência e a consequência do processo de interiorização e da 

ocupação do território. Os Krahô resistiriam à invasão, destruindo algumas fazendas em seu 

território, mas os índios estavam desarticulados no período conflituoso. Para Lira (2007), a 

causa pode ter três origens: i. a dinâmica interna das aldeias se dava em uma conquista do 

território. No momento em que uma aldeia ficasse grande, tornava-se necessária sua divisão, o 

que implicava em conquistas territoriais pelos campos maranhenses e tocantinenses para a 

coleta, pesca, caça e atividades agrícolas; ii.  a invasão da frente pastoril no território Krahô 

desencadeou uma problemática nas tradições desenvolvidas pelos Timbiras, uma vez que 

estes passaram a perder seus territórios para fazendeiros; iii. as fazendas de gado eram 

instaladas sem tanta dificuldade, pois o gado era introduzido à solta, as casas utilizavam 

madeiras e palhas retiradas do local e havia pouca mão de obra para o trabalho, apenas o 

vaqueiro e o fábrica – filho do vaqueiro. 

Cabral (1992, p. 132) afirma: “A frente de vaqueiros, por meio de afugentamento, 

aprisionamento, inoculação de varíola e trucidamento, limpou das campinas sul-maranhenses 

o habitante nativo, para ceder lugar ao gado e fazer surgir a civilização do couro”. Os Krahô 

foram aldeados próximo a São Pedro de Alcântara (MA), em 1848, e depois foram 

transferidos para Pedro Afonso (TO), quando começaram um retorno ao seu território, mas 

pararam no nordeste tocantinense e de lá não saíram mais (GIRALDIN, 2002).  

A frente pastoril também provocou transformação no território dos Akroá, no sul do 

Piauí, no século XVIII. As guerras ocorreram com a expansão da pecuária extensiva no sertão 
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nordestino, alcançando as terras do Tocantins. Os colonizadores ocuparam as terras com 

disponibilidade de água, principalmente às margens de rios e lagoas. Conforme a pecuária 

avançava pelo sertão, os indígenas perdiam suas terras. Constantes batalhas travadas entre os 

índios e os fazendeiros não desestimularam a expansão, pois apenas alguns fazendeiros saíram 

da região (APOLINÁRIO, 2000). As investidas contra os indígenas foram frequentes tanto na 

expansão das fazendas no Piauí como na área de mineração no norte de Goiás. A maior 

ocorrência dos veios auríferos se dava no território dos índios Akroá, Xakriabá e Avá-

Canoeiro, três povos guerreiros que Silva e Souza (1849) chamou de crudelíssimos, guerreiros 

que não têm medo de batalha. 

O padre Brás de Santo Antônio, em seu discurso sobre o modo de vida dos índios 

Akroá, endossava as ações das frentes pastoris, dizendo que faziam jus à conquista da terra 

em decorrência da vida de coletor e pescador que os índios mantinham, sem cultivar a terra 

(APOLINÁRIO, 2006). Três palavras tornam-se fundamentais no discurso: dono-cultiva-

colhe. Então, não são donos da terra porque não a cultivam, apenas colhem o que nela existe. 

O colher não lhes garante vínculo com ela, é preciso acumular riqueza. Para Apolinário 

(2000), era uma hostilidade entre o homem e a natureza, pois o homem a vê enquanto vazio, 

área desprovida de riqueza. O que gera a riqueza é a modificação, o uso do solo para 

agricultura e pecuária, um descompasso em relação à prática indígena de sobrevivência na 

natureza. Nasr Nagib Fayad Chaul (2010) chama a atenção para o olhar hostil sobre a 

natureza, percebido em documentos da época que retratam não só as dificuldades de se 

locomover em Goiás, como também a cultura de um povo como atrasada.  

Entre aldeamentos e guerras, os índios no Tocantins foram expulsos de seus territórios, 

como os Avá-Canoeiro, que deixaram as margens do rio Tocantins e se refugiaram na Ilha do 

Bananal. Os Xakriabá migraram para Minas Gerais e os Akroá foram exterminados. Outros 

povos que também tiveram seus territórios alterados foram os Xavantes, que habitavam o 

divisor de águas dos rios Araguaia e Tocantins. Em uma guerra desencadeada contra eles, as 

opções franqueadas consistiam em aceitar serem subjugados ou mudar para o outro lado do 

rio Araguaia. Mudaram, então, para as cabeceiras do rio das Mortes, em Mato Grosso 

(GIRALDIN, 2002). Os Xerente criaram seus territórios na margem direita do rio Tocantins, 

na proximidade da Serra do Lajeado, na área da Depressão Tocantins. Seu território também 

era habitado pelos índios Xavantes, considerados da mesma etnia (GIRALDIN, 2002).  

As margens do rio Tocantins, no norte, são habitadas pelos índios Apinajé. Por sua 

hospitalidade, muitas vezes zombados pelos viajantes, foram considerados como povos 
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amigos, pacíficos, que ajudavam os viajantes que por ali passavam. Ainda no século XIX, 

permitiram que não índios habitassem suas terras e, assim, perderam seu território e tiveram 

de avançar para além das margens dos rios (ALBUQUERQUE, 2011). Outro fator decorrente 

do processo foi a introdução de doenças que dizimaram sua população e, consequentemente, 

seu território (GOMES, 1862). Às margens do rio Araguaia, habitam os povos Karajá, 

divididos em três grupos: os Karajá de cima, Karajá; os Karajá do meio, Javaé; e os Karajá de 

baixo, Xambioá (GIRALDIN, 2002). Esses povos não tiveram conflitos decorrentes da 

mineração em seus territórios no Período Colonial e habitam uma área estratégica, a Ilha do 

Bananal e, ao norte, uma faixa da Floresta Amazônica de difícil acesso. Os Xambioá são os 

únicos índios que habitam paisagens de Floresta Amazônica no Tocantins. 

Outros lugares tornaram-se emblemáticos no norte: os quilombos e as vilas. Os 

quilombos se concentravam próximo às vilas, locais estratégicos para garantia da 

sobrevivência de seus moradores, mas havia também quilombos mais afastados, em locais de 

difícil acesso, como no Jalapão. A grande maioria dos negros e seus descendentes habitou as 

vilas e não os quilombos, e sua maior contribuição está na paisagem desses lugares, resultado 

de seus trabalhos ou mesmo da imitação de suas paisagens africanas. Segundo Silva 

(Natividade, 2012), reza a lenda que, depois da garimpagem, os negros se reuniam para tocar 

tambores, momento em que aparecia a imagem de uma santa com um rosário. Muitos brancos, 

ao saber disso, iam até o local com velas, porém a santa não aparecia, somente quando os 

negros tocavam os tambores é que a santa vinha, para receber suas petições e oferendas. Em 

sua homenagem, foi construída a Igreja Nossa Senhora do Rosário (Figura 06), templo que 

deveria ser frequentado pelos negros, uma vez que estes não eram aceitos na Igreja Nossa 

Senhora da Natividade. 

As contribuições dos negros estão na culinária, na arquitetura colonial, nas festas e na 

religião. Pelas restrições que sofriam por serem escravizados, eles recriavam suas festas 

religiosas, disfarçando-as entre seus ritos e os cultos católicos. Era uma reinvenção, e 

Apolinário (2000, p. 95) afirma que as danças nas igrejas católicas de Arraias eram uma 

forma de reviver seus “rituais africanos”, sua identidade africana. Era preciso reinventar suas 

tradições, mesmo diante de adversidades e opressões. A vila também era o lugar do migrante 

rico ou pobre, português ou brasileiro, dono de mina, apenas um garimpeiro, ou mesmo 

faiscador, comerciante ou fazendeiro. A busca pela riqueza do ouro estimulou sujeitos a se 

deslocarem de seus territórios e criarem novas socializações nos rincões do norte na busca 

pela riqueza. As vilas tornaram-se lugares que recebiam os migrantes, muitas vezes por pouco 
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tempo, enquanto durou o período da mineração, mas às vezes também de modo permanente, 

quando os migrantes se fixavam e de lá não saíam mais. 

Figura 06 - Igreja Nossa Senhora do Rosário, em Natividade. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

A ocupação da região sudeste do Tocantins se deu de forma dispersa, nos locais em 

que o ouro aflorava. Aglomerações se formavam, às vezes dando lugar a vilas, como bem 

afirma Teixeira Neto (2006). As vilas coloniais se articulavam por caminhos terrestres e 

fluviais, conectando-se com todo o território nacional e com rotas que permitiam chegar com 

mais rapidez à Europa (BRITO, 2009). Muitos migrantes se retiravam da região com o exaurir 

das minas, “muitos brancos e livres emigravam para outros territórios” (PALACÍN; 

MORAES, 2001, p. 31), o que demonstra um movimento transitório e instável da ocupação. 

Em Arraias, no momento em que as minas da Chapada dos Negros já se encontravam 

exauridas, em 1749, uma nova mina, com a mesma grandeza, foi descoberta, gerando uma 

nova migração em busca do ouro podre, nome dado em decorrência da cor pardacenta 

(APOLINÁRIO, 2000). 

No final do século XVIII, o nomadismo encontrava-se amenizado, com rotatividade 

espacial menor (BERTRAN, 1978). Não mais um fluxo de pessoas chegava, como na época 

dos garimpos, mas sujeitos se deslocavam para a região em busca do sertão, o lugar além-mar, 

desconhecido, o mundo dos grotões, espaços a serem ocupados, populações a serem 

civilizadas (APOLINÁRIO, 2006). O norte de Goiás teve suas fazendas multiplicadas com a 

aproximação com o Grão-Pará e Maranhão, no século XIX. Por outro lado, ainda por ter sido 

considerada como região das minas ricas, deveria pagar mais impostos e, nesse entremeio, 

este pode ter sido o processo que contribuiu para a negação de sua independência no século 
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XIX, gerando, assim, diferenciações, gênese do que pensamos ser o fundamento da identidade 

territorial tocantinense. Isso porque tais diferenciações foram criadas por disputas, por 

pertencimentos que os sujeitos desenvolveram ao longo de um tempo por um território.  

2.4 Por uma travessia 

O território pode ser resultado de apropriação e reapropriação coletiva. É o espaço de 

realização e de construção de pertenças étnicas e identitárias (FURTADO, 2013).  É bom 

ressaltar que, do nosso ponto de vista, identidade e pertencimento não são sinônimos, são, 

antes, um processo inter-relacionado. As pertenças são mutantes e impõem ao território 

contínuas transformações. Na dimensão da apropriação do espaço pela posse das minas, na 

divisão de poder, institucionalizado pelo Governo colonial, pelas práticas dos sujeitos, estes 

demandavam forças entre os que possuíam maior quantidade de escravos e os indígenas, que 

resistiam a tais investidas de ocupação do seu território (PARENTE, 2007). Esses mineiros 

eram migrantes que se deslocavam de outros territórios em direção às minas de Goiás, com 

migrações temporárias ou permanentes, processo que resultou em transformações territoriais, 

seja por meio dos negros, na reapropriação de suas culturas africanas como forma de 

existência no novo lugar, seja pelos índios na resistência da ocupação de seu território e da 

exploração da mão de obra, ou, ainda, pelos mineradores, donos de minas ou faiscadores, na 

construção dos sentidos para os territórios.  

Dito isso, uma questão nos é posta e surge como um dos problemas: o processo de 

diferenciação do norte de Goiás, no período do auge da mineração, criou os fundamentos da 

identidade tocantinense? De certa forma, propiciou a invenção do povo nortense/tocantinense. 

Maria do Espírito Santo Rosa Cavalcante (2003) afirma que foi ainda na primeira metade do 

século XVIII que as distinções se acirraram entre o norte e o sul de Goiás, em decorrência da 

forma diferenciada da cobrança de impostos. Ao invés de cobrar o quinto do ouro em pó sobre 

a produção, cobrava-se sobre os escravos, sobre a mão de obra. Este é o fator apontado pela 

autora como o fundamento que produziu, desde o início, o processo de diferenciação entre as 

duas regiões, o que ela chama de “sentimento separatista” (CAVALCANTE, 2003, p. 50). 

Em 1735, segundo ano do auge da mineração no Tocantins e ano da instituição da 

cobrança de impostos da captação do ouro, o norte ficou com o onerário mais caro na taxa de 

cobrança sobre o escravo. Palacín e Moraes (2001) chamaram tal fato de discriminação na 

cobrança, um sentimento de injustiça, já que os povos do norte não eram beneficiados em 
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nada com as políticas. O sentimento separatista surgiu em 1736, dois anos depois das 

primeiras descobertas do ouro em Natividade, ano em que ocorreu o que Cavalcante (2005, p. 

49) chamou de “a primeira cisão.” A partir de 1734, esse local recebeu grandes contingentes 

de mineiros, escravos e faiscadores para o rico garimpo ali encontrado. Com a cobrança 

diferenciada, expedições foram enviadas para comprovar a produção e para corrigir alguns 

inconvenientes que aconteciam no norte, produzidos no bojo da insatisfação com a cobrança 

de impostos. Os incidentes foram uma sequência de solicitações e atos que encaminhavam 

para acentuar as requeridas diferenças que os nortenses reclamavam para si em detrimento do 

sul. O movimento de 1736 é considerado por Cavalcante (2003, p. 22) “como a primeira 

manifestação concreta do sentimento separatista no Norte de Goiás”. Posteriormente, em 

2005, a autora afirmou ser esse momento um marco na luta separatista, para nós definida 

como a diferenciação. 

O Goiás da mineração passou a ser regionalizado, afirma Antonio Teixeira Neto em 

suas leituras do Norte Goiano. Por um lado, o norte tinha as minas mais ricas, por isso deveria 

pagar mais impostos, por outro, no sul estava a capital da província de onde partiam os 

mandos, os quais repercutiam de forma negativa no norte e provocavam rebeldia, o que levou 

o superintendente das minas de Goiás a ir ao norte com guarnições para impor respeito e 

autoridade, a fim de que os envolvidos nas rebeliões, principalmente os cabeças, fossem 

presos e a ordem fosse instituída. Esse processo só agravou a rivalidade entre as duas regiões. 

A Capitania do Maranhão tinha interesse em agregar a si o norte, questão resolvida pela 

decisão do Conselho Ultramarino, que deu a Goiás toda a região. Foi uma vitória do sul, que 

viria a se consolidar ainda mais com a instituição da capital em Vila Boa, no final da década 

de 1740.  Isso deixou o povo do norte ainda mais preocupado com as políticas que viriam a 

ser adotadas, pois, uma vez que todos os impostos deveriam ser pagos para Vila Boa, era 

difícil obter qualquer retorno dos tributos em seu benefício devido à distância, como bem 

afirmou Apolinário (2000). Entendemos esse processo como o cerne de uma luta separatista 

entre norte e sul e de uma regionalização em Goiás. 

Um dos movimentos concretos desse processo aconteceu no ano de 1766. O 

desembargador Antônio José de Araújo e Souza pediu a separação do norte da Capitania de 

Goiás. Passados 31 anos da descoberta das minas no norte, houve uma concretização do 

processo de divisão, gerado na divergência em relação ao tratamento diferenciado na cobrança 

dos tributos em Goiás (LEMES, 2012). Em 1777, Dom Luís da Cunha Meneses, governador 

de Goiás, pediu a criação da Comarca de São João das Duas Barras (PÓVOA, 2004). O 
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vínculo do norte de Goiás com Belém se fortalecia, os caminhos pelas águas direcionavam 

aos rumos do Norte do Brasil. Parente (2007) faz uma alerta quanto às leituras sobre o 

período, no sentido de que se tratava de uma escassez das minas e de um não 

desenvolvimento de outra atividade em substituição à extração do ouro, pois havia apenas 

uma produção de subsistência com a criação do gado extensivo, com baixa ocupação de mão 

de obra.  

Uma das teses já ressaltada dessa autora é que o ouro foi uma fonte de atraso para o 

norte, e isso se deve à forma rígida e sem dinamismo com que a atividade aconteceu, com um 

processo de drenagem de impostos e sem uma substituição da produção. Apesar da proibição 

da navegação no rio Tocantins, no período da fulgência da mineração, foi o ouro o fator 

estratégico de ocupação do espaço. Primeiro, porque intensificou um fluxo migratório e 

consolidou vilas e fazendas no entremeio das atividades mineradoras. A proibição da 

navegação de fato trouxe prejuízos para o seu desenvolvimento, porque impediu relações 

comerciais mais consolidadas com Belém. Palacín e Moraes (2008) questionam a 

contribuição da mineração para o enriquecimento de Goiás, mas concordam que foi este um 

fator de expansão das fronteiras nacionais, como também um vetor importante para o aumento 

da população de Goiás. Parente (2007) fala de um esvaziamento do espaço com a crise 

aurífera, observável nos arraiais, havendo, consequentemente, uma redução dos montantes de 

impostos pagos. Entretanto, nesse período, final do século XVIII, ocorreu um aumento das 

fazendas de gado e das roças, período de adaptação de novas práticas no território com a 

substituição das atividades econômicas. 

Saint-Hilaire (1937) faz referência à decadência relacionando-a ao processo de 

descoberta e esgotamento das minas. Chaul (2010, p. 43-4), em sua crítica sobre a decadência, 

traz as seguintes questões, apontando a falta de estradas como principal motivo pelo qual os 

viajantes denominavam o local como terras da decadência: 

Em que aspectos a sociedade agropecuária, visitada pelos viajantes e demais 

relatores, era diferente da sociedade mineradora? Seria possível tachar de decadente 

uma sociedade que nem chegara a atingir o padrão de modernidade/progresso dos 

europeus? Caso se aceite a tese da decadência, ela se deu em relação a quê?  

De fato, “mineração sempre foi negócio cigano e virulento, ignorante de fronteiras e 

de massa demográfica” (BERTRAN, 1978, p. 48), mas, se alguns migravam, outros se 

fixavam no lugar e davam sustentação ao processo identitário. Foi a mineração que inseriu no 

território sujeitos com culturas diferentes das indígenas, como as africanas, como afirmam 

Palacín e Moraes (2008, p. 45-46): “cada ano vêm nas frotas quantidades de portugueses e de 
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estrangeiros, para passarem às minas. Das cidades, vilas, recôncavos e sertões do Brasil vão 

brancos, pardos e pretos, e muitos índios de que os paulistas se servem”. O Alvará41, de 18 de 

março de 1809 (BRASIL, 1809), concretizou uma disputa de divisão, quando a Capitania de 

Goiás foi dividida em duas Comarcas, a de Goiás e a do norte, cuja sede era em São João das 

Duas Barras. Isso se deu em um período em que as minas estavam menos lucrativas no norte e 

como medida de intervenção nos gastos da administração da capitania. Joaquim Teotônio 

Segurado foi designado para ser o ouvidor da Comarca do Norte. Por estar a sede da comarca 

distante do Polígono do Ouro, e sendo um estirão de terras habitadas apenas por indígenas, 

em 12 de fevereiro de 1814, a sede foi transferida para Barra da Palma (CAVALCANTE, 

2003). 

Depois de quase 100 anos, o movimento de divisão tornou-se uma realidade em Goiás, 

o norte tornou-se independente. Cavalcante (2003) chama a atenção para o fato de que não foi 

a vitória de apenas um herói, nessa luta houve vários protagonistas em um movimento de 

emancipação política regional e nacional. No que tange ao sentindo da pertença no norte de 

Goiás, deve-se identificar suas nuances, que possibilitaram, no processo histórico de 

ocupação, produzir diferenças. A tensão se prolongou por quase um século, tornando a região 

independente de Goiás, com a formação de um governo independente do norte, que viria a ser 

consolidado em 1821, na Capitania do Norte. Compartilhamos da tese de Teixeira Neto 

(2009, p. 21), expressa nas seguintes palavras: 

Em Goiás, qualquer abordagem histórica que se faça do território e de questões a ele 

inerentes – a terra e os homens, para resumir – começa com o ouro – e tudo o que 

ele criou de fato e de sonhos –, mas não termina com ele, pois, criar boi e plantar 

roça se constituiu na atividade permanente que deu continuidade ao processo 

histórico, social e econômico. 

 A exploração do ouro não termina no Período Colonial, ela será uma atividade que se 

pratica até a atualidade, em locais como a Chapada da Natividade. O mineral fez parte dos 

mitos, das lendas e das estórias/histórias de sujeitos nesses rincões. A ele é remetido o 

esplendor de uma riqueza regional, perpassado por história, memória e esquecimento para 

criar/inventar o passado como sentido para o presente. Esse primeiro momento da vida no 

norte de Goiás, ligada às atividades nos garimpos, criou o sentimento de diferenciação. 

Remeter esse processo a uma simples denominação regional é não entendê-lo como um 

processo de formação do Tocantins. A busca por uma organização da vida no norte produziu 

                                                           
41 Conservamos como Alvará, de acordo com o entendimento do rei e com a denominação dada ao Decreto em 

documentos históricos. 
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particularidades que, de certa forma, tomaram densidade e intensificaram o movimento de 

diferenciação. 

O germe do Tocantins foi lançado aqui. Os documentos pesquisados no Arquivo 

Histórico de Goiás, em literaturas que abordam o assunto, à época, afirmam que os sujeitos do 

norte não eram atendidos em suas demandas a Vila Boa. Não ser atendidos é uma questão de 

distribuição dos recursos pelo território, os quais sempre chegavam ao sul, mas não ao norte. 

No primeiro ciclo, que pode ser considerado o período de auge da mineração – mesmo se 

considerarmos os últimos anos como uma fase de esgotamento das minas auríferas –, o maior 

litígio se dava em função do pagamento dos impostos. No segundo momento, é o não saber 

como pagar os impostos que particularizou o processo. No primeiro, o discurso foi: nós 

pagamos mais e não somos beneficiados em nada, ao passo que, no segundo, o argumento 

era: por não terem chegado os benefícios, vivemos hoje em total crise. O aprofundamento das 

diferenças se fez, antes, pela apropriação de singularidades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igreja Matriz São João Batista da antiga Palma, hoje cidade do Paranã. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 
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CAPÍTULO III 

3. SENTIDOS DE UMA DIFERENCIAÇÃO TERRITORIAL 

O início do século XIX foi marcado por fatos que concretizaram o movimento de 

distinção entre norte e sul de Goiás em relação ao período anterior, exposto no segundo 

capítulo. O movimento autonomista do início do século XIX produziu marcas que 

significaram um sentido da luta separatista. Podemos afirmar que esse período deixou marcas 

na paisagem. Para Augustin Berque (2012, p. 239), a paisagem   

expressa uma civilização, mas é também uma matriz, porque participa dos esquemas 

de percepção, de concepção e de ação – ou seja, da cultura – que canalizam, em 

certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a natureza e, 

portanto, a paisagem de seu ecúmeno.  

Bonnemaison (1987) fala dos lugares fundadores, que têm o sentido de alicerce da 

história de um povo e sobre os quais se assenta a paisagem matriz, cuja relevância é realçada 

por Berque (2012). É nesse processo que buscamos os sentidos da diferenciação, por meio da 

densidade de singularidades no território.  

Este capítulo tem como objetivo estabelecer uma análise do processo de 

materialização do projeto separatista e, também, da formação do território. Apresenta-se uma 

leitura histórica primordial para a compreensão da identidade territorial tocantinense. 

 

3.1 Entre (des)continuidades  

Ao falarmos de (des)continuidades, precisamos tomá-la enquanto totalidade que se 

dilui na diversidade de mundos, seja no pensamento político, seja na organização espacial dos 

sujeitos, quer externa, quer internamente no território. De qualquer forma, essas 

(des)continuidades se estabeleceram na diversidade territorial do norte. Para ler a identidade 

tocantinense, não a olhamos apenas pelo viés da comparação entre o norte e o sul de Goiás, 

entre igual e desigual, posto que a diferenciação se estabelece na constituição das 

singularidades do território, pois “construção, desconstrução e reconstrução contínuas através 

do tempo propõem sedimentações” (RAFFESTIN, 2007, p. 11). Desse modo, a identidade 

territorial é entendida como um conjunto de diferenças na singularidade de um dado território, 

se tomarmos a perspectiva de Sciolla (2010).  
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O início do século XIX foi marcado por um processo de divisão de Goiás em Comarca 

de Goiás e Comarca de São João das Duas Barras. Pós-criação da comarca, com a articulação 

de Joaquim Teotônio Segurado, que durou mais de uma década, o movimento autonomista do 

norte ganhou pautas de reinvindicações da população nortista junto ao reino em Portugal. Em 

18 de março de 1809, Goiás foi dividido por D. João VI em duas comarcas, a do norte se 

chamou de Comarca de São João das Duas Barras. Como a vila de São João das Duas Barras 

ficava no extremo norte, o rei entendeu que o ouvidor podia residir temporariamente no 

Arraial de Natividade, no palácio em frente à Igreja Nossa Senhora da Natividade (Figuras 07 

e 08). Em 25 de fevereiro, por ordens reais, conforme Alvará de 25 de fevereiro de 1814 

(BRASIL, 1814), a sede da comarca não deveria mais ser em São João das Duas Barras, por 

questão de conveniência e pela distância e proximidade com o Pará. Ela deveria ser construída 

no sítio da Barra da Palma e chamada de São João da Palma, mas o ouvidor Teotônio 

Segurado poderia continuar residindo em Natividade. 

Figura 07 - Casa: sede do Gov. Prov. do 

norte de Goiás, Natividade (TO), 1953. 

         

Figura 08 - Rua em frente ao Palácio do 

primeiro governo do norte em Natividade. 

 

 
            Fonte: IBGE, 195342                                     Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

Nesse palácio, os primeiros despachos da Comarca de São João das Duas Barras foram 

emitidos. Isso porque a sede da comarca, em São João das Duas Barras, estava no extremo 

norte de Goiás, a mais de 800 quilômetros de Natividade. Nessa porção da sede, até Porto 

Real, a ocupação era de indígenas e apenas dois arraiais se sobressaíam, o de Boa Vista e o de 

São Pedro de Alcântara, áreas consideradas por Teotônio Segurado como de solos pobres e 

com pouca atratividade para o desenvolvimento da agricultura. Isso levou o então o rei a 

propor uma nova instalação da sede da comarca no sítio da Barra da Palma.  

Um pacote de benefícios foi solicitado como aporte para o desenvolvimento da 

referida comarca. Dentre eles, a isenção, por 10 anos, dos pagamentos de dízimos43 

                                                           
42 Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=425274. 

Acesso em: 20 jun. 2014. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo?view=detalhes&id=425274


94 

 

 

 

(CAVALCANTE, 2005). Todo o processo dependia de uma autorização do reino, que emitiu 

um parecer, em 22 de agosto de 1805 (PORTUGAL, 1805), para a fixação de moradores às 

margens rio Tocantins e, em 1800, para os garimpeiros e ribeirinhos do rio Araguaia 

(GOYAZ, 1800). O príncipe regente ofereceu vantagens para quem se interessasse em morar 

às margens do rio Tocantins, permitindo, inclusive, o seguinte: a guerra contra os indígenas 

que, uma vez capturados, poderiam ser escravizados por um período de 10 anos; a 

possibilidade de importar e exportar qualquer gênero; moratória de 6 anos para moradores 

ribeirinhos; e 10 anos de isenção dos dízimos (GIRALDIN, 2002). Não se tratava apenas de 

distâncias, ou mesmo de uma localização desfavorável do Arraial de São João das Duas 

Barras, mas sim de uma tentativa de opressão aos Avá-Canoeiro e aos Xavantes. 

Como administrador da navegação, Teotônio Segurado via nessa atividade a 

possibilidade de desenvolvimento para o norte (GOMES, 1862). A comercialização com o 

Pará e com o Maranhão tinha vias de acesso com transporte rápido para a época. Os dois 

eixos fluviais, rios Araguaia e Tocantins, possibilitavam drenar a produção regional. Era uma 

vantagem que os sujeitos da região possuíam, a navegação ao seu dispor (OLIVEIRA, 1941). 

Dessa maneira, a navegação era a alternativa para o desenvolvimento e a possibilidade de 

ocupação do espaço.  

Todo o prestígio de Teotônio Segurado fazia dele um articulador junto à população do 

norte. Podemos assim afirmar que a Junta Provisória Independente do Norte, em 1821, foi um 

de seus feitos, possibilitado pelo prestígio que conquistou na região, como também uma 

propagação dos ideais liberais como forma de romper com estrutura política vigente. Assim, 

“os reflexos desse ideal, como força mobilizadora das elites mais intelectualizadas do litoral 

brasileiro, romperam as fronteiras geográficas, alcançaram o interior goiano e, em algumas 

poucas pessoas, despertaram o desejo de abraçar a causa independencista” (CAVALCANTE, 

2003, p. 31).   

No norte, “a rivalidade entre as lideranças políticas de Cavalcante, Palma, Arraias e 

Natividade devem ser arroladas como determinantes à desagregação da Junta Provisória 

instalada em Cavalcante” (CAVALCANTE, 2003, p. 37). A transferência da sede da junta 

governista, realizada por Teotônio Segurado, para São João da Palma fez as lideranças de 

Cavalcante jurarem fidelidade ao Governo do sul (CAVALCANTE, 2005) e, assim, as 

fronteiras do norte, até então indefinidas, começaram a ganhar contornos, e seu avanço ou 

recuo a partir de então foram se definindo até 1988. Em 1822, com o movimento pró-

                                                                                                                                                                                     
43 Décima parte da produção. 
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independência nacional, as polarizações se acentuavam entre a Corte de Lisboa e a Corte do 

Rio de Janeiro. Internamente, o Arraial de Natividade e o de Vila Boa disputavam o poder 

pelos seus projetos de domínio territorial. A Capitania do Norte, criada em 1821, sofria 

resistência para se manter e, então, buscava, por meio de Teotônio Segurado, uma relação 

próxima com a Corte portuguesa, mas a desarticulação e a tomada de muitos arraiais ruíam as 

suas expectativas.  

Para André Nicacio Lima (2010), na esperança de ter atendido ao pedido de autonomia 

pela Corte Real, o Governo do norte não enviou correspondência para o Rio de Janeiro 

relatando a situação da província. A integração com o Grão-Pará fortalecia a aproximação 

com a monarquia, mas não havia uma unanimidade em torno do projeto na comarca. Os 

arraiais ligados ao comércio do gado com a Bahia, como Arraias e Palma, não somaram força 

com Natividade. Como já relatado, houve disputa pela posse da sede da capitania e jogos 

políticos pelos lugares da instalação da sede. Em 7 de agosto de 1821, foi realizada a eleição 

pela junta eleitoral da Província de Goiás. Os indicados eleitos para as Cortes Gerais foram o 

deputado Teotônio Segurado e, como substituto, Plácido Moreira de Carvalho. Ao mesmo 

tempo, foi apresentado pelo referido deputado, no dia 25 de dezembro de 1821, um 

documento com a eleição de Joaquim Teotônio Segurado para deputado às Cortes Gerais e, 

como substituto, Lúcio Luiz Lisboa, da junta eleitoral da Comarca do Norte em São João da 

Palma, cabeça da comarca de São João das Duas Barras (LIMA, 2010).  

Em Portugal, a Corte apreciou os dois documentos e emitiu o seguinte parecer: 

A comissão, não tendo recebido os actos destas duas juntas eleitoraes, requereu da 

secretaria das Cortes as participações, que ahi existirem dos Governos respectivos 

sobre a eleição dos Deputados de Cortes: e recebeu um officio de uma junta 

provisória de governo, recentemente erecta por espírito do adesão a Portugal na 

cabeça da comarca de S. João das Duas Barras, desmembrando-se do resto da 

província; no qual officio a mesma junta participa a eleição de seus Deputados. 

Porém não recebeu officio algum do governo da capital da província. A Comissão 

sem entrar nos motivos desta desmembração, que lhe não compete averiguar, devia 

com tudo conhecer, se a nova eleição da comarca desmembrada podia ter lugar; e se 

o eleito por ambas as partes, deve ser recebido como representante de toda 

província, ou somente da comarca separada (PORTUGAL, 16 abr. 1822, p. 824/25). 

 Na conclusão do parecer, Teotônio Segurado foi aceito como legítimo deputado 

representante da Comarca de São João das Duas Barras, e seu título de representante da 

Província de Goiás foi cancelado. Estabeleceu-se que Goiás deveria fazer nova eleição e 

indicar um novo deputado à Corte. O processo de autonomia da Capitania do Norte estava 

concretizado. A sua criação previa a extinção de vários impostos e, no discurso do referido 

deputado, assegurava-se o comprometimento de levar os impostos à Capital. As distâncias dos 
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arraiais de Vila Boa tornaram-se motivos de falta de elo com a população, fator negativo que 

oprimia a população do norte e impedia seu desenvolvimento, principal argumento defendido. 

Por sua caracterização geográfica e comércio com o litoral e a Bahia, mantendo relações 

comerciais em maior quantidade com o exterior do que com o interior, o sul de Goiás também 

fez parte do discurso. Considerou-se ainda sua sustentabilidade financeira, com possibilidade 

de pagar suas despesas administrativas, conforme se pode ver no trecho que segue: 

Pretende a junta, que aquella comarca se erija em província independente de Goiaz; 

que aquelles povos se injeitão a pagar os dízimos, mas em espécie, e na sua 

totalidade, não obstante o decreto de 16 de abril de 1821, pelo qual ficarão os 

dízimos reduzidos a nada naquela comarca; isentando-se porém a mesma dos 

impostos seguintes: – decima, banco do Brazil, carne verde, colleta de carne sêcca, 

sello dos processos, e saída dos bois – [...] que se declare, que as rendas da comarca 

pertencem à administração da junta desde o fim instalação. Primeiro ponto: Elevar a 

comarca de S. João das Duas Barras á categoria de província independente de Goiaz. 

[...] a Natividade, principal arraial da comarca, dista de Goiaz, pelo caminho mais 

seguido, 136 legoas.  A última aldeia de índios mansos dista de Goiaz 250 a 260 

legoas. A taes distancias, e à dependência, em que aquella comarca tem estado de 

Goiaz, attribue a junta a desgraça de seus habitantes, os quaes nenhuma relação de 

commercio tem com a capital, e só sim as cidades marítimas, especialmente com a 

Bahia e Pará (PORTUGAL, 09 jul. 1822, p. 756-58). 

Diante dessa argumentação, o processo teve voto favorável, porém o deputado-

secretário da Corte pediu vista do processo e o encaminhou à Comissão dos Negócios 

Políticos para um parecer e conhecimento das autoridades. A demora no reconhecimento da 

autonomia da Província do Norte o conduzia a uma frustação, segundo Lima (2010). O 

príncipe regente articulava, no Brasil, a submissão de todos os governos provisórios para 

estabelecer vínculos com o Rio de Janeiro. Era uma forma de agregar forças em prol de um 

projeto de autonomia. Foi feita a convocação para um Conselho dos Procuradores das 

Províncias, em fevereiro de 1822 (PORTUGAL, 16 abr. 1822). Era uma proposta para forçar 

uma aliança brasileira e averiguar quais províncias e governos provisórios estavam contra a 

proposta. Os governantes de Goiás aceitaram a convocação, porém os do Maranhão e do Pará 

se recusaram a recebê-la. Os sujeitos do norte buscavam romper com o governo de Manuel 

Inácio de Sampaio e Pina Freire (1820/21) e via suas petições como possíveis pela Corte 

portuguesa, contudo sem definição pelo movimento de independência (LIMA, 2010). 

As cartas enviadas pelos políticos de Natividade, reiterando apoio a Portugal, eram um 

projeto de salvaguardar a autonomia da província. Como Portugal perdeu sua principal 

colônia, o Brasil, em setembro de 1822, o projeto de separação do sul começava a dar sinais 

de exaustão. A aproximação com o Pará, que tardiamente aderiu ao Império, não foi o 

suficiente para garantir autonomia à Província do Norte. No movimento nortista, a expressão 
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“perda da harmonia” era presente na maioria dos discursos analisados disponíveis no Arquivo 

Histórico de Goiás. O movimento era apontado como um levante de homens que queriam 

poder e tumultuar a paz na província, como é ressaltado por Humberto Crispim Borges 

(1984). O jogo da informação e repetição tornava-se frequente e construiu uma imagem de um 

norte rebelde e arregimentado por conflitos internos que em nada se assemelhava ao Goiás 

dos sujeitos pacíficos e obedientes. Raimundo José da Cunha Mattos, em uma análise sobre o 

estereótipo da população goiana em relação ao nortista, afirmou que este é considerado menos 

instruído, um selvagem, sertanejo (MATTOS, 1979). 

O império brasileiro tinha como desafio organizar o espaço e conciliar interesses para 

a construção de uma unidade imperial. Para isso, foi preciso civilizar um povo, nada mais do 

que um conjunto de medidas de domínios territoriais com interesses comuns, opiniões 

convergentes para o Império e a unidade política. Foi preciso romper com algumas 

manifestações rebeldes para alcançar os objetivos pretendidos e, nessa direção, Borges (1984) 

chama a atenção para o pacificador do norte. Goiás tinha, naquele momento, um racha, e o 

norte, pelo discurso de desconstrução da luta separatista, tornou-se um campo minado. O 

Governo de Goiás passou a enviar dados para o Rio de Janeiro, sempre subestimando os 

nortistas, apontando as falhas do governo da Palma e a sua incapacidade de tornar-se 

autônoma (MATTOS, 1823). 

Aliado pelo comércio com o Grão-Pará e Maranhão, a independência em relação a 

Portugal ainda não tinha sido aceita e, assim, o norte buscava um reconhecimento de sua 

autonomia via Portugal, o que abriu precedentes para uma desconfiança do movimento de 

independência do Brasil. Deixar um espaço estratégico com o inimigo era prejudicial à 

unificação do Império. Era preciso desmontar o movimento autonomista e garantir a remenda 

do território goiano. Teixeira Neto (2002) retrata bem isso ao afirmar que Goiás e Tocantins 

são irmãos siameses, unidos pelo corpo, mais cada um olhando para um lado. O padre Luiz 

Gonzaga de Camargo Fleury foi o responsável pela marcha para o norte, na conquista dos 

arraiais à causa do Império, impedindo que tropas pró-Portugal, vindas do Pará e do 

Maranhão, adentrassem o território nortista. Cavalcante (2003, p. 39) afirma que “para 

restabelecer a unidade política da Província, nomeou o padre Camargo Fleury como legítimo 

representante e defensor dos interesses da Comarca do Sul para pacificar os revoltosos da 

Comarca do Norte”. O rio Tocantins foi o alvo para a interrupção da entrada de portugueses, 

com a construção de um forte com guarnição militar e o estabelecimento de acordo com os 

índios para a resistência pró-Império.  
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Ter um padre no comando da unificação era buscar, pela via do diálogo, a adesão dos 

nortenses ao Império, evitando qualquer derramamento de sangue. Ter a guarnição militar, 

por seu turno, visava impor o projeto de Brasil império e a unidade da província em caso de 

resistência dos nortistas. A primeira personagem é eclesiástica e a segunda é uma autoridade, 

e o resultado foi que uma empunhava e a outra conquistava. No norte, a unidade territorial 

estava longe de ser uma realidade. Havia rachas na administração da província e disputas 

territoriais, uma fragilidade no projeto autonomista. O padre buscava, a partir de Traíras, 

arraial fiel a Vila Boa, diagnosticar a adesão ao Governo de Goiás e a aceitação do Governo 

do Rio de Janeiro. A Província do Norte estava vivendo em uma confusão de informações e 

de separações.  

A Junta de Natividade destituiu com armas os vereadores e o ouvidor da Palma, 

Febrônio José Vieira Sodré, deixado por Teotônio Segurado, antes de ir para Portugal, mas as 

autoridades destituídas circulavam pelo território e exerciam certo poder de persuasão entre a 

comunidade nortista. O tenente-coronel Pio Pinto Cerqueira nomeou juízes e ouvidores para 

Natividade, sobrepondo-os aos já existentes (LIMA, 2010). As juntas, sem lideranças, foram 

facilmente rebanhadas para a unificação com Goiás.  O poder de convencimento do padre foi 

sem tantas implicações de resistências em Palma e Arraias, mas, em Natividade e Porto Real, 

as resistências duraram um tempo maior, até decisões superiores acabarem de vez com a 

Província do Norte.  

A escolta do padre Camargo Fleury tinha um campo fértil para impor seus 

posicionamentos. O governo autonomista de Natividade estava enfraquecido pelas rupturas 

que aconteceram. Quanto mais o padre avançava para o norte, mais sua força era temida. Em 

Cavalcante, o capitão Felipe Antônio Cardoso proclamou fidelidade ao imperador, mas exigiu 

um reconhecimento do Governo imperial para jurar por Goiás (LIMA, 2010). A causa Brasil 

não era tratada no mesmo nível da causa goiana, havia distinção. Como forma de resistir ao 

avanço da conquista do norte, o capitão Cardoso recorreu ao reconhecimento da separação 

pelo Imperador e exigiu que somente ele tivesse essa decisão, criando um impasse de jogo de 

acusação entre o norte e o sul (CAVALCANTE, 2003). 

Em Arraias, o padre Camargo Fleury convocou as autoridades, inclusive as destituídas 

pelo governo de Natividade. Chegaram escoltados os representantes da câmara da Palma e seu 

ouvidor. Os presentes aclamaram o reconhecimento ao imperador e o reconhecimento do 

Governo de Goiás (LIMA, 2010). Em Arraias, o conflito tornava-se mais explícito. Como 

uma maneira de fazer frente ao avanço, Natividade jogava com menosprezo ao movimento 
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inimigo, buscando diminuir o poder de Goiás sobre a região e menosprezar a presença do 

padre, mas Goiás atrelava à resistência do norte um slogan ruim, como devastador, referindo-

se a ele como anarquista e demagogo”. A portaria do ministro José Bonifácio de Andrade e 

Silva declarava devassa contra os opositores do império (BRASIL, 1822). Natividade prestou 

juramento de fidelidade ao príncipe, mantendo-se desligada do imperador. Após saber do 

juramento dos representantes de Arraias, Cavalcante, Flores e Palma ao Império Brasileiro, os 

governantes do norte, em Natividade, se viram obrigados a se dirigir ao Governo no Rio de 

Janeiro, prestando sua fidelidade ao imperador (LIMA, 2010). 

O desfecho da criação da província tinha sofrido impasses na Corte em Portugal. 

Dirigir-se ao Rio de Janeiro era necessário para descaracterizar o Governo de Goiás e criar 

uma imagem negativa do comando do padre Camargo Fleury. Algumas acusações 

compuseram o teor da redação, dentre elas a de que o padre entrara no arraial usando força 

desnecessária, com interrupção da tranquilidade dos moradores. A força militar do padre 

trazia desconforto e perturbava a paz de Natividade. Também faziam parte dos documentos 

enviados um Auto de Aclamação e uma justificativa do porquê a câmara ter se transferido da 

Palma para Natividade. O principal argumento estava centrado na falsidade e nos abusos de 

poder demandados por Palma (LIMA, 2010). 

Ainda segundo Lima (2010), em Portugal, Teotônio Segurado não se esforçou para 

que o projeto autonomista se concretizasse com maior rapidez. O governo da Natividade, que 

estava no poder, perseguia seus familiares e rompia com o projeto que ele tinha criado para o 

norte. O deputado tornou-se um inimigo para Natividade, desafeto de anos anteriores, e os 

administradores desse governo eram considerados como seus opositores.   

O Pará não aceitou a independência do Brasil até agosto de 1823, devido ao 

isolamento da Amazônia em relação às demais áreas da Colônia.  

As terras de Portugal no território do que hoje é o Brasil, nos primeiros séculos, 

estavam divididas em duas grandes porções: 1) ao norte ficava o Estado do 

Maranhão e Grão-Pará, criado em 1621, com sede em São Luís e posteriormente o 

Estado do Grão-Pará e Maranhão, instituído em 1751, com sede em Belém; 2) o 

restante constituía o Estado do Brasil [...] As dificuldades de navegação nas costas 

do Maranhão levaram Portugal a optar por essa divisão político-administrativa. 

Assim o Grão-Pará e Maranhão vinculavam-se diretamente a Portugal, evitando 

dirigir-se ao Rio de Janeiro, atravessando as costas do Maranhão (LOREIRO, 1992, 

p. 12). 

Os dois grandes rios, Araguaia e Tocantins, navegáveis durante todo o ano até o centro 

do Brasil – coração do país –, representavam uma medida de força para quem os dominasse. 

No entanto, foi mais uma preocupação do Império do que do Governo de Portugal. Se o 
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deputado Teotônio Segurado não buscou acelerar, em Portugal, o processo de concretização 

da Província do Norte, desvincular seu nome do movimento autonomista, no Brasil, fazia 

parte temporariamente da estratégia para ganhar prestígio junto ao Governo imperial. Ele 

representava uma ameaça para o alargamento do Império, pois era aliado de Portugal e do 

Grão-Pará (BORGES, 1984).  Na carta levada por Goiás ao imperador, também a corrupção 

na câmara da Palma e o nepotismo de Teotônio Segurado foram evidenciados. A resistência 

do Pará em aceitar o Império não dava previsões de guerra ganha, antes, a luta armada se 

tornava evidente. Para evitar tal guerra, o padre pediu para soltar o Capitão de Arraias, Felipe 

Antônio Cardoso, um dos maiores fazendeiros à época na região, e buscou por meio da 

persuasão conquistar a população para o projeto de união da Província de Goiás, para que se 

abandonasse a ideia separatista (LIMA, 2010). 

Com a indecisão da Corte, Natividade encaminhava seus documentos não mais como 

sede da Província do Norte, mas como sede da Junta Interina de Governo do Norte. O 

discurso amenizador era uma estratégia para ganhar tempo na espera de uma decisão da Corte 

portuguesa e uma aproximação com o Governo brasileiro. O padre Camargo Fleury não 

desistiu de sua empreitada que, antes de conquistar força para adesão do Império, era tornar 

Goiás unido, livre da oposição do norte. Este obtinha os caminhos fluviais, o que 

possivelmente foi o motivo maior da luta contra a autonomia da região, uma vez que, 

enquanto viabilidade econômica, era acusada de não contribuir para o crescimento da 

economia goiana (BORGES, 1984). 

Com um mês no norte, o comando entrou em Conceição do Norte e encontrou um 

cenário pacífico e sem resistência ao Governo de Goiás. O caminho a partir de Conceição do 

Norte estava livre para alcançar Natividade e Porto Real, pois ali havia rejeição do movimento 

separatista. De acordo com Lima (2010), após uma semana, em 17 de março de 1823, o padre 

Camargo Fleury chegou a Natividade e destituiu a Junta do governo autonomista. Na 

esperança de que, de Lisboa, algumas notícias favoráveis chegassem, era preciso manter 

discursos conciliadores, até porque tinha seguido para o Rio de Janeiro um representante do 

governo, José Bernardino, a fim de conquistar alguma adesão junto ao imperador. Sem 

representação na capital, a desvantagem para Goiás foi evidente, ruía-se qualquer tentativa de 

separação. 

Em 3 de abril de 1823, o padre proclamou o fim da província, com anulação dos 

documentos que reconheciam a autonomia do Governo do norte. Ele proclamou sua vitória 

como uma vitória do povo goiano, que tinha novamente seu território unido, reinando a 
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verdadeira paz. Tempo de voltar a colocar Goiás em um plano de desenvolvimento. A carta 

encaminhada de Natividade por Bernardino ao imperador utilizava a mesma estratégia de que 

os goianos fizeram uso antes, criar uma imagem negativa para conquistar força em prol de um 

projeto autonomista. Os discursos de abandono, de cobrança diferenciada e injusta dos 

impostos e de falta de investimentos sustentavam o teor do documento. O acúmulo de falta de 

respeito para com os nortistas era o tom maior que Bernardino imprimia ao documento. 

Para contrapor tal discurso, o padre encaminhou cartas aos governos de Goiás e do 

Império descontruindo e desvirtuando as reclamações de Natividade de que tomou 

conhecimento no período da derrubada do governo autonomista. Seu principal argumento era 

atrelar o movimento a um pequeno grupo anarquista e baderneiro que queria o poder. Alegou 

que, em Arraias e Conceição do Norte, a maioria não aceitou o Governo do Norte e era pró-

Goiás, bem que os representantes da Palma vieram por livre e espontânea vontade prestar 

fidelidade ao Governo de Goiás e ao imperador em Arraias, e que, por fim, os próprios 

nativitanos se sentiam goianos. Em uma correspondência do tenente-coronel Raimundo José 

Cunha Mattos, de 27 de outubro de 1823, retrata-se o conflito que estava posto e a dificuldade 

que o norte enfrentava em ter seu governo reconhecido: 

Sendo grande imprudência instalar um governo provisório naquela mesma época em 

que se decreta a extinção de todos eles. Sendo grande absordo reduzir a pouco 

aquilo que pode ser muito, e sobretudo não se devendo permitir que em dias de paz, 

[...] revolucionários se suscite uma marcha no meio do pacífico povo desta comarca, 

que desgraçadamente se acha iludido por três, ou quatro homens que protestando 

viverem para a falsidade do mesmo [...] que a sede do governo esteja em Goiás, ou 

na Natividade é cousa para mim indiferente. Eu não tenho predileção por lugares, 

não estou ligado a uma só comarca com exclusão de outra. Se sua majestade ordenar 

que esteja no sul, estarei no sul, e se quiser que eu resida no norte – residirei no 

norte (MATTOS, 1823). 

O contradiscurso se utilizou da vitória sobre os baderneiros como prenúncio de paz na 

região, bem como do perigo que representava o Governo do Norte para o Império. Para 

suprimir as denúncias feitas por Natividade, o jogo da localização foi posto, estar em Goiás ou 

no norte era uma coisa só. A conquista colocava fim às lutas separatistas e aos incômodos dos 

goianos. Entretanto, os governantes em Natividade perderam tempo e se isolaram por lutas 

internas do poder, e isso custou o rompimento da conquista do Governo do Norte. O padre 

argumentou com um olhar de Natividade para Portugal, ponderando que isso deveria ser visto 

com cautela, pois esta só aderiu ao império depois de sua estadia no arraial. 

Com a chegada de Bernardino da Corte, a proclamação de uma aprovação do governo 

da Palma se fazia ouvir e, novamente, renovaram-se as esperanças de autonomia na região. O 

padre, por sua vez, alinhou um discurso que atrelava o norte ao Pará, afirmando que estes 
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preferiam pertencer à província do Pará em detrimento de Goiás, por terem seus direitos 

reconhecidos e pela ligação comercial que mantinham com Belém (LIMA, 2010). A 

necessidade de conciliar o discurso se baseava em sua insatisfação com as prisões de líderes 

nortenses, podendo representar uma perda de prestígio entre a população. Para Palacín e 

Moraes (2001), foi o desentendimento entre os representantes políticos de Palma, Cavalcante 

e Arraias que determinou o fracasso da divisão, em 1823, com a desaprovação do imperador 

D. Pedro I, por meio do ofício de José Bonifácio.  

Em 26 de junho de 1823, duas portarias colocaram fim à junta e à câmara interina de 

Natividade e, em 13 de outubro do mesmo ano, via ofício, o comunicado oficial foi entregue 

ao Governo do Norte em Natividade (BORGES, 1984). Foi o fim da autonomia de 18 meses 

de duração. “A reunificação da Província, em 1823, não silenciou as vozes daqueles que 

acreditavam na causa separatista da região norte de Goiás. O movimento se arrefeceu, mas a 

ideia permaneceu viva ao longo do século XIX” (CAVALCANTE, 2005, p. 73). Era o fim de 

um movimento, mas não da luta de uma região de se tornar livre de Goiás. Era a continuidade 

de serem chamados goianos, mas do norte. 

3.2 O papel da pecuária no território nortense 

Terras para além-mar, terras depois do rio São Francisco, do rio Parnaíba, terras 

depois do rio Tocantins; território dos indígenas, o mato ralo, o mato virgem. Assim 

denominavam o Norte Goiano. Os sentidos de um imaginário sobre o norte de Goiás? Nas 

terras em que o contrabando do ouro foi maior do que no sul, “naquelas regiões afastadas” 

(PALACÍN; MORAES, 2001, p. 38). Estar afastado da capital é, antes de tudo, estar em um 

local onde a ilegalidade podia ser praticada. Nas terras do outro lado. Com a frente de 

expansão da pecuária, consequência do plantio da cana-de-açúcar no litoral, o gado adentrou o 

norte de Goiás. Para Valverde (1985, p. 193), a criação de gado foi a atividade que penetrou 

os rincões do Brasil, não sendo destinada exclusivamente à exportação, pois “ela se localizou 

no sertão interior, entre a coleta florestal, na mata amazônica, ao norte, e as áreas de 

mineração e lavoura de cana-de-açúcar”.  

O gado curraleiro introduzido no Brasil foi importado da África, principalmente de 

Cabo Verde, Madeira e Açores, e foi a principal raça até o século XIX (CABRAL, 1992). Sua 

penetração no norte de Goiás se deu na fase de uma transição da economia pastoril brasileira. 

Por outro lado, na porção sul do norte de Goiás, a introdução se deu concomitantemente à 
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mineração por contrabando, importado da Bahia (SILVA, 2014). Os homens criadores de 

gado do Nordeste tinham nos rios São Francisco, Parnaíba e Tocantins um obstáculo, tudo em 

decorrência da disputa das terras com os indígenas. Ou seja, estavam mais ligados ao que 

tinha do outro lado do rio do que ao próprio rio (APOLINÁRIO, 2006). Nesse local estavam 

os Avá-Canoeiro, os Akroá, os Krahô, índios que resistiram à invasão de seus territórios. 

Ultrapassar o rio Tocantins foi uma questão de tempo, uma possiblidade para instalar-

se na outra margem. Foram, então, medir forças com os índios, o que representou ganho de 

espaço, posse de território e, consequentemente, uma fragilização da luta de um povo 

indígena pelo seu território. Segundo Cabral (1992, p. 105): 

O devassamento do Parnaíba foi um trampolim para a penetração pelo amplo campo 

sul-maranhense que representava um convite à expansão da pecuária extensiva e 

itinerante. Bastava ultrapassar o rio e disputá-las com os indígenas, para tê-las à 

mão. E vaqueiros e rebanhos atravessaram-no e, a partir das primeiras décadas do 

século XVIII, adentraram por estes vastos pastos naturais, atingindo, no limiar do 

século XIX, o rio Tocantins, limite natural do Maranhão com Goiás. Atravessando 

esse famoso rio, a frente pastoril, em sua grande mobilidade, ocupou também os 

sertões do norte goiano, hoje tocantino. 

Conquistar o rio Tocantins para a navegação teve suas vantagens e suas desvantagens. 

Por um lado, permitiu ligar o Norte ao Sul do país e, por outro, facilitou o contrabando da 

principal produção desses rincões, o ouro e o gado, levados por caminhos alternativos e 

ilegais. Pensar o ilegal é muito relativo, e somente segundo a visão de pagamentos de 

impostos pode ser tratado. A população mantinha uma relação com a Bahia de parentesco, 

comercial e afetiva. Viajar àquelas bandas era, antes de tudo, rever os amigos e os parceiros. 

Nas fazendas, o gado era criado à solta. Os pastos naturais, em terras ainda não titularizadas, 

eram o abrigo do gado no período de estiagem. A fazenda, em sua maioria, era 

autossuficiente. “Fazenda sertaneja em Goiás era o lugar de morar, criar gado, plantar roça e 

sociabilizar-se, ou seja, viver e produzir” (ESTEVAM, 1997, p. 50). Os moradores produziam 

suas roupas e algumas ferramentas de trabalho para o manejo do gado como também para a 

agricultura. Do gado se tirava o leite e a carne, ingredientes básicos da alimentação. O bolo e 

a farofa de carne de sol faziam parte da dieta alimentar. 

A pecuária se desenvolveu concomitantemente com a agricultura. As margens do rio 

Tocantins, nas vazantes do rio, eram lugares a que se direcionavam as pessoas para plantar e 

pescar. Eram terras fertilizadas pelo rio, local em que se desenvolveu uma agricultura de 

vazantes. Apesar da pobreza, vista pelo olhar dos viajantes e expressa nas entrelinhas de suas 

falas, eram lugares de uma riqueza de vidas, culturas. O vaqueiro ribeirinho exercia as 
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funções de cuidador do gado e dos pastos, ou seja, apartar, cuidar dos bezerros, manter o 

pasto acerado para evitar ataques de cascavel, jararaca, jaracuçu ou onça e evitar queimadas 

sem controle, bem como tirar o leite. Sua mulher, por seu turno, cuidava da casa, do quintal, 

auxiliava na roça, cuidava das galinhas, da horta, fazia o queijo, o requeijão e a coalhada. 

Esses sujeitos, em sua maioria, eram também remadores e pescadores nos rios da região, é 

admirável. 

Cabral (1992), em uma comparação entre o vaqueiro e o colonizador na apropriação 

do território, afirmou que o primeiro adentrou o sertão por terras, e o segundo, pelos rios. Se 

partirmos do princípio de que o migrante era, em sua maioria, originário do Nordeste, então 

podemos afirmar que, geralmente, tanto o colonizador como o vaqueiro adentraram o norte 

por terras, uma vez que a ocupação se deu no sentido oposto da navegação do rio Tocantins. 

O rio Manuel Alves Grande, divisor da região de Pastos Bons com Goiás, permitiu o 

transporte para as fazendas, interligando, assim, com o rio Tocantins. Diferentemente do gado 

nelore, com todos os aprimoramentos genéticos que tem hoje, o gado vacum, à época, 

demandava muitos cuidados, principalmente com os bezerros recém-nascidos. O gado da 

região de Pastos Bons, no Maranhão, apresentava animais de primeira qualidade, bem 

graúdos, gordos e bonitos, devido aos pastos de alta qualidade (SILVA, 2011). Sua 

comercialização nas praças de Belém e Grajaú obtinha preços superiores aos de outras praças, 

resultando numa taxa de comercialização menor do que os procedentes de outras regiões. A 

redução da comercialização do principal produto de exportação prejudicou, em um intervalo 

de curto prazo, o transporte de cargas no rio Tocantins.  

Esse rio se tornou o grande eixo do desenvolvimento proclamado por Teotônio 

Segurado. Desde o início do século XIX, período em que o extrativismo do ouro não era mais 

a principal atividade econômica regional, o uso dos rios foi de fundamental importância para 

garantir a sobrevivência e as atividades econômicas por mais de um século e meio. Palacín e 

Moraes (2001), tratando sobre a crise aurífera e a organização da vida no campo em Goiás, 

afirmaram que algumas medidas foram tomadas, dentre elas: incentivos à instalação de 

agricultores às margens do rio Tocantins, concedendo-lhes isenção de impostos, o que já foi 

comentado, e a construção de presídios ao longo do rio Araguaia, funcionando como locais de 

povoamento e de guarnição para fazendeiros e proteção do comércio. A Carta Régia, de 12 de 

maio de 1798, colocou fim ao embargo de mais de meio século à navegação (PORTUGAL, 

1798). Outras providências foram tomadas no início do século XIX, como, por exemplo, um 
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reforço para ocupar as terras e trazer sujeitos para ocupar as margens dos rios. Uma 

necessidade de fazer próspera uma região dita em decadência. 

A superação da crise da mineração também veio por via da integração regional aos 

principais mercados nacionais da época. Era a construção de novos arranjos econômicos, 

dentre eles os projetos de Teotônio Segurado, no início do século XIX, com a “divisão da 

província em duas comarcas, as tentativas de promover navegação no rio Araguaia e a 

abertura de uma estrada que ligasse o Rio de Janeiro ao Pará passando por Goiás” 

(CAVALCANTE, 2005, p. 53), prevendo novas formas de produção e uma dinâmica com 

aproveitamento dos rios. Era, também, uma orientação de amenização do impacto negativo da 

queda da produção do ouro pelo fazendeiro e, nesse sentido, o projeto de integração regional 

com Belém resultou de políticas conduzidas por ele, entre 1804 e 1820. Os resultados foram 

uma maior diferenciação de uma região entre Palma e São João de Duas Barras, do centro-sul 

de Goiás. Desse modo, enquanto o norte fortalecia o comércio com Belém, o sul de Goiás 

fortalecia sua relação comercial com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

A via fluvial, no Tocantins, passou a ser intensificada desde as décadas de 1780 e se 

avolumou com a aproximação comercial do início do século XIX. A viagem durava um mês 

de Porto Real a Belém e os barcos levavam couros de bois, de onça, de veados e derivados da 

cana-de-açúcar (MATTOS, 1979). Em se tratando das atividades agrícolas, em Goiás, estas 

foram comparadas nas duas regiões por Ubirajara Galli (2005). O autor resume afirmando que 

a economia do sul e a do norte se diferenciavam. No norte, o número de fazendas era maior, 

enquanto no sul o número de lavouras predominava, mas ambas eram regiões com domínio de 

atividades rurais. Luís Estevam (1997, p. 28) nos traz os seguintes dados da época: 

O norte de Goiás destoava do sul com relação à modalidade produtiva. Nos julgados 

do sul, em 1796, havia 1.189 sítios de lavoura e nos julgados do norte apenas 458. Já 

em 1828, o sul apresentava 1.476 sítios e o norte 910, totalizando as mencionadas 

2.380 roças. Com relação à pecuária a situação foi oposta: nos julgados do sul havia, 

em 1796, apenas 121 fazendas de gado contra 401 fazendas no norte. Em 1828, no 

sul, havia 156 fazendas e, no norte, 546 estabelecimentos. 

Um dos fatores que o referido autor apresenta como indicador do desenvolvimento da 

pecuária no norte foi a inferioridade da produção e sua duração, levando a uma substituição 

de atividades produtivas. Tal posição se contrapõe à representação do ouro no norte, região 

das minas mais ricas. Apontamos como fatores cruciais para tal desenvolvimento a entrada do 

gado pela Bahia, no período principal da mineração, e a penetração do gado pelo Maranhão. 

Bertran (1978) chamou a atenção para o fato de que Arraias, Flores, Conceição e Palma 

respondiam por 70% das exportações de origem animal de Goiás em 1828. No norte de Goiás, 
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é inseparável a atividade pastoril da agrícola e da extrativista. A agricultura praticada no 

século XIX era camponesa, praticada nas propriedades concomitantemente com as atividades 

da pecuária. Entre roças de toco e de esgotos, a plantação era direcionada para a alimentação e 

para a comercialização. A atividade pecuária, que ganhou força no norte, foi articulada com a 

atividade agrícola, que fornecia a alimentação básica dos vaqueiros. 

A porção entre os rios Paranã e Manoel Alves da Natividade concentrou o maior 

número de gado vacum e cavalar de Goiás. Em torno de 106 fazendas já estavam instaladas 

nessa região na penúltima década do século XVIII. Segundo dados da coletoria de Arraias 

(1872), para o ano de 1870, o município tinha 130 fazendas. Três destas, Fazenda Atoleiro, 

Passagem Funda e Curralinho, tinham uma média de 150 cabeças de gado. No município, 

totalizavam, em 1870, 9.430 cabeças de gado vacum e 622 cavalos (GOYAZ, 1872). A 

cobrança de impostos sobre a produção e até sobre o próprio consumo era prática constante 

em Goiás. No artigo 5 do Código de Postura de Natividade, de 1836, consta que aquele que 

matasse gado para comercializar a carne ou mesmo para o consumo da família deveria dar 

parte ao fisco. A carne deveria ter procedência e, caso isso não fosse comprovado, haveria 

multa ou prisão do fazendeiro por oito dias (NATIVIDADE, 17 jun. 1836a). 

Em se tratando do imposto arrecadado, a pecuária tinha um papel importante para o 

município. As pastagens eram propícias para a criação de animais e a agricultura era precária. 

As exportações eram do gado vacum e seus derivados, como o couro e o açúcar, aguardente e 

salitre em pequenas quantidades. Em compensação, importavam-se café, fumo, sal e trigo. 

Para o ano de 1836/37, temos os seguintes dados, que se referem aos impostos entregues pelo 

coletor de Natividade Antonio Benedito Borges à Província de Goyaz:  

 

Quadro 04 - Impostos entregues pelo coletor de Natividade à Província de Goyaz. 

Procedência Ano: 1836-1837 

Dízimo de Minças 47$873 

Taxa do gado vacum e cavallar 157$400 

Prédios Urbanos 11$840 

Consumo 40$100 

Fonte: Natividade, 1839. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

De acordo com o relatório da Câmara da Vila de Natividade de 1850, a agricultura foi 

descrita como mesquinha e a criação de gado como pobre, tudo em decorrência de fatores 
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naturais, principalmente os provocados pelas estiagens. No entanto, foi a maior arrecadação 

do município. O texto traz um discurso em resposta a uma solicitação de Vila Boa sobre os 

rendimentos. A falta de investimento na navegação no rio Manoel Alves da Natividade foi 

colocada como moeda de troca para contrapor o discurso de baixa nos impostos. Não ter a 

navegação era fator de atraso e prejuízo na pecuária e agricultura, na exportação dos produtos, 

ou seja, a situação se devia à falta de investimentos do Governo de Goiás (NATIVIDADE, 

1850).  

A baixa pluviosidade na região é rigorosa nos meses de agosto a novembro e torna-se 

um problema a falta de recursos hídricos para manter as atividades agrícolas. Para esse 

período, a população já reclamava das estiagens e secas nos rios. Por último, houve um 

esforço por parte das autoridades em criar uma imagem negativa da agricultura e da pecuária 

para condenar à presença dos mandos de Goiás na região. A ligação entre o norte e o sul era 

difícil, feita por caminhos que apresentavam perigos ao longo do percurso. A conexão com 

Belém era mais fácil e menos perigosa (BRITO, 2009). A viagem de ida de São João da 

Palma a Belém, Pará, em barco, durava em torno de 20 a 30 dias. Já na viagem de volta os 

viajantes gastavam até seis meses, contando o tempo de translado das corredeiras e descarga 

das mercadorias (GOMES, 1862). 

As viagens oficiais sempre eram seguidas de reclamações devido à falta de segurança 

ao longo do caminho. Estevam (1997, p. 37) faz a seguinte afirmação: 

Existiam relações inter-regionais com as comunidades mais próximas, mas não 

intrarregional, sendo que os precários caminhos dificultavam e mesmo impediam 

comunicação das localidades nortistas com as sulistas. Para se ter uma ideia do 

distanciamento, uma correspondência da capital goiana regularmente demorava mais 

de um mês – ou poderia demorar até três meses – para chegar ao extremo norte da 

província. As rústicas vias internas de acesso eram evitadas por viajantes e mesmo 

por autoridades, tanto que muitos nortenses preferiam alcançar o sul de Goiás – 

inacreditavelmente – via Rio de Janeiro, do que ingressar pelas desconhecidas 

picadas no interior do próprio território. 

Viajar pelos rios era mais seguro do que por terra. De fato, os rios passaram a 

comandar a vida não apenas como via para navegar, mas como lugar para se estar e viver. 

Levas de migrantes passaram a aproveitar as vazantes e sobreviver das riquezas que esses rios 

proporcionam para os espaços de seu entorno. Diferentemente da mobilidade que Bertran 

(1978) observou nos sujeitos mineiros, os agricultores e os criadores de gado fixaram-se nas 

terras e nestas construíram suas casas. Para Barbosa, Gomes e Teixeira Neto (2005), a 

agropecuária teve um papel bem definido, o de abastecer as minas com alimentos, e desse 

papel foi possível criar um mercado de trocas de produtos agrícolas que, de certa maneira, foi 



108 

 

 

 

articulado pelo negócio do gado. No norte, a mobilidade pelo território se deu pelos rios, mas 

articulada pelas tropas e boiadas que vinham principalmente do Nordeste. Ribeiro (1995) viu 

no sertanejo um itinerante. Entre o fixar-mover-fixar há o sentido da sobrevivência em uma 

disputa por território, seja entre criadores de gado, seja entre agricultores ou mesmo 

indígenas.   

3.3 A mobilidade no território tocantinense 

Ao boiadeiro, homem que conduzia a boiada pelo Cerrado, cabia conhecer a estrada 

ou mesmo ser corajoso. Homem para abrir novos caminhos para o gado passar. Destinos, 

muitos com paisagens conhecidas e, outras vezes, descobertas de uma paisagem numa 

vegetação rica em flores, flora e fauna. Conhecedor do tempo, era ele quem tinha de colocar o 

gado no local certo para dormir, bem como contar os animais para que nenhum se perdesse, 

anotando, inclusive, as baixas sofridas ao longo do caminho.  

Para ele, o tempo de trabalhar não era limitado pelo tempo do relógio [...]. a unidade 

do tempo de trabalho era o dia, fundado numa concepção de tempo de trabalho 

dominada pelos ritmos biológicos e climáticos, sem pressa, sem exatidão 

(CABRAL, 1992, p. 199). 

O boiadeiro “percorria quilômetros, em movimento constante, passando em cada 

rancho ou fazenda, para troca de prosa e de notícias, num processo de comunicabilidade e 

integração social admirável” (CABRAL, 1992, p. 180). Estevam (2008) tratou sobre o tempo 

do boiadeiro entre partir e voltar e, para o autor, o boiadeiro contemplava e vivia a paisagem 

do Cerrado, pois o tempo de conduzir a boiada era administrado por ele. O de chegar era 

aguardado pela família com lembranças. Havia também o tempo das festividades, 

principalmente a de Nossa Senhora da Abadia, no Muquém, pretexto para famílias inteiras 

seguirem viajem a cavalo e pelo rio Maranhão (GOMES, 1862). Na fazenda, trabalhar como 

vaqueiro era superior a trabalhar como agricultor no século XIX. Cuidar do gado era mais 

nobre do que capinar e plantar, remover o solo. O agricultor trabalha olhando para baixo, 

enquanto o vaqueiro sempre está olhando para o horizonte, infinito, em que a malhada está, 

vazantes em que o gado se abriga. “Verdade é que no Brasil, em todo tempo e lugar, criar 

gado era mais nobre que plantar” (TEIXEIRA NETO, 2003, p. 46). 

Em uma leitura sobre essa questão, Taunay (1876) direciona seu pensamento com base 

em um questionamento: o que fez com que a população não deixasse os arraiais? Sua resposta 
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vai ao encontro do processo de mobilidade dos garimpeiros e de sua não fixação nos lugares. 

A mineração explorava a terra e a deixava logo após o seu esgotamento. Era apenas uma 

atividade de remoção do solo e não de fixação nele. A agricultura, para Taunay (1876, p. 11), 

ao invés de cavar o solo e removê-lo, cuidava dele, cultivava-o. A alimentação da família era 

uma recompensa do trabalho. O lucro não era apropriado por externo. O agricultor desfrutava 

de seu labor. Porém, nesse sentido, o autor encontra implicações ao dialogar com os 

documentos da época no que tange às taxas e impostos e, então, faz a seguinte afirmação: 

“daquela transformação difícil, que honra a província e que ainda está se operando, surgiu o 

apego que todo o goyano tem à terra em que nasceu”.  

A maioria dos garimpos tornou-se vilas, e os moradores geralmente foram garimpeiros 

e agricultores. Então se torna verdade imparcial afirmar que os sujeitos mormente se 

mudavam do local, mas também há de se ressaltar que os garimpeiros sempre estavam em 

busca do ouro e, para a sua sobrevivência, se deslocavam constantemente. Se entendemos que 

o deslocar era constante com o minguar das minas, então outra leitura deve ser feita, pois boa 

parte das minas apenas baixou a produção, e o ouro continuou sendo explorado por mais de 

um século, conforme os relatórios enviados para o governo de Goiás à época e os 

depoimentos em campo. Para Saint-Hilaire (1937, p. 298), “formara-se, entretanto, uma 

população permanente, composta de brancos que diversas circunstâncias prenderam ao país, e 

de muito maior número, ainda de mestiços que jamais puderam pensar em de lá sair”. Ao 

afirmar que estes jamais conseguiram sair do lugar, entende-se uma alusão preconceituosa de 

considerar o povo daquele lugar como preguiçoso. A vida no campo no norte foi 

estereotipada, relacionada ao atraso, mundo dos sertões, lugar além-mar, sem civilização, 

despossuído de uma prosperidade, o mundo das roças garantindo o sustento local.  

Estevam (1997) comenta sobre uma civilização sertaneja em Goiás, diferente das 

transformações capitalistas do Sudeste do Brasil, que teve desde os primórdios uma 

articulação capitalista e ostentou um ritmo de tempos diferenciados. No que tange à 

população, para Taunay (1876) o norte tinha uma concentração nas regiões do ouro, no 

sudeste do Tocantins. Para esse autor, era uma população pequena, que não dava para ocupar 

uma zona de seu imenso território, referência a Goiás como um todo. É um olhar estrangeiro 

sobre um processo de ocupação territorial. Na interface de seu olhar, os indígenas foram 

vistos como empecilhos à ocupação e, na maioria das vezes, eram ignorados como habitantes 

do território. Na leitura de Bertran (1978), baseada em documentos históricos, os índios foram 

considerados como um obstáculo para o desenvolvimento da navegação no rio Tocantins, 



110 

 

 

 

como os citados ataques dos Xavantes aos navegantes, e no comércio pela Bahia, pelos 

ataques dos Akroá. Estes ilharam as conquistas brancas do território. 

Ao longo do século XIX, o norte foi ocupado por nordestinos vindos do Ceará, Piauí, 

Maranhão, Bahia como também do Pará. Estevam (1997, p. 35) chamou o processo 

migratório de “lenta e silenciosa acomodação [...] se apoderando de espaços vazios revertendo 

frações da superfície goiana em prolongamento de suas províncias”. A presença de uma 

migração estrangeira no norte foi muito pequena. Conforme os relatórios das Paróquias, na 

década de 1870, apenas alguns portugueses habitavam a região. Os migrantes que se 

direcionaram para a região, em sua maioria absoluta, eram sujeitos provenientes de outras 

localidades do Brasil. Em parte, um andar migrante do leste para o oeste do Brasil. As 

correntes migratórias tiveram duas frentes de entrada, uma pelo Maranhão e outra pela Bahia. 

Os migrantes do início do século XIX vindos de Pastos Bons, Maranhão, seguiam em direção 

a Boa Vista. Conforme o relatório do recenseamento de Boa Vista, pode-se desenhar o 

seguinte quadro da migração:  

 

Quadro 05 - Naturalidade da população de Boa Vista em 1873. 

Naturalidade Porcentagem 

Goiás 53,29% 

Maranhão 42,15% 

Piauí 1,70% 

Pernambuco 0,38% 

Bahia 0,40% 

Ceará 1,12% 

Pará 0,67% 

Sergipe 0,06% 

São Paulo 0,01% 

Rio Grande do Norte 0,01% 

Alagoas 0,01% 

Minas Gerais 0,01% 

Paraíba 0,02% 

Rio de Janeiro 0,04% 

Portugal 0,05% 

Fonte: Boa Vista, 1873. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

 

A maioria dos migrantes habitantes de Boa Vista era proveniente do Maranhão. A 

relação comercial com a província se estabeleceu principalmente pela região de Pastos Bons. 
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Havia também uma relação comercial pelo rio Tocantins, com possíveis disputas territoriais, 

caso de Porto Franco, no Maranhão, e Boa Vista, em Goiás. Tomando como base os dados de 

contagem da época, para o Tocantins temos o seguinte cenário: 

Mapa 04 - População migrante no norte de Goiás proveniente do Maranhão, 1872. 

 
Fonte: Boa Vista, 1873. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

Base cartográfica shapefile do IBGE – Séries históricas. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

 

A maior concentração de maranhenses se deu em Boa Vista e, depois, em Porto 

Nacional. No entanto, é preciso ressaltar que, nesse segundo caso, boa parte dos migrantes 

maranhenses permaneceu na porção oeste. A maioria dos migrantes que se deslocou para Boa 
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Vista não se empenhou nas atividades da pecuária (Gráfico 02), pois esta demandava a 

compra das matrizes bovinas, o que não era compatível com a renda de uma população que 

tinha na agricultura e na exportação do coco-babaçu sua maior produção. No entanto, 21,48% 

da população do município se dedicava à criação de animais. 

Gráfico 02 - Atividades dos moradores de Boa Vista, 1873. 
 

Fonte: Boa Vista, 1873. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

 

  A maior orientação da ocupação dessa região foi o rio Tocantins. Suas margens 

foram ocupadas por populações que aproveitavam as vazantes para plantar. Conforme relatos 

coletados em campo, trata-se de uma região que abriga famílias que saíram de áreas do 

Maranhão, Piauí e Ceará e se mudaram levando apenas os filhos. Geralmente, os pais 

olhavam as terras, escolhiam os lugares para viver e buscavam suas famílias. Em alguns casos 

relatados na pesquisa, como em Silva (Palmas, 2015), migrante de Zé do Freio (MA), e com 

base em exemplos do início do século XX, conterrâneos também vieram na caravana a pé 

para as terras do norte de Goiás. Ao nelas chegar, faziam roças para o sustento da família. Nas 

margens do rio Lontra, em 1876, migrantes nordestinos se direcionaram para a prática da 

agricultura, formando o povoado Livra-nos Deus, atual cidade de Araguaína (GURGEL, 

1998). Nas proximidades da fazenda Santo Antônio, atual Itaguatins, houve uma procura de 

terras férteis às margens do rio Tocantins para plantar. Eram famílias cearenses e 

maranhenses que se estenderam até o atual município de Maurilândia, para plantar roça e criar 
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gado, isso no final do século XIX (IBGE, 2015). Para Bertran (1978), a ocupação do espaço 

nos séculos XIX foi uma história dos deslocamentos e das migrações. 

Grande parte da população seguiu para agricultura, uma vez que esta só dependia da 

terra e de rudes ferramentas de trabalho, ou das vazantes férteis dos rios da região, 

possibilitando, assim, o cultivo do alimento. A pecuária era a segunda atividade desenvolvida 

na região, e parte das cidades da região hoje conhecida como Bico do Papagaio foi sede de 

fazendas. No caso do Distrito do Jalapão, mais ao sul, o movimento foi proveniente do 

deslocamento de migrantes vindos do Nordeste apenas (Quadro 07). O Jalapão pertencia ao 

município de Porto Imperial, que, segundo Pimentel (1910, p. 264), ficava na cabeceira do rio 

Diogo, hoje rio Sono, e do rio Sapão. Nas palavras do autor, “esta fértil, saudável e esplendida 

região, que, em 1888, não tinha um só morador, possui hoje uma população morigerada, de 

trabalho agrícola de mais de 20.000 almas, vivendo no melhor paraizos deste mundo”. 

Quadro 06 - Naturalidade da população do Distrito do Jalapão, em 1873. 
Naturalidade Porcentagem 

Goiás 23,80% 

Piauí 57,40% 

Maranhão 13,38% 

Bahia 5,27% 

Ceará 0,13% 

Fonte: Boa Vista, 1873. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

A ocupação se estabeleceu com uma migração predominante de sujeitos vindos do 

Piauí. Devido à relação comercial com a região de Pastos Bons, houve também uma entrada 

significativa de maranhenses. Nesse período, parte do que atualmente é a região do Jalapão 

pertencia à Bahia e estava, na década de 1870, sob litígio com Goiás. Para Barbosa, Gomes e 

Teixeira Neto (2005, p. 57), “a região do Jalapão, no estado atual do Tocantins, invadida por 

levas de colonos procedentes da Bahia à procura do látex da mangabeira, naquela época 

bastante valorizado no mercado internacional, nunca foi baiana e sim goiana-tocantinense” 

(Mapa 05). Os migrantes provenientes da Bahia tiveram dois destinos principais, Taguatinga e 

Porto Imperial, dois municípios com que fazia divisa, conforme se pode visualizar no Mapa 

05. As relações comerciais entre os lugares tocantinenses e os baianos se efetivaram desde o 

período da mineração. Eram os ditos caminhos ilegais ou do tráfico de animais, rotas em que 
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a venda do ouro não remetia imposto. Em reflexão sobre Palmas na rede de integração 

regional, Brito (2009) a classificou como umas das principais redes de comércios do norte de 

Goiás no período do Império.  

Mapa 05 - População migrante do norte de Goiás proveniente da Bahia, 1872. 

 

Fonte: Boa Vista, 1873. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

Base cartográfica shapefile do IBGE – Séries históricas. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

As rotas não foram apenas comerciais, pois serviram também para o ir e vir dos 

migrantes. Essa formação se diferencia de outras regiões, inclusive de Arraias, onde a 

migração maior, 14%, foi proveniente de Minas Gerais. Natividade seguiu a mesma rota de 
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orientação da migração, uma vez que 7% da população para o referido período era 

proveniente de Minas Gerais. A origem da população é importante para a criação da 

identidade territorial. Em capítulos posteriores demonstraremos como os sujeitos nesses 

lugares se comportaram diante do ser tocantinense ou goiano. A origem do sujeito denota seus 

vínculos, suas relações com os lugares, bem como diz muito de sua identificação com a 

diferenciação. Outro dado importante desse período e que chama a atenção é a relação entre a 

fixação e a dinâmica econômica dos lugares. Conforme o Gráfico 03, de Duro até Almas a 

população migrante não passava dos 10%. No entroncamento importante da navegação do rio 

Tocantins, em Peixe, o índice ficou em 20%. Em contrapartida, 46,7% da população de Boa 

Vista era de migrantes. 

Gráfico 03 - População residente proveniente do próprio lugar. 

 
 

Fonte: Boa Vista, 1873. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

Em um comparativo com o Quadro 4 e, especificamente, com a população do Jalapão, 

apenas 23% eram do lugar, ao passo que 77% eram migrantes nordestinos. Em uma análise 

dos demais lugares do Jalapão, São Félix do Tocantins teve uma ocupação ainda no século 

XVIII por famílias vindas do Piauí, Maranhão e da Bahia para a criação de gado e plantação 

de roças. Na atual Lizarda, antiga fazenda Boa Sorte, uma família piauiense chegou em 1842, 

a de José Benedito da Silva, vinda para o Jalapão em busca de terras para plantar e criar gados 

(IBGE, 2015). Se considerarmos os dados regionais, chegaremos à conclusão de que houve 

uma migração de sujeitos que se direcionaram para criação de gado (Gráfico 04). Nos dados 

não há uma distinção entre as atividades de fazendeiros e agricultores, o que dificultou um 

comparativo sobre as atividades de Boa Vista. 
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Fora do grande eixo do rio Tocantins, alguns rios afluentes navegáveis, como os rios 

Sono e Balsas, orientaram, de certa forma, a ocupação espacial. E na porção, o principal 

caminho fluvial, o rio Manuel Alves da Natividade, teve papel primordial na organização da 

ocupação da população nessa região. Nesse direcionamento, os dados demonstraram uma 

importância das atividades ligadas à navegação, como a de piloto e carpinteiro. Até os anos de 

1872, houve uma forte migração baiana para o sul da região, principalmente para a região de 

Taguatinga. Nessa porção, o complexo Serra Geral de Goiás e Mangabeiras eram fraturas que 

permitiam entrar na região norte, implantando fazendas em Duro, Natividade e Taguatinga. O 

fluxo de baianos para Arraias se deu no auge da mineração. Estevam (1997) afirma que os 

aspectos econômicos na pouca absorção da mão de obra na principal atividade econômica da 

região estavam ligados à pecuária extensiva. 

Gráfico 04 - Atividades dos moradores do Jalapão, 1873. 

 
Fonte: Boa Vista, 1873. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

 

A política de colonização do norte atraiu fazendeiros pernambucanos, piauienses, 

maranhenses e baianos, que iniciaram as atividades pecuárias possibilitadas pela navegação 

dos rios Tocantins e Araguaia. Essa dinâmica proporcionava uma arrecadação de impostos no 

norte superior à do sul. Silva (2011) faz uma análise da disputa entre as duas regiões na 

reivindicação de direito a investimentos, uma vez que os impostos eram apenas arrecadados 

sem,  entretanto, haver uma contrapartida. A vila de São João da Palma era o ponto central, 

que conectava as cargas com a Bahia, por estradas e pelo rio Manoel Alves da Natividade, e 

com Belém, pelo rio Tocantins. Esse entroncamento ainda tem dois rios fundamentais para o 

transporte regional, que são o rio da Palma e o Paranã, possibilitando, assim, uma maior 

dinâmica ao transporte regional.  
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Barra da Palma era o maior povoado do norte da Província de Goiás no início do 

século XIX, habitada por criadores de gado e agricultores, artesãos, comerciantes e 

trabalhadores da navegação. Nessa vila estava um dos principais portos da navegação do rio 

Tocantins. Destacam-se também os portos de Porto Imperial e de Carolina. Foi também aberta 

uma estrada de Porto Nacional para a Bahia e para o Rio de Janeiro, a fim de possibilitar o 

trânsito dos Correios Telégrafos no final do século XIX. Para Silva (2011), essa estrada foi 

construída pelos fazendeiros do norte, que atenderam à solicitação de Teotônio Segurado. A 

ligação permitiu a comunicação ao Rio de Janeiro pelo sertão de Belém por terras, 

possibilitando viagens, que, por sua vez, dinamizavam a economia nortista, franqueando a 

entrada de produtos mais baratos à região. Entre Carolina e Porto Imperial, próximo das 

cidades, populações às margens do rio Tocantins viviam da criação do gado, da agricultura e 

da pesca. Nessa porção habitavam os Xavantes numa aldeia há 30 léguas de Porto Imperial. 

Para Segurado (1848, p. 490), eles viviam em paz, praticavam a agricultura e deixaram “a 

vida errante, têm habitações permanentes”. Trata-se de uma alusão aos ataques que esses 

índios faziam às fazendas em Palma e Pontal. 

Mais ao norte, às margens do rio Tocantins, surgiu a missão de Pedro Afonso, um 

povoado pequeno que tinha um missionário, o frei Capuchino Rafael Tuggia, informante do 

lugar e missionário que cuidava do aldeamento dos Xavantes e dos Krahô. Esses índios 

plantavam lavouras na maior parte do ano e nos meses de chuva saíam para caçar e pescar. 

Apenas os velhos permaneciam nas aldeias (TAGGIA, 1858). No ano de 1831, uma comissão 

encarregada de abrir uma estrada entre Carolina e o Presídio de Santa Maria percorreu o 

possível caminho (ARAGUACEMA, 1851). Era o movimento em direção às margens do rio 

Araguaia, caminho que, mais tarde, se tornou o principal corredor da criação de gado no 

Tocantins. A ligação com Belém do Pará pela rota comercial do rio Tocantins criou um 

vínculo com essa província maior. O governo de Boa Vista, sobre a cobrança de impostos, 

ressaltou a agricultura como viável no município e a pecuária como uma atividade que 

precisava de investimentos. Textualmente: 

A medida mais útil para o melhoramento da lavoura é sem dúvida em primeiro lugar 

a separação deste município desta Província e sua anexação à do Grão-Pará, pois 

desta medida legislativa já solicitada diversas representações depende tudo, e nela 

estão todas as sortes de felicidades para o município (BOA VISTA, 1874). 

O norte não foi um denotativo apenas geográfico, mas sim de um processo de 

diferenciação, uma parcela autônoma que, nas palavras de Estevam (1997, p. 38), era um 

“diálogo de surdo-mudo no seio da própria província”. O norte denunciava o abandono 
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imposto pelo sul, que, por sua, vez acusava aquele de falta de gerência na administração e 

pobreza. Para o referido autor, em termos econômicos, não houve diferenciação, as duas 

regiões surgiram pela mesma atividade econômica, a mineração. Nos relatórios da Câmara de 

Natividade, os problemas decorrentes da pouca produção e dos entraves da navegação eram 

decorrentes da falta de investimentos que Vila Boa não direcionava para a região. Nas 

constantes buscas pela reforma da Igreja de Nossa Senhora da Natividade, que se encontrava 

deteriorada e não atendida por Vila Boa, seguiam-se vários questionamentos do 

pertencimento a Goiás. Em um destes, direcionado à capital goiana, encontra-se um 

enunciado com o seguinte teor: “se é que Natividade faz parte da província de Goyas” 

(NATIVIDADE, 1847, p. 2). 

Palacín e Moraes (2001) afirmam que o descontentamento do norte pelo não retorno 

dos pagamentos dos impostos era generalizado entre as autoridades. Os fazendeiros 

reclamavam que pagavam os impostos, mas o governo não respondia satisfatoriamente à 

região, pois “o povo vivia em completa miséria” (PALACÍN; MORAES, 2001, p. 55). As 

reclamações faziam parte de uma estratégia para denunciar o abandono, mas também eram 

um discurso para deixar vivo o sentimento de autonomia. Repetir sempre o estado de 

abandono e culpar Goiás como mentor mostrava que a única saída para o desenvolvimento 

viria por meio de uma autonomia regional. O sentimento separatista, afirmado e reafirmado ao 

longo de mais de dois séculos, preservou uma identidade ressignificada sempre pela memória 

coletiva. 

Bertran (1978) levanta uma tese da hipótese goiana como fundamento para a 

existência de um território e considera o auge e a crise como processos interrelacionados na 

formação do território goiano. O norte e o sul, para o autor, são tratados sempre como duas 

regiões com diferenças desde o Período Colonial e, para além dessas diferenças, arrola outro 

elemento, que é a ocupação oeste/leste como dois momentos. Teixeira Neto (2002) aproxima 

o processo de uma relação de sobrevivência, afirmando que os sujeitos enraizados nessa 

região descobriram o ambiente natural que é o Cerrado. Este, como afirmou Aziz Nacib 

Ab’Sáber (2003), é um domínio que combina fatores físicos, ecológicos e bióticos resistentes 

aos solos pobres de nutrientes. Com fitofisionomias de matas, savanas, campos e palmeirais, 

há uma diversidade de paisagem.  

Almeida (2008a, 2008b) afirma que há uma relação do homem com a natureza no 

processo de dependência da vida. Essa relação é identificada pela autora no processo 

interdependência do homem/natureza, mediado pela política e pela cultura, importantes 
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elementos para se discutir a identidade territorial. Se, no capítulo anterior, ressaltamos que a 

diferenciação se acentuou com a alteridade, neste, então, buscamos construir o entendimento 

da diferenciação enquanto conjunto de singularidades, isso em uma leitura segundo a 

definição de território proposta por Bonnemaison, de que os lugares criam particularidades e 

devem ser vistos em suas singularidades. O retorno é uma proposta para analisar o herói 

Teotônio Segurado, a construção daquele que vai ser imortalizado ao longo de 16 décadas 

como o herói da luta pró-criação do Tocantins. Proferido nos discursos eloquentes de José 

Wilson Siqueira Campos, no final do século XX, é um personagem a que os sujeitos 

tocantinenses fazem referência como o homem que idealizou o Tocantins. 

A ocupação do espaço, no primeiro momento, se deu nos locais de afloramento do 

ouro, apesar de ser, em sua maioria, às margens de córregos, pois se tratava de ouro de 

aluvião, como mostramos nas imagens da serra de Natividade, garimpo colonial. A ocupação 

do período aurífero se deu em porção seca, na área de menos chuva no Tocantins. A redução 

da exploração do ouro produziu uma nova orientação da ocupação e, nesse sentido, não eram 

mais as minas que ditavam os locais de formação das vilas, mas sim o acesso ao transporte. 

Ter acesso ao rio era a garantia da sobrevivência, o direito de comprar e vender. As margens 

do rio Tocantins foram mais ocupadas, ao passo que as do Araguaia tiveram uma ocupação 

menor. Diante dessa orientação, parafraseando Leandro Tocantins, falamos de uma época em 

que a vida dessa população vai passar pelos rios, e não apenas pelo Tocantins e pelo 

Araguaia, mas também por seus afluentes, que terão, aí, papel fundamental. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rodovia Belém-Brasília em Alvorada, Tocantins. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 
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CAPÍTULO IV 

4. PELA ÁGUA OU POR TERRA: TEMPORALIDADES INTRÍNSECAS 

Neste capítulo, apresentamos uma leitura da integração regional. Entre navegação 

fluvial, transportes aéreos e rodoviários, houve uma construção de espacialidades. Nos nossos 

(des)encontros em pesquisas/andanças pelo campo, os entrevistados narraram os itinerários no 

Tocantins. Três momentos da memória dos itinerários dos tocantinenses surgiram conforme 

as narrativas foram se desenrolando. Os sujeitos indicavam ora a navegação, ora os 

transportes aéreos ou a rodovia Belém-Brasília. Nem sempre os sujeitos se mostravam 

divididos entre essas três alternativas e, na maioria dos casos, apontavam uma ou outra. Duas 

das entrevistas se tornaram bem representativas. A primeira foi com Nascimento, em 

Miracema do Tocantins, em 2015, que em sua fala afirmou: “quando fala Tocantins a imagem 

é o rio”. O rio é por onde tece seu discurso e o sustenta em torno do ser tocantinense.  

A segunda foi Silva, em Guaraí, em 2015, que mora distante dos rios Tocantins e 

Araguaia e, talvez por isso, buscou elementos a partir da rodovia Belém-Brasília como 

caminho da integração regional. O sujeito sustentou na sua fala ser a rodovia o fator de 

integração do território, o marco inicial. Em seus termos: “depois que criaram a Belém-

Brasília, de terra mesmo, sem asfalto, o progresso chegou nesta região, e começou entrar 

carro. Era carro velho, novo, de todo jeito. Foi abrindo a estrada e desenvolvendo”. Sua 

narrativa é baseada numa construção de itinerários e cotidianos nos lugares. Atraso e 

progresso permeiam a sua fala e traduzem o sentimento de importância que a rodovia teve no 

desenvolvimento do lugar, Guaraí. 

Essas duas leituras dos sujeitos apresentados acima possibilitam construir uma 

reflexão sobre a importância dos rios, das vias aéreas, da inserção do norte na Amazônia e da 

rodovia Belém-Brasília na formação do território tocantinense. Também objetivamos inserir 

uma leitura dos geossímbolos e retomamos os rios Tocantins e Araguaia e a rodovia Belém-

Brasília por meio dos olhares dos sujeitos tocantinenses. Os olhares sobre os lugares da vida 

se tornam férteis para análise a partir da teoria dos geossímbolos e sentidos do território. E, 

nesse sentido, parafraseando Bonnemaison (1987), a identidade territorial é uma relação dos 

sujeitos no território, perpassada pelas trocas, interações, apropriação e identificação. Nesse 

mesmo direcionamento, Raffestin (2003), tratando sobre a identidade enquanto processo, 

entendeu que ela é possível de ser construída, desconstruída e reconstruída.  
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Então, se ela é um processo de construção no tempo e transformação no espaço, toda 

identidade é uma sucessão de identidades – susseguirsi di identità44 – e não uma sobreposição 

de fases, o que poderia induzir a conceber multi-identidades. Assim, não há identidades 

estagnadas no tempo, mas sim um movimento contínuo dinâmico de construção e renovação 

pelos novos conteúdos territoriais, como é o caso das migrações, quando à identidade são 

atribuídos novos conteúdos. Nesse processo de (des)(re)construção ficam resquícios da 

identidade de um período, as permanências. Pensar a identidade territorial é atribuir 

identidade ao território e, nesse processo, é preciso fazer a junção de três fatores importantes: 

linguagem, território e identidade.  

Na interação da comunidade, o fazer igual é um ponto importante para sustentar a 

premência de uma identidade. A transgressão produz rompimentos, pois, conforme o 

estudioso, “la transgressione suscita il caos, che è per definizione perdita di identità45” 

(RAFFESTIN, 2003, p. 4). Trata-se, como se percebe, de uma referência à unidade identitária 

com bases territoriais e, em uma comunidade, a introdução de costumes novos, trajes, roupas 

ou religião produz pericolo l’identità46 ao produzir rompimentos e estranhamentos, uma ideia 

que fica, pois, entranhada nas lacunas enquanto fator, evidenciando as diferenças. Em uma 

interpretação do objeto de estudo desta pesquisa, uma das deficiências nas pesquisas que 

encontramos se deu no sentido de que pouca ênfase foi dada, na história tocantinense, à 

anexação do Norte Goiano à Amazônia, em 1953, antes separado pelo Paralelo 13, divisão 

que corresponde à antiga Província do Norte. Por outro lado, tal divisão permitiu um conjunto 

de políticas públicas voltadas à infraestrutura, que foram um diferencial e também produziram 

desigualdades regionais.  

Se a ocupação primeira se deu no leste do rio Tocantins, a segunda fase se deu no 

oeste do rio. Iniciou-se pelos garimpos e, posteriormente, pelo gado como atividade produtiva 

atrativa de sujeitos para moradia nessa porção do território. Segundo Paulo Bertran (1978), à 

medida que o gado foi entrando, a velocidade da transformação do território aumentou, e os 

fazendeiros seguiram em direção ao oeste. Os produtores de gado estavam em Tocantinópolis 

no final do século XIX e, em 1940, expandiram-se para Araguacema e Pedro Afonso, que 

também teve a produção do arroz aumentada. A pecuária do leste, implantada há mais de um 

século, teve de concorrer com a pecuária do oeste, implantada por empresários e com 

                                                           
44 Sucessão de identidade 
45 A transgressão suscita o caos, que é, por definição, uma perda de identidade. 
46 Perigos identitários. 
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extensões de terras maiores, com gado à solta para diminuir custos, como os bovinos da Ilha 

do Bananal e no vale do rio Lontra nas décadas de 1970.  

4.1 Os rios que comandam a vida 

Os limites definidos para ser o Estado do Tocantins acompanham os elementos 

naturais: no oeste, o rio Araguaia, no nordeste, o rio Tocantins e a Serra Geral de Goiás, ao 

norte, os rios Tocantins e Araguaia, e ao sul a divisão se dá pelos limites historicamente 

construídos. Com corredeiras, cachoeiras, os rios se alargam – estreitam-se, deslumbram 

olhares e definem vivências em suas ribanceiras. As corredeiras de Santa Isabel, no rio 

Araguaia, ou as corredeiras do Funil ou a cachoeira de Santo Antonio, no rio Tocantins, se 

entrecruzam nas narrativas e, em sua maioria, causavam pavor à época. O maior medo dos 

navegantes era a chegada nesses lugares.  

Por exemplo, as experiências do brigadeiro Lysias Augusto Rodrigues, do engenheiro 

Ignácio Baptista de Moura e de Alfredo d’Escragnolle Taunay. Ao tomarem suas viagens 

pelos rios Tocantins ou Araguaia como objeto de escrita, descreveram alguns episódios 

acontecidos nesses lugares de desafios para se navegar. No entanto, o que os autores 

navegantes expõem são episódios e lembranças de superar os desafios do rio. Sempre o 

primeiro obstáculo a ser vencido na navegação no rio Tocantins eram as corredeiras do 

Lajeado, que são temidas pelo funil. Hoje, na ponte Imigrantes Nordestinos Padre Cicero, 

ainda é possível ver o afunilamento do rio e os encantinhados de rochas temidos pelos 

viajantes.  

Vamos nos ater, neste primeiro momento, à ideia do rio enquanto via de circulação. 

No ir e vir, é o rio que comanda a vida e a história de um povo, de um tempo que se mistura 

entre presente e passado. A primeira descrição é de Vicente Ferreira Gomes, de sua viagem 

pelo Tocantins no ano de 1859. Em sua narração: 

E às 6 horas da tarde aportou-se na boca do Funil (cachoeira). A 5 só pude principiar 

a navegar às 8 horas do dia, porque tinha de passar essa cachoeira do Funil, sendo 

que estas passagens só se fazem quando o sol está alto, para se poder ver as pedras 

que formam os baixos no canal (GOMES, 1862, p. 501). 

 No século XX, nos anos 1931, Lysias Rodrigues também retratou a mesma cachoeira 

com a seguinte descrição:  
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Só às 17 horas conseguimos prosseguir a viagem rio abaixo, para logo após 

enfrentar as corredeiras do Túnel e a do Funilzinho, ambas formadas por um 

estreitamento súbito do rio, que de 600 metros de largura passa ater 80 metros. [...] 

no tempo das chuvas, a água é comprimida violentamente nessa garganta, lançando-

se raivosa contra os paredões de pedra que a oprimem e tudo faz para as destruir; 

estruge e bufa, roja em borbotões e repuxos, ronca e muge tão forte, tão alto, que 

léguas ao redor se ouve o rugido cavo de sua cólera! A espuma de sua raiva é 

cuspida desdenhosamente às praias do rio. Raríssimas as embarcações, e só mesmo 

as de grande porte, que ousam enfrentá-la nessa época (RODRIGUES, 1987, p. 

133). 

 As duas falas sintetizam o pavor que os sujeitos navegantes sentiam ao se deparar com 

o perigo iminente. Vê-se, nitidamente, a construção de uma fobia dos viajantes pela 

desconfiança de que suas embarcações movidas a remo pudessem suportar tamanho ímpeto 

do rio Tocantins quando suas águas são forçadas a se escoar por um estreito canal. Porém, 

outras corredeiras também assustavam os viajantes nesse mesmo rio no território 

tocantinense, a cachoeira de São Domingos e aquela no Pará, a Garganta do Diabo, como nos 

falaram alguns sujeitos que por lá passaram. Lysias Rodrigues detalhou sua passagem pela 

primeira cachoeira: 

já estava bem escuro quando aproamos para o canal principal da cachoeira de S. 

Domingos. Os rebojos fortes e água que ondulava por cima dos gorgulhos, a forte 

correnteza, o barulho ensurdecedor da água que espanava, indicando que seria difícil 

a travessia com aquela escuridão particular que precede as noites de luar, no sertão. 

Mas não era mais possível voltar atrás (RODRIGUES, 1987, p. 166). 

 Com o mesmo teor de receio, Alfredo Taunay, no século XIX, relatou o seguinte sobre 

a cachoeira de São Domingos: 

é uma série de cachoeiras, rápidos corredeiras, torvelinhos, rebojos, marejas, saltos, 

um fervedouro sem fim de águas, uma arrebentação de furiosas ondas, um lutar 

incessante, um fugir perenne de cachopos, uma fadiga insana de todas as horas, 

todos os minutos. É de ver-se a intrepidez com que são superados tão terríveis 

obstáculos. O piloto, de quem tudo depende, leva a frágil embarcação ao meio das 

embravecidas águas. Attento aos menores indícios, ora parece atiral-a sobre as 

rochas, das quaes de repente se desvia com admirável rapidez, ora a mantém no eixo 

da corrente, cuja violência é tal que a vista se turva e o vento açouta dolorosamente 

o rosto. Os proeiros, vigilantes ao mais leve aceno, manejam pesados varejões e, 

segurando em grossos cabos, ora se lançam á água, ora galgam ligeiros os cabeços 

das penedias. Em relação às possibilidades, não são os naufrágios frequentes; 

entretanto às vezes é acima das forças humanas impedir que a canoa vá se 

despedaçar em mil fragmentos de encontro a grandes rochedos. A tripolação, 

arremessada violentamente ao rio, nada, mergulha, agarrar-se às pedras e, caso não 

haja algum baque mortal, é logo recolhida pelos companheiros dos outros botes, 

tratando todos em comum -improbo serviço! - de salvar o carregamento, que se 

afundara n'um borbulhar de espumas (TAUNAY, 1876, p. 25- 6). 

 O rio foi experimentado por esses viajantes como uma via de passagem. É o ir e o vir 

que importa, romper os empecilhos impostos pelo rio Tocantins. Suas viagens muitas vezes 

eram e são admiradas por quem estava/está em diferentes lugares, em temporalidades 
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diferentes. Alguns viram belezas, como aquela dos garotos índios Gaviões. Outros viram uma 

ociosidade ou mesmo um mundo sub-humano. Os olhares dos sujeitos do lugar para a época 

são memórias de um tempo em que a passagem do barco era o momento de receber notícias, 

as encomendas ou mesmo um parente e amigo. Pelas águas desses rios o comércio se 

dinamizou. Aquelas rotas que apenas seguiam para a Bahia se fortaleceram e outros eixos 

foram formados, ligando a região à cidade de Belém, capital do Estado do Pará. Os fluxos de 

mercadorias, como o sal e o querosene, foram de impactos significativos. A navegação 

possibilitou, também, exportar a produção como a borracha da mangaba e a mão de obra para 

a colheita de castanha-do-pará nas regiões de Marabá (BRITO, 2009).  

O rio Tocantins nasce na lagoa Feia, no Parque de Águas Emendadas, no Distrito 

Federal, em altitude em torno de 1.000 m. Seu maior desnível é enquanto rio Maranhão, 

depois seu desnível é distribuído na maior parte do canal de forma suave. Porém, a 

composição geológica do leito oferece obstáculos. O rio Tocantins tem um trecho em torno de 

120 km como ainda rio Maranhão e, no encontro com o rio Paranatinga, próximo à cidade de 

Paranã, passa a ser chamado rio Tocantins. Dali até Esperantina são aproximadamente 1.140 

km. Encaixado em depressões, percorre planaltos, dentre eles o Planalto Residual do 

Tocantins, a Serra do Estrondo e a Serra das Cordilheiras. Forma uma paisagem peculiar, 

deslumbra as planície em seu entorno, como a área de Luzimangues e de Canela. De um lado, 

a serra das Cordilheiras, do outro, a Serra do Lajeado, juntas desenham a depressão na qual 

foi construída a capital do Tocantins, Palmas. 

Com as suas águas correntes, encaixadas sobre rochas, pedras como popularmente 

denominam seus moradores. Nas pescarias, como ponto de referência, como aquela que faz 

um obstáculo, a pedra é um símbolo e, na realidade, pode ter sentido de um geossímbolo, 

porque tem sentido no espaço. Para Ignácio Baptista de Moura (1910, p. 24): 

o Tocantins tem essa magestade que ninguém lhe nega. Emquanto o Amazonas é, na 

phrase do sábio professor Hartt, o gigante com os seus mil braços estendidos sobre a 

metade do continente, colhendo a terra e levando os seus destroços para o mar, para 

formar, no futuro, novos continentes o Tocantins, menos infatigável, mais calmo, na 

sua obra de composição, vai, por sua parte, trazendo o fertilíssimo húmus do 

planalto central do Brasil, para o distribuir na sua própria rede fluvial, na adjacência 

das suas ilhas, na elevação vagarosa do terreno das suas margens. O Tocantins é o 

Nilo Americano; tanto assim, que ultimamente um jornal daquella região notava que 

as safras do cacáo augmentavam nos annos em que a elevação das águas era maior.  

Suas margens foram ocupadas por levas de migrantes que caminhavam por diversas 

razões, dentre elas a grilagem de terras em regiões nordestinas do Maranhão, do Piauí e da 

Bahia. Conforme os relatos, houve um movimento de sujeitos de leste para oeste. Na maioria 
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das narrativas, os avós eram de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Piauí. Outros entrevistados 

falaram que os antepassados eram retirantes das secas. Já os pais, em sua maioria, 

provenientes do Maranhão, Piauí e da Bahia. A causa de vir ao Tocantins foi a procura pela 

terra ou pelo trabalho. As margens do rio Tocantins foram locais muito procurados por esses 

sujeitos, não só pelas terras férteis, mas também pela maior mobilidade.  

Os ribeirinhos do Tocantins e do Araguaia, em 2012, nos relataram que as margens do 

rio Tocantins eram terras férteis, enquanto as margens do rio Araguaia eram inférteis, 

produzindo apenas mandioca. A causa apontada era o cauxi, uma espuma escura carregada 

pelas águas do Araguaia que produz infertilidade do solo. 

O rio Araguaia, embora improdutiva para a agricultura, era navegável e teve papel 

importante na organização do território desde os períodos do Império. Suas margens tiveram 

ocupações um pouco mais tarde da ocorrida no rio Tocantins. As cidades em seu entorno são 

em números bem menores e com distância, entre uma e outra, maior. Para Couto de 

Magalhães (1974), o problema das inundações do rio é um fator que gera fragmentadas 

ocupações de suas margens. É um rio de planícies em grande parte de sua extensão no 

território tocantinense e o relevo no seu entorno não apresenta tantos desníveis. O autor 

apontou o relevo e a dificuldade de instalar cidades em suas margens em suas andanças no 

trecho entre a ilha e o Presídio de Santa Maria. 

O Berocan, rio grande dos índios Karajás, é o rio Araguaia. Nasce nas serras do 

Caiapó, na tríplice fronteira, nas divisas dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás, numa altitude de 800 metros (BARBOSA; GOMES; TEIXEIRA NETO, 2005). Tem 

desnível acentuado desde sua nascente até a Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do Brasil, no 

Estado do Tocantins. Dali em diante, em torno de 1.140 km, o rio se nivela e forma um 

mosaico de paisagens que o faz um dos mais belos rios do mundo. Em Magalhães (1974), o 

rio Araguaia é tratado como o rio das belas paisagens, dos índios, da exuberância da natureza. 

Quando de sua descoberta, o rio causou encantamento pela paisagem exuberante com 

particularidades na fauna e na flora. O viajante também encontrou sociabilidades dos 

habitantes de sua margem, com os indígenas irmãos, na troca de objetos por alimentos ou por 

outros objetos. Sabedorias de um povo que dominou o rio e fez dele sua estratégia de 

sobrevivência e, também, seu santuário.   

Nele as cachoeiras são menos agressivas à embarcação, apenas Santa Isabel, nas 

proximidades de Xambioá, apresentava-se como um desafio para a navegação e ainda é tida 

como de difícil enfretamento, exige bravura diante de uma força extrema das águas. Eram as 
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corredeiras os desafios a se transpor como barreiras naturais que as águas impunham. Nos 

relatos, os barcos que vacilassem e caíssem na corredeira se despedaçavam, tornando-se 

pequenos fragmentos moídos pela força das águas que lhes arremessavam sobre as rochas. As 

sombras das pedras, denominações dadas às corredeiras, eram fonte de inspiração e bravura 

para os navegantes continuarem no rio, quando não lhes encerravam a vida (OLIVEIRA, 

1941). Hermano Ribeiro da Silva (1936, p. 238) fez a seguinte descrição de sua experiência 

com os empecilhos à navegação:  

As corredeiras impõem ehaustiva lida. São horas inteiras as que passamos enfiados 

na água arranhados, machucados pelas quinas das pedras, porfiando em alçar 

Apache até ao nível superior [...] Mas os selvagens acham nisso uma oportunidade 

ideal para se divertirem e mergulham atoa, dão cambalhotas, abandonam-se ao sabor 

da correnteza, largando a corda.  

O encontro com os diferentes foi sempre relatado com perplexidade diante daqueles 

que apreenderam a lidar com o rio. Porém, o objetivo final era romper os obstáculos e, com 

isso, fazer a navegação seguir sem o incômodo das corredeiras. 

 No intuito de reorganizar a administração goiana, Couto Magalhães terminou por 

estruturar a navegação do rio Araguaia, uma vez que seu olhar se direcionou para o papel que 

os rios estavam exercendo na economia regional. Uma das defesas/argumentos dele foi 

mostrar que Leopoldina, em Goiás, às margens do rio Araguaia, deveria ser a capital. A 

navegação era a saída para o desenvolvimento de Goiás via rio Araguaia, que, segundo ele, 

“há de ramificar o comércio para grande parte do Brasil. Como do coração, o sangue para as 

artérias e veias e para todo o corpo” (MAGALHÃES, 1974, p. 165). Ainda em seu discurso, 

apresentou o homem do Araguaia como aquele forte, alegre e que goza de saúde, em 

detrimento do homem de Goiás, enfermo e assolado por doenças. 

Em 1863, data da sua viagem pelo Araguaia, projetou-se um novo tempo e, nesse 

sentido, há alguns direcionamentos do que seria a fase seguinte, ou a substituição de 

importação e exportação regional. Em alusão à navegação e seu legado, o autor fez a seguinte 

afirmação: “muito breve, teremos de ver as florestas virentes do soberbo rio ondearem entre 

os novelos da fumaça do vapor, esse primeiro agente da civilização moderna” 

(MAGALHÃES, 1974, p. 196). De fato, era somente um impulso, pois a navegação começou 

em períodos anteriores e, como mostrado por Oliveira (1941) e já ressaltado no segundo 

capítulo, a navegação foi incentivada ainda no início do século XIX. Nesse período, houve 

uma tentativa de impulsionar a economia do norte de Goiás, que se estruturou,  
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apezar da expressa indicação Real para favorecerem-se aquelles ardidos 

commettimentos e de algumas tentativas feitas no sentido de ajuda-los efficazmente, 

quem procurou dar verdadeiro impulso à navegação do Araguaya e Tocantins, 

desviando ainda mais os povos do mister ingrato da mineração para inclinalos ao 

moralisador empenho do lavramento das terras, foi sem duvida alguma D. Francisco 

de Assis Mascarenhas, posteriormente Conde e Marquez de S. João da Palma. 

Achando no desembargador Joaquim Theotônio Segurado, primeiro ouvidor da 

comarca de S. João das Duas Barras, um auxiliar precioso, encarregou-o de 

promover o aproveitamento do rio Tocantins e voltou exclusivamente sua attenção 

para o Araguaya, em cujo valle enxergava auspicioso futuro (OLIVEIRA, 1941, p. 

11). 

No entanto, a navegação do rio Tocantins, para alguns autores, foi considerada como 

mais organizada, em detrimento da navegação do rio Araguaia. A do rio Tocantins serviu aos 

garimpos, interligada ao rio Manoel Alves da Natividade e aos rios Paranã e Palma, 

possibilitando o transporte de mantimentos e do ouro. Eles drenavam toda a área do Polígono 

do Ouro, importantes vias de circulação à época e, principalmente, para o dito transporte 

irregular do ouro. Uma das autoras que mais tem dedicado seus estudos a entender a 

navegação no rio Araguaia é Francisquinha Laranjeira Carvalho, para quem o “rio Araguaia 

foi o caminho. Era visto pelos dirigentes como os meios possíveis de fazer aumentar e 

prosperar os negócios da Província de Goiás com a do Pará [...] Era a estrada líquida, fluída” 

(CARVALHO, 2009, p. 33). 

Essa autora defende a tese de que o rio era como linha de fronteira. Primeiro, porque 

separa quatro estados: Tocantins, Pará, Goiás e Mato Grosso; segundo, pelos encontros de 

povos de culturas diferentes, encontros definidos como uma hibridez cultural. A navegação 

foi, assim, a grande propulsora dos encontros e desencontros por toda a zona de contato com o 

rio Araguaia. Como forma de alavancar a navegação, a construção, no primeiro momento, foi 

a dos presídios, ao longo do rio. Eram, além disso, fortes militares, cujo objetivo era o de 

proteger os viajantes e o transporte de mercadorias de possíveis ataques indígenas. Também 

eles serviam como suporte para a navegação no rio Araguaia. No ano de 1847, outra 

personagem apareceu para impulsionar a navegação no rio, segundo informa Carvalho (2009). 

Foi o presidente de Goiás, Joaquim Inácio Ramalho, quem construiu a empresa que faria o 

transporte. A mercadoria de exportação era o couro do boi e a de importação, o sal. Apesar da 

euforia da navegação e dos estímulos à ocupação do entorno do rio Araguaia, os presídios não 

vingaram e já nos anos de 1850 começaram a minguar, inclusive o de Santa Maria, principal 

presídio no Tocantins, criado em 1813 e restabelecido em 1850, durando apenas 2 anos. Foi 

necessário rever as estratégias para se fazer funcionar a navegação no rio Araguaia. 

 Em 1858 o projeto de instalar uma companhia de navegação foi colocado em 

discussão e, a partir de então, tornou-se um sonho a ser perseguido. Depois de dez anos, em 



129 

 

 

 

1868, foi instalada a Companhia de Navegação a Vapor do Araguaia, cuja efetivação, de fato, 

somente aconteceu dois anos depois, já nos anos de 1870. Com o tráfego de embarcações 

grandes, aumentou o número de pessoas circulando e Santa Maria tornou-se um importante 

porto na via fluvial (CARVALHO, 2006). Para Magalhães (1974), a hidrovia do Araguaia 

seria uma estratégia para o barateamento do custo do transporte, o que, nesse caso, amenizaria 

o valor das mercadorias. Em outra circunstância, seria uma hidrovia necessária e bem mais 

lucrativa do que a hidrovia do Paraguai que, por estar em divisas internacionais, é motivo de 

muitos conflitos entre os países.  

Carvalho (2006) defende que a companhia de navegação passou por três etapas: a 

primeira, de implantação, sob a liderança de Couto Magalhaes; a segunda, de consolidação; e 

a terceira, quando ocorreu a entrega da companhia à empresa americana The Pará 

Transportation and Trading Company. Passados 20 anos da companhia de navegação, e por 

ocasião dos últimos anos sob a concessão da companhia americana, esta se desinteressou pelo 

transporte no rio, trazendo sérios prejuízos à população que dela dependia para se locomover 

e comercializar.  

O impacto foi sentido em todas as aglomerações do entorno do Araguaia, desde São 

Vicente do Araguaia, presídio de Chambioás até Santa Maria. Como afirmou Carvalho (2006, 

p. 111), “o presídio de Santa Maria é fundado como parte do processo de penetração e 

povoamento do sertão que se desenvolveu com vistas ao desenvolvimento do comércio e da 

navegação”. No entanto, mesmo tendo sido curto o prazo de implantação da navegação, esta 

consolidou aglomerados de pessoas que se fixaram às margens do rio Araguaia. A maioria 

dessas aglomerações, como também foi o caso do garimpo de ouro, no sudeste do Tocantins, 

tornaram-se cidades posteriormente.  

A interligação da navegação do rio Araguaia com a do rio Tocantins também foi um 

fator importante para a organização do espaço geográfico, como já apontava o esquema, de 

1831. Esta previa uma estrada que, saindo de Carolina, passaria por Pedro Afonso e chegaria 

a Araguacema, como se pode ver na Figura 09. Tal estrada era um eixo de ligação, mas 

também a possibilidade de locomoção da mão de obra no extrativismo da castanha, da 

borracha da mangabeira. A exportação de leite de Mangabeiras, por exemplo, no final do 

século XIX, foi de 1.500 quilos (ARAGUACEMA, 1851). 

No período de alta movimentação de barcos, era transportadas pelo rio Araguaia 

mercadorias que incluíam sal, babaçu, pólvora, fumo, algodão, polvilho, couro, rapaduras e 
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até farinha. Entre 1927 a 1936, foram exportadas 3.463 toneladas de babaçu (IBGE, 1937, p. 

59), como sendo o principal produto de exportação do extrativismo vegetal de Goiás.  

 

Figura 09 - Mapa de uma estrada da vila de Carolina-MA ao presídio de Santa Maria, 

Ladislás Pereira de Miranda, 04 de julho de 1831. 

 
Fonte: ARAGUACEMA, 1831. Documentos do Arquivo Histórico de Goiás. 

  

A “navegação foi o elemento de comunicação entre as populações ribeirinhas do 

Araguaia e os presídios foram centros de comércios e oficinas” (CARVALHO; 

CAVALCANTE, 2009, p. 12). Contudo, Oliveira (1941, p. 19) fez uma crítica quanto à 

organização da navegação. Nos termos do autor: 

sem duvida alguma a navegação do Araguaya é um grande passo, mas ao mesmo 

tempo é uma medida parcial e que não se prende a um systema bem travado de 

indispensáveis providencias. No estado de completo abandono em que jaz a 

immensa bacia cortada de aquelle caudal, no pé desordenado dos presídios militares 

que são núcleos de vicios e desmandos e nunca centros de onde possa irradiar 

população amiga do trabalho, cumpriria concommitantemente tratar de colonisar o 

uberrimo valle, de attrahir gente e prendel-a à terra. 

A história do povo tocantinense, entretanto, também passa pela navegação do rio 

Tocantins, que, mais antiga, com uma duração maior, foi importante para a ocupação do 

território. Não desarticulamos os dois rios, porque no mesmo rumo, seguindo ao norte, com o 

mesmo destino, apesar de serem independentes suas histórias, elas se entrecruzam.  

Diferentemente das margens do Araguaia, ocupadas na atualidade por oito cidades 

tocantinenses, as margens do rio Tocantins são ocupadas por 23 cidades. Há uma diferença de 

uso para a navegação comercial entre os rios Tocantins e Araguaia. A do rio Tocantins teve 
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início ainda nos primeiros anos da ocupação do espaço pelos garimpeiros. Por drenar as áreas 

do Polígono do Ouro do Período Colonial, suas margens já foram bastante usadas ainda no 

século XVIII. Tanto a navegação do Tocantins como a do Araguaia sempre existiram, antes e 

depois da navegação comercial. Estes foram e são os caminhos dos indígenas e dos 

ribeirinhos. 

Sobre suas nascentes, Rodrigues (1978) buscou construir uma certidão de nascimento 

do rio Tocantins. Para este foram cogitados vários rios formadores como o rio Uru, que nasce 

na serra Dourada, o rio Tocantinzinho ou mesmo o rio Paranã. O rio Maranhão foi 

considerado como o principal formador do rio Tocantins.  

 Para Oliveira (1941), o rio Tocantins é visto como escoadouro natural do sertão goiano 

e caminho por onde seria possível entrar a civilização neste sertão ermo, às custas de braços 

humanos com força e habilidades para remar, muitas vezes aproveitando a correnteza do rio 

nas cheias ou secas, ou na luta em remar contra ela. Na década de 1940, os barcos a remo e 

vara quase não existiam mais. Os motores a óleo cru substituíram o braço humano e 

potencializaram a capacidade de carga transportada, alterando substancialmente o tempo de 

navegação. Os barcos de proa, influência portuguesa, e com nome de santos eram um 

diferencial da navegação no rio Tocantins (MOURA, 1974). Ainda é Oliveira (1941, p. 26) 

que afirma o seguinte: “o Tocantins, há muitos anos, vem recebendo reforços humanos 

provenientes dos estados nordestinos” ao tratar sobre a migração.  

Há uma relação homem versus solo, ou seja, eles se enraízam no solo, como afirmou 

Bonnemaison (1987). São, portanto, as raízes dos homens que, vinculadas ao solo, dão 

existência a tais lugares. Oliveira (1941) retoma e explica essa fixação, uma interrupção à 

mobilidade, e se isso se dá porque os nordestinos encontravam paisagens semelhantes e com 

abundância hídrica. Nesse emaranhado de vir e ficar, eles transportavam consigo, ou melhor, 

migravam sua civilização do couro e adaptavam-na ao isolamento do Tocantins, uma alusão 

às camas e às redes feitas de couro de animal. O tempo da viagem, de ano, de meses, de dias, 

é recordado por sujeitos tocantinenses em suas histórias de sucesso, de fracasso, de fuga, de 

encontro e de amor. Rodrigues (1978, p. 20) retrata o seguinte sobre o rio Tocantins:  

navegamo-lo de Palma a Belém do Pará; sobrevoamo-lo desde a nascente do Paranã, 

seu formador principal, até sua foz; naufragamos nêle de dia e de noite; gozamos de 

bubuia suas maravilhosas noites de luar; acampamos e dormimos em suas margens; 

sentimos seus violentos temporais, no ar, na água e em terra; nêle nos banhamos, 

pescamos e caçamos; ouvimos suas encantadoras lendas e as canções dolentes dos 

seus canoeiros; varamos suas cachoeiras e sirgamos suas canoas; miramos-nos nos 

seus estirões espelhados; vimo-lo abraçar-se com o seu irmão o Araguaia e enfrentar 

o colosso que é o Amazonas. 
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Trata-se não de uma época apenas, mas de um contínuo que se envereda até o presente 

na história do Tocantins, ou seja,  

A história do norte de Goiás até início do século XX tem como marca a navegação 

do rio Tocantins. Essa navegação permitiu a comunicação do norte da província de 

Goiás com o norte do Império, favorecendo o comércio bem como outras trocas 

sociais e culturais (FLORES, 2009, p. 94).  

Principia-se, pois, desde a época do Império, incorporou-se à tradição dos 

tocantinenses, projetando-se assim no futuro, como projeto de exportação, não mais de 

pessoas, mas de grãos. Para os tocantinenses, o grau de relação que eles têm com os rios 

Araguaia e Tocantins é diferente (Gráfico 05).  

Gráfico 05 - Identificação dos sujeitos entrevistados com os dois principais rios do Tocantins. 

 
Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

Para 68,8% dos entrevistados, de todas as regiões tocantinenses, eles se identificam 

com o rio Tocantins e o têm como um símbolo do Tocantins. Em comparativo com o rio 

Araguaia, 54,6% dos entrevistados afirmaram ser ele um símbolo tocantinense e com o qual 

têm uma identificação qualquer. Conforme a distância dos sujeitos em relação aos rios, menor 

o grau de relação que com eles mantêm. Em muitos casos, fizemos um comparativo e 

perguntamos ao mesmo entrevistado sobre sua relação com um rio próximo, tais como o rio 

Tocantins, o rio Araguaia e o rio Azuis. As respostas foram de níveis hierarquizados 

conforme a distância, que não se trata apenas de afastamento espacial, mas de também 

proximidade ou distanciamento sentimental.  

Em síntese, sobre a importância dos rios Araguaia e Tocantins na construção da 

tocantineidade, podemos afirmar que estes, até o final da década de 1950, eram as principais 

vias de transporte do norte de Goiás. Nessa região, uma das figuras mais proeminentes dos 

primeiros 50 anos do Norte Goiano, no século XX, foi a personagem altruísta, como é 

apresentado por José Mendonça Teles (1979), o doutor Francisco Ayres. Em suas andanças 

pelos sertões de Duro, de Natividade, de Pedro Afonso e de outras localidades desses rincões, 

os doentes esperavam o médico passar na esperança de ter uma solução para os seus males. 
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Nas barrancas do rio Tocantins, a notícia da viagem do ilustre médico o precedia. Populações 

se deslocavam, assim, para as margens do rio Tocantins. Foi também com o médico que os 

automóveis foram introduzidos na região. Este foi talvez um dos períodos mais importantes, 

numa efervescência cultural no encontro de culturas (TELES, 1979). Julgamos ser importante 

apontar três elementos que configuraram o espaço tocantinense: a primeira versa sobre a 

introdução do carro; a segunda, do transporte aéreo; e a terceira, sobre como o norte de Goiás 

foi integrado à Amazônia.  

4.2 Fortalecimento da integração regional via transportes aéreo e terrestre. Porém, o 

Paralelo 13 nos separou em Goiás 

As narrativas que se fazem sobre o Tocantins, entre distância e atraso, passam pelos 

rios Tocantins e Araguaia, e esse reconhecimento é mais que um caminho das águas, é o rio 

enquanto um dos protagonistas da história tocantinense (CAVALCANTE, 2008). Se o 

discurso dos nortenses dos séculos XVIII e XIX foi de atraso e distância, foi a partir dos anos 

de 1950 que o sentimento de pertencimento e abandono se evidenciou, dando espaço, assim, 

ao movimento autonomista. A experiência da diferença vivida pelos sujeitos nortenses criou 

sentimentos e a consequente busca pela autonomia (CAVALCANTE, 2008). No entanto, o 

mundo ditado apenas pelas águas foi, aos poucos, dando lugar às estradas. 

No final dos anos de 1920, o médico Francisco Ayres trouxe, do Rio de Janeiro, 

entrando pelo Jalapão, dois carros, um Chevrolet e um caminhão Ford, em outubro de 1928. 

Foi o início de uma introdução de outros meios de transporte, cujo domínio hegemônico 

pertencia à navegação. Com acessibilidade dificultada pelos rios, o transporte terrestre teve 

uma implantação demorada. Para trazer os carros do Rio de Janeiro, Francisco Ayres 

enfrentou barreiras naturais. A trajetória do Jalapão a Porto Nacional foi a mais difícil, pois 

muitas vezes tiveram de fazer balsas de braços de buriti e abrir caminho a picareta e facão. 

Em caso de rochas, aquecia-as com fogo e, depois, quebrava-as a marreta. Por onde os carros 

passavam, a população ficava admirada. Em Porto Nacional, a chegada do médico e dos 

carros foi recebida com festa e os veículos desfilavam puxados por juntas de bois (TELES, 

1979). Os bois puxavam os carros pela cidade, em uma mistura do moderno com o arcaico. 

Dois modelos de transportes à prova. O transporte aéreo se instalava na mesma época. 

A viagem de Lysias A. Rodrigues (1987) ao Tocantins, o que ele denominou de 

roteiro do Tocantins, foi um reconhecimento e um mapeamento de possíveis lugares que 
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pudessem instalar uma pista para pousos de aviões, inaugurando oficialmente, desse modo, as 

linhas dos correios e telégrafos. Não mais as notícias chegavam a barco, quando, então, eram 

compartilhadas entre todos ou pelo menos um cúmplice se encarregava de transmiti-las 

individualmente. A carta fechada em um envelope lacrado guardava os segredos, as letras 

eram código para ser decifrado individualmente. O tempo da espera começava, pois, a 

diminuir. Muitos, porém, ainda consideravam o norte de Goiás como um lugar de atraso. 

Oliveira (1941, p. 12) já chegou a afirmar que “o Tocantins é, no Brasil, a região onde a 

população civilizada tem vivido mais segregada do convívio da nacionalidade. [...] Em 

medicina se está ainda no período empírico do indígena”. Visualizava na aviação uma 

aproximação de duas gerações no Brasil, uma desenvolvida, civilizada, e outra do sertão, 

atrasada. Portanto, a rápida comunicação dos transportes aéreos acelerou o contato desses dois 

mundos e alterou, segundo o autor, o tempo nos sertões.  

Para o Tocantins, a navegação aérea será uma carta de alforria. [...] A paupérrima 

indústria pastoril poderá nutrir esperanças de ver desembarcar de algum avião 

técnicos que a orientem. E os travessões do Tocantins não resistirão à técnica 

corriqueira dos nossos cavouqueiros do litoral (OLIVEIRA, 1941, p. 13-4).  

Seguindo as orientações de Rodrigues (1987), as cidades que receberam pista para 

pouso e decolagem de aeronaves foram as seguintes: Palma, Peixe, Porto Nacional, Pedro 

Afonso e Porto Franco, e Carolina, no Maranhão. Na realidade, ao invés de se navegar pelo 

rio Tocantins, sobrevoava-se o rio, seguindo suas retas e curvas, parando nas principais 

cidades do Norte Goiano. Uma primeira experiência de integração de dois modais, o 

hidroviário e o aeroviário. Tal rede de lugares se dava principalmente em detrimento dos 

garimpos e da produção agrícola regional. Os garimpos em evidência, de meados dos anos 

1930 em diante, foram os de diamantes e de cristal, que não estavam no sudeste do Tocantins, 

mas na porção oeste, principalmente nas regiões da Ilha do Bananal e no Bico do Papagaio. 

Para eles, as aerovias foram de extrema importância.  

Povoados surgiram, como Pium, relatado por Brasiliense (2006), e ali estava o 

chamado Garimpo dos Piaus (SILVA, Palmas, 2015) ou mesmo o Garimpo do Chiqueirão, 

que, por atraírem mão de obra migrante, deram vida a lugares como Ananás, antes 

movimentado economicamente apenas pelo babaçu (ARAÚJO, 2012).   Era uma ocupação do 

oeste do rio Tocantins, cujo encontro de garimpeiros em terras dos índios Karajás e Apinajé 

foi acompanhado de conflitos e amizades. Ocupação do território dos povos Xavantes, 

expulsos para o Mato Grosso. “Onde o garimpeiro pisava por algum tempo brotava um 

povoado qualquer”, como afirmou Brasilense (2006, p. 18). A organização do garimpo se 
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dava em uma apropriação do trabalho. Os garimpeiros extraíam o mineral da natureza e eram, 

em sua maioria, migrantes provenientes do Nordeste que se aventuraram nos garimpos. 

Marilde Gomes (2014) questiona o costume de dormir na rede dos garimpeiros no Garimpo 

Santa Fé, principal formador de Dueré. Para ela, isso se dava pelo preço da rede, que era mais 

acessível, se comparado ao de uma cama, mas, na realidade, tal costume estaria muito mais 

ligado à tradição dos nordestinos de dormir em rede e devido à facilidade de ser transportada. 

O garimpeiro era aquele que estava no lugar, o trabalhador braçal, em sua maioria fundadores 

de cidades.  

Havia, também, a figura do intermediário, chamado de exportador, que comprava o 

minério dos garimpeiros e levava para o Rio de Janeiro para ser negociado. Era figura 

importante. Os intermediários compravam o cristal, o diamante ou o ouro dos garimpeiros, na 

maioria das vezes, por valores abaixo do preço de mercado e, então, os transportavam de 

avião até o Rio de Janeiro, obtendo, dessa maneira, lucro sobre o produto (BRITO, 2009). 

Parodiando Brasiliense (2006), o barulho roncador do Chevrolet e de outros automóveis 

nesses rincões estava presente no transporte de pessoas, de mercadorias. Ele levantava poeira 

pelo sertão rumo a Porto Nacional. Achamos importante quando Brasiliense fala que as rodas 

do caminhão, que batiam na poeira, apagavam aos poucos os rastros dos pés daqueles que 

trafegavam pelos caminhos. A velocidade da permanência nos lugares era ditada pela 

disposição de quem conduzia e pela força do motor, se não pelos motores das aeronaves que 

rompiam os cânticos dos pássaros e passavam tão depressa que nenhum rastro de fumaça 

deixavam no céu. 

Como rotas principais, os aeroportos das cidades de Carolina-MA e de Porto 

Nacional-TO foram os de maior expressividade. O aeroporto de Carolina tinha tamanha 

importância que, depois do aeroporto da cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, 

era o de maior tráfego. De acordo com Brasil (1949, p. 96), a linha do Norte do Brasil tinha a 

seguinte rota: “Belém, Cametá, Marabá, Imperatriz, Carolina, desviando-se aí para Balsas e 

Teresina”. Esta era a rota oficial definida em 1946 pela Diretoria de Aeronáutica Civil para a 

empresa Cruzeiro do Sul. No que tange à exportação do minério dos garimpos da região da 

Ilha do Bananal, os aeroportos de Porto Nacional e de Cristalândia eram os principais. O 

segundo permitia o contato direto com os garimpos e o primeiro permitia aos atravessadores 

intermediar a venda dos minerais para a praça do Rio de Janeiro (BRITO, 2009). Apesar da 

perda estratégica de Porto Nacional, na região central do Tocantins, com a construção da 

rodovia Belém-Brasília, ela conseguiu manter seu prestígio no que tange ao transporte aéreo. 
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Tal importância teve seu maior momento com a construção de Palmas, por ser o aeroporto de 

melhor infraestrutura regional. 

Porém, não era apenas a economia que movimentava essa ligação entre Porto Nacional 

e a Ilha do Bananal, pois, assim como o que ocorria com o barco, a chegada do avião trazia 

uma expectativa de obter notícias dos parentes, dos lugares, bem como sobre as informações 

da política nacional. Também, “o avião era o transporte, inclusive para ir a festas, usávamos 

um teco-teco” (SILVA, Palmas, 2015). As festas em Porto Nacional eram frequentadas pelos 

jovens de Pium. Formava-se, assim, a ocupação do oeste do rio Tocantins com a região 

garimpeira, como foi chamada pelo Jornal Ecos do Tocantins, de 30 de março de 1952. No 

entanto, no Bico do Papagaio, foi veiculada nesse mesmo jornal a denúncia de possíveis grilos 

de terra. Faz-se, então, um alerta para o grande número de compradores paulistas que estão 

adquirindo terras em Pium, em Cristalândia e em Chapada, bem como aos fazendeiros locais, 

sobre os possíveis riscos. No Bico do Papagaio, a introdução dos garimpos e os migrantes que 

para ali se dirigiram, principalmente na década de 1950, entraram em embates e conflitos 

agrários notadamente a partir da abertura da rodovia Belém-Brasília.  

Entretanto, antes de nos determos demoradamente sobre a construção da rodovia 

Belém-Brasília, destaquemos outro marco importante na vida dos norte goianos, que foi a 

integração do norte de Goiás à região da Amazônia. A Constituição do Brasil, de 1946, no art. 

199, previu o Plano de Valorização da Amazônia, garantindo créditos para o desenvolvimento 

regional (BRASIL, 1946). A Lei nº 1.806, de 6 de janeiro de 1953, regulamentou a 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e, no art. 2, 

definiu os limites territoriais, tomando o Paralelo 13 como divisão de Goiás em norte e sul 

(BRASIL, 1953). A parte norte, como critério de planejamento, passou a fazer parte da 

Amazônia. Como projeto geopolítico definido posteriormente pela Superintendência do 

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que substituiu a SPVEA, em 1966, definiu-se uma 

área para além das áreas florestadas, abrangendo o Cerrado (BRASIL, 1966). Passados 14 

anos da criação da SPVEA, em 1967 criou-se a Superintendência do Desenvolvimento do 

Centro-Oeste (SUDECO), em cuja área de atuação e planejamento se situava o sul de Goiás 

(BRASIL, 1967). 

Na Constituição Federal de 1988, a região amazônica com as áreas de Cerrado de 

Goiás, Maranhão e Mato Grosso foi chamada de Amazônia Legal (BRASIL, 1988). Porém, 

em documentos oficiais, como no II Plano Nacional de Desenvolvimento, existe a seguinte 

definição de Amazônia Legal: 
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A Amazônia brasileira clássica confunde-se com a Região Norte do País. No 

entanto, pela Lei 1.806/53, foi definida a Amazônia Legal, que inclui os Estados do 

Acre, Amazonas e Pará, os territórios Federais de Rondônia, Roraima e Amapá, 

além da porção do Estado do Maranhão, a oeste do meridiano de 44°Wgr., da parte 

do Estado de Goiás, acima do paralelo 13, e do Estado de Mato Grosso, acima do 

paralelo 16. A Amazônia Legal é portanto essa imensa região situada no topo da 

configuração física do Brasil, com área de aproximadamente 5 milhões de 

quilômetros quadrados, representando quase 60% do território do País e população 

de cerca de 8,7 milhões de habitantes (BRASIL, 1976, p. 05). 

Amazônia Legal é, portanto, um conceito político que não foi colocado na lei em 1953 

e que tampouco encontramos em textos de geógrafos, tal como um dos estudiosos da 

Amazônia, Orlando Valverde.  

Foram implementadas políticas territoriais diferenciadas e investimentos financiados 

pelo Banco da Amazônia (BASA), direcionados, sobretudo, à agricultura no Norte Goiano. 

Como afirmou Borges (Palmas, 2014): 

acontece que o Tocantins começou de fato efetivamente a ser ocupado, e ocupação 

significa alteração da cobertura nativa, desde a década de 1950, o sul do estado, 

região de Gurupi. Este movimento da região começou a ser ocupada um pouquinho 

antes da abertura da rodovia Transbrasiliana, BR 153, que popularmente é chamada 

Belém-Brasília. Então esta área de floresta estacional começou a ser desmatada. 

Então é assim, como se fosse uma extensão do Mato Grosso Goiano, na floresta 

estacional menos densa, que começou a ser desmatada a partir de 1950. Na 

sequência do processo aconteceu nas décadas de 1970 e direcionou-se pra áreas de 

floresta ombrófila, na Floresta Amazônica, aí na época do GETAT47 você só 

conseguia a posse da terra se desmatassem, então é um contrassenso, se você não 

desmatasse não teria terra [sic]. 

A velocidade das comunicações e o transporte de mercadorias e pessoas alteraram 

substancialmente a intensidade da ocupação regional. Um fato interessante é que 

coincidentemente separados pelos limites, em 1953, Goiás e Mato Grosso, as divisões se 

consolidaram em divisão do território. Criou-se o Estado do Mato Grosso do Sul, em 1977 

(BRASIL, 1977), e o Estado do Tocantins, em 05 de outubro de 1988.  

No final dos anos 1950, uma obra de infraestrutura mudou radicalmente a vida dos 

nortenses, a construção da rodovia Belém-Brasília. A partir do uso da rodovia, passageiros e 

cargas passaram a ser transportados via rodovia, em detrimento da hidrovia. Vale lembrar, 

nessa abordagem, que com a implantação da rodovia o fluxo de passageiros via navegação 

ficou gradativamente limitado. 

4.3 Entre idas e vindas pela rodovia Belém-Brasília 

                                                           
47 Grupo Executivo das Terras do Araguaia-Tocantins. 
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Quando falamos de rodovia Belém-Brasília, estamos nos referindo à primeira artéria 

aberta na Amazônia, para utilizarmos as palavras de Bertha Koiffmann Becker (1982). A 

rodovia recebeu os nomes de Belém e de Brasília pelo fato de estes se referirem a duas 

cidades que constituem os seus extremos. Porém, é apenas um nome popular, pois, 

oficialmente, nos mapas das rodovias tocantinenses consta a BR 153, rodovia Transbrasiliana, 

o que consideramos como um equívoco, uma vez que ela é a maior referência para os 

tocantinenses.  

 Entendemos que a rodovia Belém-Brasília faz parte da identidade territorial desses 

povos. Para Raffestin (1993), o território é resultado de uma ação programada de sujeitos que 

se apropriam de um espaço, territorializando-se. Só por meio da ação dos sujeitos sobre o 

espaço é que este se torna um território, construção que envolve relações de dominação do 

espaço. As práticas que criam o sistema territorial implicam relações por meio de malhas, nós 

e redes. Há uma organização do espaço no que tange à distância e à acessibilidade, à 

importância e ao controle social de pontos, formação de nós, que permitem o controle de 

pessoas e coisas.  

Já citada nesta tese, Almeida (2005), em um estudo do território das populações da 

área do Lago da Serra da Mesa, no norte de Goiás, chamou-o de território de fronteira. Sua 

análise ressaltou a questão do pertencimento ao território, corroborando o pensamento em 

torno da fronteira social, de José de Souza Martins, ao entender a fronteira enquanto território 

de conflitos. Entendemos que isso é permitido a partir do novo que se instala e do velho que 

já existe (MACHADO, 1992), situação que configura a Fronteira Agrícola de Ocupação, do 

território que estamos estudando. 

 Bonnemaison (1986) fala das rotas comerciais e de sua importância para a 

organização do território. São os nós da rede que demandam poderes, pois se analisarmos os 

lugares fundadores e os lugares da vida, eles também são pontilhados por nós, malhas e redes. 

Os caminhos têm sua importância e são eles que levam às errâncias e às descobertas do novo. 

Caminhos ligam um ponto ao outro e eles são um percurso, uma possibilidade emanadora de 

elementos diferentes. Foi nessa perspectiva que nos pareceu conveniente tratar sobre 

caminhos como organizadores da vida tocantinense. Seja o rio ou a rodovia, a vida passa por 

eles, mesmo àqueles que nunca saíram de seus lugares. 

A rodovia Belém-Brasília foi a primeira rodovia a ligar a capital federal, Brasília, no 

Planalto Central, à Amazônia, rompendo com o isolamento e a ausência de estradas que 

possibilitassem o acesso do Centro-Sul do país à principal capital regional da Amazônia, 
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Belém-PA (Mapa 06). Vale ressaltar que o projeto de ligação do Centro-Sul do Brasil a 

Belém é anterior à década de 1950, porém sua concretização se deu a partir da construção de 

Brasília, do que resultou a viabilidade de ligação da capital federal com a Amazônia Oriental 

por meio da rodovia Belém-Brasília. Esta que esteve no ideário brasileiro pelo menos por 250 

anos. Sonho colonial, imperial, republicano, não concretizado pela falta de técnicas que 

possibilitassem adentrar a selva Amazônica e ligar o Norte ao Sul do país (AQUINO, 2002). 

Um projeto caro, mas fundamental para a integração nacional. O Norte Goiano, no período 

anterior à construção da rodovia, tinha um sistema de transporte baseado no sistema 

hidroviário formado pelos rios Araguaia e Tocantins e afluentes e no uso das linhas aéreas. A 

dificuldade de se escoar a produção e o ônus que se tinha com os desvios das cachoeiras 

desestimulavam a economia regional.  

Mapa 06 - Trajeto da Rodovia Belém-Brasília. 

 
Elaboração: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

Em Goiás, no trecho que vai de Anápolis a Ceres, a construção da estrada ocorreu 

durante o Governo de Getúlio Vargas, entre os anos de 1941 e 1944, em decorrência da 

instalação das colônias agrícolas pelo Decreto do Governo Federal de 19 de fevereiro de 1941 

(BRASIL, 1941). Em contrapartida, foi apenas no Governo de Juscelino Kubistchek, no final 
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dos anos 1950, que o engenheiro agrônomo Bernardo Sayão Carvalho construiu o trecho da 

rodovia no território tocantinense (BARRETO, 1965).  

O percurso inicial da rodovia na Amazônia tinha outro roteiro, que acompanhava o 

vale do rio Tocantins e é conhecido pelos sujeitos da região como Estrada Velha (SANTOS, 

Gurupi, 2015 b). Essa rota permitia a organização de um sistema rodofluvial, ligando as 

cidades de Peixe e Porto Nacional, no Tocantins, a Carolina, Porto Franco e Imperatriz, no 

Maranhão. De Anápolis a Tocantínia constituiria o primeiro trecho e de Tocantínia a 

Tocantinópolis, o segundo, que carecia de melhorias nas condições de navegação do rio 

Tocantins. De Porto Franco, Maranhão, a Belém, Pará, seria construída a rodovia, no percurso 

em que o rio Tocantins tem viabilidade para a navegação em decorrência de seu baixo 

desnível. eEsse intento, contudo, não foi concretizado (AQUINO, 2002). No entanto, no 

Governo de Juscelino Kubistchek, 

por disposição da lei n° 2.975, de 27 de novembro de 1956, o traçado da BR-14 foi 

modificado, abandonando o vale médio do Tocantins e seguindo um tanto possível, 

o divisor de água Tocantins/Araguaia até cruzar aquele curso d’água na fronteira 

Goiás-Maranhão (VALVERDE;  DIAS, 1967, p. 328). 

Construir a rodovia na Amazônia era o maior desafio. Isso pelas barreiras naturais, e o 

trecho mais difícil da integração era o percurso norte da rodovia, em que tais barreiras se 

traduziam na vegetação do Cerrado, da floresta Amazônica, e na ausência de ocupação por 

não índios, que também eram um obstáculo, como pode se ver na Figura 10.  

Figura 10 - Abertura da Belém-Brasília na década de 1950. 

 
Fonte: Centro de Arquivos Históricos da UFT, 2012. 

Diante de tal questão, Juscelino Kubitschek recorreu a Bernardo Sayão, vendo nele as 

qualidades de um desbravador, com todos os requisitos para a empreitada da Belém-Brasília. 

Este era um engenheiro agrônomo que administrou as obras da construção da rodovia e, 

segundo Roberto Menna Barreto (1965, p. 18), Sayão 
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tornou-se verdadeiro mito em toda a região. Pouca gente era capaz de se identificar, 

como ele, com a caboclada rude do sertão, bebendo com ela cachaça e tacacá, 

comendo com os dedos; era o único engenheiro da Rodobrás a dispensar talheres em 

campo. Excepcionalmente forte, era também o único homem capaz de, para 

abastecer um carro, erguer acima da cabeça um tambor de gasolina de 200 litros. 

Devido à grandiosidade da obra, duas frentes de trabalho foram abertas, uma saindo de 

Goiás para o Pará e outra vindo do Pará para Goiás. Para viabilizar tal obra, criou-se por meio 

do Decreto nº 43.710, de 15 de maio de 1958, uma Comissão Executiva da Rodovia Belém-

Brasília, denominada de Rodobrás, para orientar, dirigir e finalizar as obras da abertura da 

rodovia (BRASIL, 1958). A Rodobrás durou apenas três anos. Devido à eleição de Jânio 

Quadros em 1961, por meio do Decreto 50.272, de 15 de fevereiro de 1961, foram 

transferidas as obrigações legais da construção da rodovia para o DNER – Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem (BRASIL, 1961). Constituiu-se, então, um embate entre as 

orientações da comissão de construção da rodovia, que entendia a Rodobrás como necessária 

(SPVEA, 1960), e o Governo de Quadros. 

Com os acertos do projeto, ficou determinado um prazo de 4 anos para a concretização 

da ligação entre Belém e Brasília, o que seria um desafio, em decorrência das adversidades 

que se colocavam. A rodovia Belém-Brasília deveria estar aberta até o dia 31 de janeiro de 

1959, quando se daria o encontro das duas frentes de trabalho. O prazo estabelecido foi 

cumprido e uma comitiva saiu de Belém e foi recebida pelo Presidente em Brasília, 

inaugurando, assim, a rodovia Belém-Brasília, ou mais, um plano de integração nacional, a 

artéria que ligaria o Centro-Sul do país à Amazônia (AQUINO, 2002).  

Uma informação interessante é que a valorização da terra do Tocantins começou com 

o anúncio da abertura da rodovia Belém-Brasília, no que empresários viram uma possibilidade 

de investimento na Amazônia. Muitos donos de terras passaram a vender suas propriedades 

em decorrência da especulação que se criou em algumas áreas do Polígono da Castanha, no 

Estado do Pará, e do Bico do Papagaio, no Tocantins. Há que se mencionar, ainda, a compra 

de terras por paulistas na região garimpeira e em Gurupi. Esse processo se desenrolou com 

litígios fundiários e numa ocupação da referida região. 

De fato, o Governo Juscelino Kubitschek desencadeou um projeto considerado como 

de desenvolvimento nacional, integrando, de forma mais eficiente, o Centro-Sul do país, 

ocupando as regiões pouco povoadas, proporcionando, dessa maneira, viabilidade econômica. 

Houve no Brasil, a partir da década de 1950, um avanço significativo no crescimento 

industrial e uma melhor organização da rede de cidades em detrimento do êxodo do campo, o 

que gerou a necessidade de expansão das áreas produtoras de alimentos. Apesar dos relatórios 
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não muitos animadores de Valverde e Dias (1967) sobre a potencialidade produtiva regional, 

o Tocantins mostrou ser uma das regiões que tinha essa potencialidade. Lia Osório Machado 

(1992) chamou o Norte Goiano de Fronteira Agrícola de Ocupação, que tem como base de 

análise a introdução de novas técnicas agrícolas em regiões de agricultura rudimentar, 

gerando espaços de conquistas e conflitos, como o Bico do Papagaio.  

O papel da rodovia Belém-Brasília na formação territorial do Tocantins é entendido 

como um processo complexo, porque tornou possível uma ocupação desigual pelo território. 

Ao mesmo tempo em que permitiu ocupar determinados espaços, isolou outros que tinham 

economias dinâmicas, produzindo, assim, uma crise. A rodovia viabilizou a ocupação de 

forma mais intensiva da borda da Amazônia, bem como a introdução de fazendas na região 

ocupada pelos seringueiros, castanheiros, garimpeiros e vaqueiros, o que produziu conflitos 

agrários gerados, em parte, pela ineficiente política de regularização das terras na Amazônia, 

como bem percebeu Borges (Palmas, 2014) sobre as políticas de créditos no norte de Goiás. 

Nesse sentido, mais à frente, vamos retomar os pactos de poder e analisar como se 

organizaram os sócios diante dessa organização espacial. 

Na década de 1960, a rodovia estava precariamente funcionando (Figura 11) e, em 

muitos trechos, havia problemas na estrada, como o percurso entre Araguaína e Imperatriz. 

Ao longo da Belém-Brasília, encontravam-se vilarejos e cidades que começavam a 

desenvolver novas funções comerciais, proporcionadas pela logística para a circulação de 

mercadorias e pessoas na rodovia. Um diferencial veio com a linha de ônibus e com o 

transporte regular, antes oferecido apenas pelas linhas aéreas. Barreto (1965, p. 14) descreve 

as condições dos ônibus naquele momento: 

O expresso Braga Ltda. que oferece nada menos do que três confortáveis ônibus 

Pullman semanais (às 2as, 4as e 6as.) para Brasília, partindo às 6 horas da manhã, 

com pernoites em Imperatriz, Gurupi e Porangatu. [...] O mesmo horário e os 

mesmos pernoites são válidos também para os ônibus que partem de Brasília para 

Belém. 

Ter um itinerário com horários predefinidos fez surgir vários povoados ao longo da 

rodovia. Valverde e Dias (1967) comentam sobre a expansão destes ao longo da rodovia. 

Silva (2011), por exemplo, estudou o Povoado Floresta, seu processo de migração bem como 

o núcleo originário do povoado, que não se desenvolveu, tornando-se apenas um lugar de 

resquício de um canteiro de obra, hoje conhecido como Quebra Vara. Barreto (1965) já havia 

descrito a região como um Far-West, pela violência.  
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Figura 11 - Retrato da Belém-Brasília no final da década de 1950.  

 
Fonte: Barreto, 1965, p. 68. 

A partir de um estudo sobre as cidades tocantinenses, Napoleão Araújo de Aquino 

aborda a formação das cidades com a Belém-Brasília, contrapondo-o ao modelo que existia na 

ocupação anterior à existência da rodovia, que concretizou uma nova fase entre a tradição e a 

modernidade das cidades. Novas cidades surgiram com projetos arquitetônicos diferentes dos 

centros históricos da mineração, exibindo ruas mais largas e adequadas para a circulação dos 

veículos. Na maioria das cidades, o centro comercial está situado ao longo da Belém-Brasília, 

como é o caso de Guaraí, ou, ainda, constitui-se como uma extensão da rodovia, como 

atestam as cidades de Araguaína, Miranorte, Paraíso do Tocantins e Gurupi. Uma nova 

dinâmica econômica foi implantada na região, como defendeu Josiel Lopes Simplício (2011). 

Houve uma movimentação do transporte de matérias-primas do Norte do país para o Sul e de 

produtos industrializados do Sul para o Norte, bem como o transporte de passageiros, que 

passou a ser mais frequente.  

Também partilhamos do posicionamento de Aquino (2006), no entendimento de que a 

forma como se reorganizaram as cidades e suas funções urbanas regionais foi desequilibrada. 

Os investimentos beneficiaram apenas uma estreita faixa de ocupação ao longo da estrada, 

principalmente em decorrência dos financiamentos para a agropecuária no sudeste da 

Amazônia Oriental. A população que ocupou essas cidades migrou de diferentes regiões do 

país e das cidades do leste do rio Tocantins, notadamente do eixo fluvial desse rio. Nessa 

direção, podemos afirmar que a construção da rodovia foi suficiente para causar uma crise às 

cidades que mantinham uma relação econômica com o transporte fluvial.  

Para Anthony Hall (1991, p. 25), “a Belém-Brasília foi, na verdade, a primeira de 

várias grandes estradas que atualmente cruzam a Bacia Amazônica e que facilitaram a 

penetração e a ocupação em grande escala da região”. Muitas cidades nasceram ou se 

desenvolveram a partir da rodovia, dentre estas, Talismã, Alvorada do Tocantins, 
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Figueirópolis, Cariri do Tocantins, Gurupi, Aliança do Tocantins, Fátima, Oliveira de Fátima, 

Nova Rosalândia, Pug Mil, Barrolândia, Miranorte, Rio dos Bois, Fortaleza do Tabocão, 

Crixás do Tocantins, Guaraí e Presidente Kennedy, estas no centro do Tocantins, e 

Brasilândia do Tocantins, Colinas do Tocantins, Nova Olinda, Wanderlândia, Palmeiras do 

Tocantins, Darcinópolis e Aguiarnópolis, no norte do Estado (BARBOSA; GOMES; 

TEIXEIRA NETO, 2005). Reanimou economicamente povoados como Paraíso do Tocantins 

e cidades como Araguaína, Porto Nacional, Miracema do Tocantins e Tocantinópolis, essas 

três últimas no corredor fluvial do rio Tocantins.  

 A rodovia exerceu um papel importante, no que tange aos fluxos migratórios, para as 

áreas no seu entorno. Nordestinos saíram em busca de trabalho e terra, e gaúchos, em busca 

de uma nova fronteira agrícola. O Norte Goiano foi diretamente impactado pela construção da 

rodovia. Essa região foi um sonho de muitos migrantes nordestinos e gaúchos, que aspiravam 

a uma vida melhor e conseguir um pedaço de terra para plantar ou uma imensidão de floresta 

para criar gado. Foi, também, o pesadelo de muitos que, de uma forma excludente, ficaram 

sem terra, vivendo de favor nas fazendas das quais eram os legítimos donos, ou daqueles que 

perderam a vida quando tentaram se contrapor às normas das terras sem lei. Thayssllorranny 

Batista Reinaldo (2012) contribuiu para conhecimento desse processo ao estudar a fronteira 

no município de Carmolândia, fazendo uma análise sobre o trabalho e a posse da terra. 

Grande parte das terras não foi demarcada obedecendo-se aos limites territoriais de 

quem nela estava, pois as demarcações foram feitas por topógrafos que sobrevoavam as áreas, 

na imensidão da floresta, traçando lá de cima os limites das propriedades. Com base nesse 

traçado, começava o processo de expulsão dos ocupantes de suas terras. Esses limites das 

fazendas entraram em territórios indígenas e quilombolas.  

A importância da Belém-Brasília transcende sua função como via de transporte 

rodoviário, pois concretizou viabilidade econômica para uma região isolada, que sofria 

dificuldades para se desenvolver. Grifamos o termo “isolada” porque este retoma um discurso 

propagado. Dado que os rios permitiam a locomoção de mercadorias e pessoas, o Norte 

Goiano nunca foi isolado. Contudo, o isolamento se aplica se pensarmos enquanto relação 

com o Centro-Sul do Brasil, que foram interligados apenas com a abertura da rodovia Belém-

Brasília. O fluxo migratório que se direcionou para o campo, a criação de novos núcleos 

urbanos e a reanimação econômica de outras cidades na região estabeleceram uma nova fase 

de consolidação e organização socioeconômica. A rodovia tornou-se um grande eixo de 
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escoamento da produção e de interligação entre o Centro-Sul que fornece produtos 

industrializados e o Norte que, por seu turno, oferta matérias-primas.  

A rodovia possibilitou ainda o maior fluxo de indivíduos que chegavam para ocupar as 

terras, o que franqueou a abertura da fronteira agrícola e, também, o extrativismo mineral. 

Algumas dessas formas permanecem até hoje, outras foram extintas, como é o caso dos 

garimpos de ouro, na década de 1980, cujo ilustrativo exemplo foi o garimpo de Serra Pelada 

(Eldorados dos Carajás no Pará), favorecido pela logística criada a partir da rodovia Belém-

Brasília. Atualmente, é uma área de litígios entre garimpeiros e empresas mineradoras no 

sudeste do Pará. Um dos mais propagados discursos políticos da época da construção da 

Belém-Brasília foi que havia, de um lado, uma área dita vazia, sem ocupação econômica, e, 

do outro lado, um Nordeste com problemas advindos da seca. Populações ociosas, em busca 

de novas terras para plantar ou de trabalho, eram aliciadas pelos gatos, indivíduos que 

buscavam trabalhadores para os castanhais, seringais ou mesmo para trabalhar nas fazendas 

do entorno da rodovia. A maioria desses trabalhadores que saíam do Nordeste para a 

Amazônia se tornava escravos nas fazendas, nos seringais e nos castanhais, uma triste 

realidade do processo de ocupação das bordas da Amazônia, espaço em que os modos mais 

avançados de uso da terra convivem com a forma mais arcaica e desumana de uso da força 

humana. 

Essa rodovia representou um marco territorial nas décadas de 1960 a 1980, questão 

abordada por Valverde e Dias (1967) e Aquino (2002). Também se consolidou por meio dela 

uma ocupação das áreas do divisor de águas Araguaia/Tocantins, subsidiada pelo PIN – Plano 

de Integração Nacional, intensificando a Fronteira Agrícola de Ocupação, que se deu a partir 

da década de 1950, conforme Machado (1992). Desde a década de 1960, a Fronteira Agrícola 

passou a localizar-se nas áreas de floresta e Cerrado da Amazônia Legal e do Centro-Oeste 

brasileiro, vinculada à abertura de estradas, vias de circulação que ligam as principais 

rodovias, principalmente a Belém-Brasília. A ocupação veio em decorrência de um 

movimento espontâneo de imigrantes ligados ou não a projetos de colonização ou de 

empresas privadas, inseridos na monocultura do arroz, da soja e na pecuária. No caso 

específico da Belém-Brasília, no primeiro momento, houve uma expansão com pouca 

tecnologia, mas com uso intensivo do solo para a pecuária, como pode ser observado no Mapa 

07, que mostra a concentração de gado no território tocantinense. Grandes extensões de 

florestas foram derrubadas para dar lugar às pastagens. Nesse sentido, um exemplo localiza-se 

no vale do Araguaia, na área de predominância da floresta ombrófila, que abrange áreas do 
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extremo noroeste do Tocantins. Com incentivo à ocupação foram abertos pastos para a 

criação de gados sob tutela dos financiamentos públicos (SPVEA, 1960). 

 

Mapa 07: Rebanho bovino no ano de 1974. 

 
Fonte: Base Cartográfica – IBGE; Base de dados do IPEADATA, 2016. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 

O incentivo à inversão de capital privado foi uma medida estimulante para o 

investimento – nacional ou internacional – na região a partir de 1966, pois “permitiu que 

pessoas físicas e jurídicas direcionassem até 50% dos impostos sobre a renda em projetos 

agropastoris e minerais na Amazônia Legal” (MACHADO, 1992, p. 39). A maioria dos 950 

projetos de 1960/80 teve a aprovação pela SUDAM. Destes, 631 foram para a criação de gado 

(MACHADO, 1992), totalizando 5 milhões de cabeças. Cerca de 90% desses projetos foram 

financiados com dinheiro público, uma vez que a parceria com as empresas privadas, quando 
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elas foram implantadas, não foi bem-sucedida. Não podemos afirmar que foi o início da 

penetração do gado no oeste do rio Tocantins, mas foi o período do adensamento das fazendas 

no entorno da Belém-Brasília. 

 É bom lembrar que, em 1970/71, o Governo Federal emitiu Decreto-Lei nº 1.164, de 

1971, federalizando os 200 km do entorno das rodovias federais na Amazônia, isto é, instituiu 

100 quilômetros de cada lado de toda rodovia federal planejada, quer em construção ou 

construída, para projeto conhecido como eixo de desenvolvimento (BRASIL, 1971). O trecho 

Porto Franco, ao Paralelo 13, foi considerado como fundamental para a segurança nacional. A 

revogação, contudo, veio com o Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de novembro de 1987 (BRASIL, 

1987). No entanto, esse projeto de ocupação das áreas no entorno das rodovias na Amazônia 

criou frentes de ocupação, o que fez um fluxo de migrantes se direcionar para as áreas do 

entorno da rodovia Belém-Brasília e da Transamazônica. Esses acontecimentos nos levaram a 

relacioná-los à formação de alguns territórios. 

É possível definir, na Amazônia Oriental, alguns territórios pela forma como se deu 

sua ocupação e em contextos sociais fragmentados: “os territórios de ocupação induzida, os 

territórios subsidiados, de ocupação dirigida e os enclaves de ocupação tradicional, hoje sob o 

impacto de grandes projetos” (BECKER, 1990, p. 121).  

O primeiro tipo de território, os de ocupação induzida, compreende áreas da mata do 

norte do Tocantins, região do Bico do Papagaio, em que se localizam fazendas dedicadas à 

criação de gado. Essa área foi ocupada a partir do estímulo dado pela rodovia Belém-Brasília 

e pelo incentivo oferecido pelo governo para ocupação das terras. A área constitui-se em uma 

faixa privilegiada, pois se encontra ao longo da Belém-Brasília, o que possibilita melhor 

acessibilidade, e por incorporar a porção de mata do rio Lontra, cujos solos são os melhores 

para a formação de pastagens destinadas à agropecuária (VALVERDE; DIAS, 1967). 

O segundo tipo, o território subsidiado por incentivos fiscais, é delimitado pelo espaço 

que teve sua valorização com investimentos realizados pelas empresas agropecuárias e de 

grupos econômicos na década de 1970, que “corresponde ao momento em que o capital 

multinacional se interessou pela terra como alternativas de investimento e o Estado subsidiou 

sua apropriação e concentração nas mãos de firmas sediadas principalmente em São Paulo” 

(BECKER, 1990, p. 121). Esse território compreende a faixa de mata do sudeste do Pará e do 

oeste do Tocantins, área até então pouco ocupada por ser de difícil acesso. O modelo de 

exploração aí implantado superou a ausência de rodovias por meio do investimento no 



148 

 

 

 

transporte aéreo, o que permitiu o escoamento da produção regional. O sistema viário aéreo 

foi estimulado pelo sistema extrativista mineral. 

A área é delimitada por Araguaína, ao centro, Marabá, ao norte, e Conceição do 

Araguaia, ao sul, faixa dos incentivos gerenciados pela SUDAM e pelo BASA, e dedicada à 

pecuária e à exploração da madeira. Porém, é uma área pouco adensada, mas que faz divisa 

com a bacia de mão de obra do país, o Nordeste. Estrategicamente, teria menos probabilidade 

de instauração de conflitos agrários, por ser pouco ocupada, tendendo, portanto, a atrair uma 

grande migração de mão de obra. A ocupação das terras foi dirigida e incentivada pela 

colonização oficial do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) ao 

longo da rodovia Transamazônica. Em sua maioria, o desbravamento das matas foi realizado 

pelos nordestinos, mas, por falta de investimentos privados e públicos, eles abandonaram 

essas terras, provocando outra migração, oriunda do Centro-Sul do país (BRITO, 2009). 

Os enclaves de ocupação tradicional são áreas que ficaram entre as beneficiadas por 

incentivos governamentais. Têm os solos menos férteis, localizados no Cerrado do Tocantins 

e nas matas dos castanhais do Pará, e, embora sejam de propriedade tradicional, começaram a 

ceder espaço para os empresários agrícolas. Os pecuaristas e agricultores do Sul do Brasil 

modificaram a economia local, tornando-se substitutos dos aviadores48.  

A partir dos anos de 1970, a região teve uma organização chamada de malha 

programada, alicerçada no PIN – Plano de Integração Nacional, que financiou a construção 

da BR 230 – Rodovia Transamazônica, possibilitando, assim, o deslocamento de 

trabalhadores desempregados do Nordeste para o Bico do Papagaio e para outras regiões da 

Amazônia (GOMES, 1972).  

Até o final da década de 1970 ainda não havia uma ligação entre os eixos rodoviários 

na região, mas apenas a Belém-Brasília cortando o centro do Estado de Goiás/Tocantins, oeste 

do Maranhão e leste do Pará. Somente nos anos de 1970 é que ocorreu a construção da 

rodovia Transamazônica, que ligou o sudeste do Maranhão e região do Bico do Papagaio com 

o centro-sul do Estado do Pará. Já nas décadas de 1980 e 1990, houve a construção de 

estradas que ligaram a Belém-Brasília às cidades do eixo fluvial Araguaia/Tocantins e do 

interior do Pará e do Maranhão. No final das décadas de 1990, foram pavimentadas essas vias 

que ligam a rodovia às cidades, permitindo, então, um maior fluxo de mercadorias e 

passageiros. O caminhão, nessa porção do território brasileiro, foi/é um dos principais meios 

de transporte de carga desde a década de 1970 (MESQUITA, 1974).  

                                                           
48 Aviamento foi o sistema de trabalho e troca de mercadorias aviadas a crédito, isto é, fornecida a crédito, da 

castanha e fazendeiros tradicionais, formando, assim, uma aliança com os governos municipais (BRITO, 2009). 
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A ocupação das terras e a criação de novas cidades ao longo da rodovia redefiniram os 

arranjos territoriais, como é o caso do projeto Rio Formoso, no Estado do Tocantins, para 

plantação de arroz irrigado. Aproveita-se o potencial hídrico da área do entorno da Ilha do 

Bananal, beneficiando-se da logística de escoamento da rodovia (CAETANO, Formoso do 

Araguaia, 2015). Na década de 1990, a abertura de novas estradas e a pavimentação das 

rodovias já existentes propiciaram um avanço do plantio de soja e eucalipto sobre as áreas de 

Cerrado. A fronteira agrícola se redefiniu no bojo desse processo, dado que a construção de 

rodovias permitiu o acesso a essas terras agricultáveis, embora, para tanto, às vezes tenha 

envolvido a construção de pontes sobre os rios Tocantins e Araguaia. Vale lembrar que, até o 

fim da referida década, as duas únicas rodovias pavimentadas e transitáveis durante todo o 

ano na Amazônia eram a Belém-Brasília e a Cuiabá-Porto Velho.  

A dinâmica recente desse território nos permite afirmar que há uma centralidade das 

cidades do entorno da rodovia, o que não acontece com as novas cidades e também com os 

antigos centros econômicos regionais. Reges Sodré da Luz Silva Dias (2014), numa leitura 

sobre a formação dos territórios ao longo da rodovia Belém-Brasília no trecho de Araguaína, 

faz algumas considerações sobre a rede urbana. Para ele, há uma rede de empresas 

nacionais/multinacionais se instalando ao longo da rodovia, alterando, pois, a funcionalidade 

da rede urbana, e, nessa mesma direção, a construção da ferrovia Norte-Sul, próximo à 

rodovia Belém-Brasília, solidifica a centralidade das principais cidades nodais na região. 

Porém, são áreas que perderam sua cobertura florestal na porção oeste para o plantio do 

capim, para a criação do gado bovino e, na porção leste, vêm perdendo gradativamente a 

vegetação do Cerrado para o plantio da soja e do eucalipto.  

Atualmente, esse corredor da Belém-Brasília concentra mais de 20 milhões de cabeças 

de gado (IBGE, 2006). São áreas próximas às aldeias indígenas dos Krahô, Karajás e Apinajé. 

Ribeirões têm sido destruídos ou sido contaminados por agrotóxicos, caso do rio Manuel 

Alves Grande, que banha o território dos Krahô.  No sul do Estado do Tocantins, as áreas do 

entorno da Belém-Brasília têm uma utilização maior do que as que se localizam distante da 

estrada. Entretanto, a abertura e a pavimentação da malha rodoviária dessas áreas permitiram 

uma maior utilização do solo de locais afastados da rodovia. Esse processo tem se acentuado a 

partir de 2009, com a construção da ferrovia Norte-Sul. Nesse mesmo sentido, embora os 

sistemas de transporte tenham se alterado com a construção da rodovia Belém-Brasília, no 

final da década de 1950, os sócios dirigentes do poder continuaram os mesmos. Não houve 
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uma substituição da produção, mas, antes, uma homogeneização desta, ou seja, houve uma 

ampliação das atividades agropecuárias.  

A economia estava voltada para a produção agrícola e as porteiras eram o símbolo 

maior da frente pioneira que ocupava o oeste tocantinense e estabelecia os fundamentos da 

fronteira agrícola de ocupação. Nesses termos, não representou rompimentos com os poderes 

já estabelecidos. Essas mutações podem ser identificadas se comparadas com o processo 

anterior. Lira (2011) apresenta duas forças que nasceram com o movimento de 1930: de um 

lado, os pactos estaduais, organizados pelo latifúndio, que queria ter suas terras improdutivas 

sem preocupação de políticas contrárias; de outro, o pacto federalista, formado pelos coronéis, 

que buscavam uma organização mais ampla, tendo no coronelismo a base de rompimento do 

poder dos latifundiários.  

A expansão da fronteira agrícola pelo norte de Goiás conduziu à política de 

infraestrutura, que tem na Belém-Brasília seu marco principal. Essa rodovia trouxe para o 

Tocantins uma nova organização do território. No entanto, os sócios maior e menor nessa 

região foram as oligarquias rurais, que se diferenciavam entre o sócio maior, ligado às 

atividades da pecuária, e o sócio menor, dedicado à agricultura moderna. 

A Belém-Brasília concretizou uma viabilidade econômica para o Norte Goiano. O 

fluxo migratório, que se direcionou para o campo, a criação de novos núcleos urbanos e a 

reanimação econômica de outras cidades na região estabeleceram uma nova fase de 

consolidação e organização territorial. A rodovia tornou-se um grande eixo de escoamento da 

produção e de interligação entre o Sul, que fornece produtos industrializados, e o Norte, que, 

por seu turno, oferta matérias-primas, conforme já foi dito. Trata-se aí de uma estratégia do 

Governo brasileiro para ocupar as bordas da Amazônia, uma ocupação dessa região muito 

mais por atividades econômicas do que para garantia do território.  

4.4 Reflexão de um percurso 

Os movimentos autonomistas do início do século XIX jamais podem ser vistos como 

um fato espacial de apenas um período histórico, pois eles foram alimentados por discursos 

separatistas ao longo das décadas. Os caminhos, sejam eles os rios, as rotas aéreas ou a 

Belém-Brasília, ligaram as cidades, os povoados e as fazendas. O tempo de duração da 

viagem foi, aos poucos, sendo reduzido. A duração da viagem por águas, pela estrada velha, 

pela Belém-Brasília, pavimentada e asfaltada, reduziu. Com a abertura da Belém-Brasília, o 
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isolamento de que tanto se ouve falar nesses rincões para a época intensificou as diferenças 

entre os sujeitos. A navegação aproximou os nortenses de lugares do Maranhão e do Pará. Foi 

uma aproximação em termos de relações comerciais e que também ultrapassa tais relações e 

se coloca como viagens de visita aos parentes e amigos.  

Em Brito (2009), sobre as redes de cidades no sudeste da Amazônia Oriental, os 

sujeitos, ao se referir ao período, sempre se reportaram às viagens familiares ao Nordeste. 

Nesta pesquisa, os sujeitos descreveram itinerários familiares e, na maioria, os avós, os pais 

caminharam sentido oeste. Grande parte se refere aos parentes no Nordeste. Porém, a rodovia 

Belém-Brasília alterou o movimento de mercadorias e de busca por serviços do Norte Goiano. 

Por outro lado, pouca alteração teve na região sudeste do Tocantins. Na viagem de Rodrigues 

(1987) ao Tocantins, ele, na década de 1930, viajou por precárias estradas até Paranã. Dessa 

cidade para Belém, continuou de barco pelo rio Tocantins.  

A rodovia Belém-Brasília ligou o norte ao sul e intensificou o sentido de diferenças no 

não reconhecimento do ser goiano dos nortenses. Assim, a pressão do movimento de divisão 

se intensificou quando os sujeitos goianos se encontraram com maior frequência.  

Pensando assim com Giménez (1992), a identidade flui no momento em que ela é 

confrontada, quando há outra identidade no processo de interação social. Ela não pode ser 

atributo, pois tem um caráter intersubjetivo e relacional. Um grupo precisa de interações com 

outro grupo para reconhecer sua identidade (GIMÉNEZ, 1992). Esse autor, que tem sua base 

de concepção de identidade respaldada em Loredana Sciolla, compartilha de seu pensamento 

quando faz tal afirmação. Entretanto, existe um ponto crucial nessa análise, a diferenciação. A 

restrita relação entre o norte e o sul de Goiás construiu um conjunto de singularidades dos 

goianos nortenses e apenas no confronto com os goianos do sul é que a diferenciação pôde ser 

ressaltada.  

A diferenciação se estabelece na relação com outrem, enquanto a identificação é muito 

mais na busca por singularidades do grupo. Nesse ponto, a diferenciação é o elemento 

primordial da formação da identidade. Para Giménez (1992), o campo da identidade opera 

segundo o princípio da diferenciação e isso se deve ao caráter de permanente 

autoidentificação, em um processo de reconhecimento entre grupos na tomada de consciência 

das diferenças. O autor ainda afirma que o princípio da diferenciação está no movimento 

contínuo de relação de contraposição. Um grupo se autoclassifica segundo uma relação que se 

opõe a outros grupos. Sem o confronto do ser, isto é, de forma isolada, não há identidade. É, 

pois, necessária a unidade das diferenças unificadas. Não nos reportamos apenas ao encontro, 

mas à intensificação do encontro dos sujeitos proporcionada pela Belém-Brasília, que marcou 

também o desencontro entre os goianos/tocantinenses. 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Pálacio Araguaia em Palmas. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V
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CAPÍTULO V 

5 POR UM ITINERÁRIO TOCANTINENSE 

 O sentido de itinerário nesta tese está muito ligado à temporalidade e ao percurso e, 

nesse sentido, a criação do Tocantins foi a materialização de lutas de anos em busca de um 

território separado de Goiás. Enquanto, para alguns entrevistados, nortista ou nortense são 

vistos como nomes pejorativos, para a maior parte dos sujeitos que moravam no norte de 

Goiás, são uma construção histórica, significada a cada época.  

A identidade é acionada quando se faz necessário e é condicionada à relação. A 

intensificação das relações entre os sujeitos nortenses e goianos, com uma luta autonomista 

em foco, acentuou ainda mais as diferenças entre eles. Com maior ligação entre o sul e o norte 

de Goiás, proporcionada principalmente pela rodovia Belém-Brasília, o movimento 

autonomista ganhou força política, e os sujeitos se articularam em movimentos espalhados 

pelo norte de Goiás. O Tocantins tornou-se, assim, uma prioridade e foi encampado por 

algumas lideranças políticas. No ano de 1988, finalmente, Goiás foi dividido. O norte de 

Goiás passou a ser o Tocantins. 

Neste capítulo buscamos dimensionar esse processo de criação do Tocantins e sua 

relação com a consolidação da identidade tocantinense. É o sol de um novo tempo 

proclamado nos discursos tocantinenses, arquitetado sobre os girassóis do progresso. 

Finalizamos com uma identificação sobre o processo de migração no Tocantins. O itinerário 

está no sentido de persistência da ideia, invenção e consolidação do Tocantins. 

5.1 A criação do Tocantins 

Para iniciar esta abordagem, elegemos como pressuposto que a identidade dos 

isolados, tão apregoada pelos políticos, deve ser medida pelos lugares de onde falavam, bem 

como pelas ligações desses lugares com o Centro-Sul do país, por meio dos automóveis. No 

entanto, esse pensamento não corresponde à vida comandada pelos rios. O isolamento se dava 

por dificuldades de se chegar ao sul de Goiás, na capital do Estado, Goiânia. Mesmo com a 

construção da rodovia Belém-Brasília, o tempo da viagem apresentava dificuldades. 

Raimundo Rodrigues da Silva (Palmas, 2015), quando fala sobre a região garimpeira, 

traçando relações com a importância da Belém-Brasília, afirma o seguinte: 
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Pugmil era um Gerais. Não tinha casa, não tinha gente. Quando a BR passou tinha 

algumas fazendas, alguns fazendeiros. Por isso era um lugar deserto, não era 

habitado por ninguém, tinha algumas fazendas. Quando desceu a estrada de chão, no 

Campo Maior, todo povoado tinha uma pensão, uma casa de pau, de barro. Nós 

achávamos que a Belém-Brasília passaria e ela não passou neste lugar. Como o 

Campo Maior, Rosalândia Velha e Crixás. Rosalândia Velha e Cacete Armado eram 

cheios de pensões. Onde tinha pensão tinha mulheres para trabalhar. De vez em 

quando, saíam para beira da estrada para ver os homens. Cada lugar que tinha uma 

pensão virou um povoado. Gurupi, quando a picadona passou, a gente ia no jipe 

velho, era poeira subindo. Fátima era um acampamento; Rosalândia, acampamento; 

Campo Maior, acampamento dentro de Pugmil. Paraíso era acampamento. Tinha a 

Fazenda Limpeza, tinha um agreste bonito, chapadão bonito. Onde foi passando a 

BR foi virando povoado. Cacete Armado não virou nada, não é povoado. A gente 

esqueceu daquele atraso [faz menção aos tempos de Goiás] (grifo nosso). 

O discurso de Silva ressalta a importância da Belém-Brasília enquanto eixo de ligação 

e, além disso, expõe outro fato importante, a criação do Tocantins. Nesse momento, ele fez 

uma pausa em sua fala e concluiu o pensamento afirmando que era um tempo de atraso. Nessa 

leitura, a rodovia marcou um novo tempo, fortalecendo o movimento de divisão de Goiás. Os 

trilhos ligaram o sul de Goiás a São Paulo, e os rios, por seu turno, o norte de Goiás a Belém. 

Em 1953, com a separação de Goiás pelo Paralelo 13, o norte integrou-se à Amazônia. Vale 

ressaltar que se trata de uma região geopolítica, e não de uma região49 criada por questões da 

divisão da paisagem em fitofisionomias.  

Em Porto Nacional, comandado por Feliciano Machado Braga, por volta do ano de 

1956, instaurou-se um movimento com manifestações no dia 13 de maio e, nesse sentido, a 

data do comício do dia 20 de maio foi celebrada como o ponto de largada para a criação do 

Tocantins. Ele entrou em pauta dos nortenses (CAVALCANTE, 2003). A bandeira do 

pretenso Estado foi criada, bem como foi lançado o Jornal do Tocantins, um instrumento de 

comunicação que se somaria a outros, como o Ecos do Tocantins, de Pium. Como se fosse 

uma brincadeira do juiz de Porto Nacional, o movimento foi levado a sério pelos seus 

idealizadores. Inclusive, Cavalcante (2003) afirma que as autoridades goianas acreditaram no 

que o juiz propunha depois de receberem as correspondências endereçadas nas quais 

constavam, como endereço do remetente, o Estado do Tocantins. Encampada por outras 

autoridades nortenses, a ideia de divisão ganhava força. 

Ainda para Cavalcante (2003), um congresso de estudantes em Goiânia debateu os 

problemas vividos pelos sujeitos do norte e encaminhou alguns entendimentos, dentre os 

quais o de que o isolamento seria decorrente da falta de estradas, resultado de má gestão 

política e falta de representação na política goiana. Como proposta, a divisão do Estado de 

                                                           
49 Entendemos a região como uma categoria que vem da Geografia Tradicional francesa, introduzida no Brasil 

primeiro pelos estudos monográficos sobre os aspectos físicos, humanos, econômicos e, na atualidade, com uma 

visão mais ampla e complexa das dinâmicas socioculturais, por exemplo. 
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Goiás era a melhor alternativa para se fazer sentir, nesses rincões, o progresso de uma região 

esquecida. O governador Juca Ludovico se declarou contrário ao projeto e deixou claro que 

não tinha pretensão alguma sobre ele, mas, antes, que seria um opositor. O deputado João 

d’Abreu, um arraiano, tinha também seu posicionamento contrário à divisão do Estado de 

Goiás. Defensor das políticas públicas para o desenvolvimento do Norte Goiano, ele 

acreditava que a solução consistia em deixar o Estado como um todo unido. A janela sempre 

aberta para o norte do sobrado de João D’Abreu, na Alameda Botafogo, em Goiânia, indica 

um personagem que teve seu olhar voltado para o norte. Ele afirma:  

Norte. Sempre Norte! Sua mente, como bússola, estava sempre voltada para o Norte. 

E para aí ele chamava sempre a atenção dos governos e órgãos públicos, mostrando 

as necessidades e dificuldades do homem nortense: o isolamento, a falta de 

transporte e comunicação face às grandes distâncias, a carência de instrução, de 

assistência médico-hospitalar, de incentivo para o trabalho (D’ABREU, 1983, p. 

208). 

Apesar dos contrários ao projeto de divisão, em Porto Nacional o movimento 

continuava e celebrava até mesmo o aniversário da autonomia do Tocantins, com a data de 20 

de maio de 1957 (CAVALCANTE, 1990). Porém, Feliciano Braga foi transferido para 

Luziânia e, assim, Porto Nacional perdeu seu principal líder. Já no dia 20 de maio de 1961, a 

manifestação foi menor (CAVALCANTE, 2005). No entanto, segundo Rosy de Oliveira 

(2002), a primeira bandeira foi criada e trazia 13 listras horizontais, representando o Paralelo 

13 com a palavra Velo, esta indicando a vigília que se propunham a fazer pela criação do 

Tocantins.  

Na fusão de comunidades em um território, estas buscam seus referenciais, como nas 

bandeiras, pois, como esclarece Claval (1999), o aceleramento dos deslocamentos produz um 

sentimento identitário maior, e isso fica evidente no fato de que às comunidades isoladas 

pouca importa a identidade, mas os contatos com outros, na diversidade, impõem um 

posicionamento quanto à identidade. Ou seja, a identidade é definida pelo meio. Compreende-

se, então, porque o movimento no Norte Goiano se espalhou e vozes até então mantidas em 

silêncio se manifestaram e se somaram ao movimento. Líderes que, na Constituinte, vão ser 

decisivos na criação do Tocantins. Na realidade, o que Feliciano Braga criou foi um 

movimento de autoafirmação. Nesse caso, os que demandavam a divisão se colocaram como 

subalternizados. Em sua tese sobre a luta dos sujeitos no movimento de criação do estado de 

Tapajós no Pará, Manuel Dutra (1999) afirma que o discurso das cheias foi o marco levantado 

para reivindicar a criação. Nesse sentido, ressaltam-se as fragilidades de uma região para fazer 

valer o projeto de divisão, como alternativa para o desenvolvimento regional. 



156 

 

 

 

 Quem conduziu o debate das fragilidades e dos descasos com o norte foram os 

estudantes. Na década de 1960, com a organização de estudantes ligados ao movimento de 

divisão, a CENOG (Casa do Estudante do Norte Goiano) se articulou. Para Jocyléia Santana 

dos Santos (2002, p. 91), essa casa, na realidade, é o nome atribuído ao movimento estudantil 

com a bandeira de luta reivindicatória de melhorias para a região. Nos termos da autora: “A 

CENOG formava um grupo compacto sem ligação político-partidária, esforçando-se, no 

entanto, para ter seus representantes na Assembleia Legislativa”. Porém, a luta ganhou 

expressividade entre simpatizantes do movimento de divisão. Sujeitos importantes na 

articulação social, como o Padre Rui Rodrigues da Silva e o deputado Darci Marinho, se 

embrenharam na luta. 

Entretanto, o movimento, que nascera como forte, enfrentaria os anos da Ditadura 

Militar (1964-1984). Como organização estudantil, os decretos federais, a partir de 1967, 

dificultavam o andamento dos trabalhos, por colocarem em ilegalidade os movimentos e, 

assim, os congressos dos estudantes outrora planejados foram sendo desarticulados 

(SANTOS, 2002). O general Emílio Rodrigues Ribas Júnior assumiu o governo de Goiás no 

lugar de Mauro Borges, passando a pregar a canalização de recursos como uma alternativa 

importante para desenvolver a região e, então, evitar tais manifestações pró-criação do 

Tocantins. Como forma de sustentar tal política, criou os Polos de Desenvolvimento nas 

principais cidades do norte, como Araguaína e Gurupi (CAVALCANTE, 2002). 

A antiga Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia 

(SPVEA) foi substituída pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), 

em 1966, vinculada ao Ministério do Interior. Esta teve o Banco da Amazônia (BASA) como 

seu agente financiador nos programas de desenvolvimento regional. No que tange à migração, 

podemos afirmar que a rodovia Belém-Brasília representou um marco territorial 

(VALVERDE e DIAS, 1967; AQUINO, 2002) nas décadas de 1960 a 1980, consolidando 

uma ocupação das áreas do divisor de águas Araguaia/Tocantins, subsidiada pelo Plano de 

Integração Nacional (PIN). O fluxo de pessoas e capital possibilitou o que podemos chamar 

de Fronteira Agrícola de Ocupação, a partir da década de 1960, conforme Lia Osório 

Machado (1992).  

O fortalecimento da pecuária foi um fator decisivo para as articulações de divisão 

territorial de Goiás. Da mesma forma que era preciso denunciar os descasos, subterfúgio 

apropriado desde o Período Colonial no norte de Goiás, era preciso garantir a soberania da 

região para suas despesas. Como já mencionado, o maior montante de financiamento da 
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SUDAM foi para projeto de criação de animais. O projeto já citado dos Polos de 

Desenvolvimento representou, segundo Miguel Ângelo Campos Ribeiro (1998), estímulo à 

migração bem como incentivos ao investimento de capitais privados e em infraestrutura e 

pesquisas minerais. O plano econômico implantado na Amazônia estava pautado na ideia de 

substituição de importações, financiada pelos capitais externo e interno.  

Há de se frisar que a rodovia Belém-Brasília representou o primeiro eixo rodoviário a 

conectar o Sul com o Norte do Brasil, mas foi a partir dos anos de 1970 que a região teve uma 

organização chamada de “Malha Programada” (BECKER, 1991), alicerçada no Plano de 

Integração Nacional (PIN), o qual, em suas dotações orçamentárias, previa um montante de 

recursos para viabilizar a construção da Transamazônica, a BR 230, que sai de Cabedelo, na 

Paraíba, e chega ao Estado do Amazonas, passando por áreas com baixa densidade 

demográfica à época. Essa rodovia liga a região exportadora de mão de obra com as áreas 

florestadas da Amazônia, possibilitando o deslocamento de trabalhadores do Nordeste para a 

Amazônia.  

Para viabilizar o programa previsto no Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento 

(I PND), bem como a construção da rodovia Transamazônica e o programa de Colonização 

em seu entorno, foi emitido, pelo Governo Federal, o Decreto-Lei n° 1.179, de 06 de julho de 

1971 (BRASIL, 1971), instituindo o PROTERRA, que tinha como objetivo viabilizar a 

redistribuição de terras e estimular a produção agrícola por meio do crédito rural, 

“melhorando” a condição do trabalhador rural do Norte e Nordeste. O critério do Plano para a 

Amazônia era sua integração espacial, interligação cultural e desenvolvimento econômico. 

Segundo Ribeiro (1998), a SUDAM criou o Plano de Desenvolvimento da Amazônia 

(PDAm), com a finalidade de aperfeiçoar os mecanismos de aplicação orçamentária e garantir 

captação e investimento dos recursos, resultando na canalização de mais de 70% do total de 

investimentos nos setores de transporte e colonização. 

No Governo do Presidente Geisel, foi implantado o Segundo Plano Nacional de 

Desenvolvimento (II PND) para o período de 1975-1979. A Amazônia não mudava seu papel 

no contexto econômico e continuava como área fornecedora de matérias-primas. Nesse Plano, 

o Norte teve novos programas que passaram a sustentar o papel da Amazônia na região, 

dentre eles o Programa de Polos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia – Polamazônia 

(BRASIL, 1976). O Polamazônia tinha por objetivos na área do Araguaia/Tocantins:  

[...] apoio a projetos resultantes do Plano de Desenvolvimento Integrado do Vale do 

Tocantins; melhoria da rede de estradas vicinais de apoio à atividade pecuária; 
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melhoria tecnológica e consolidação da atividade pecuária; fortalecimento dos 

núcleos de Araguaína e Miracema do Norte (BRASIL, 1976, p. 94). 

Esses polos tinham como uma das fontes de custeio os orçamentos do PIN e do 

PROTERRA, tendo como principais contribuições, nessa região, a implantação da 

infraestrutura básica para a área da reserva mineral de ferro da Serra dos Carajás. Na 

concepção foi visto como uma fronteira de recursos e não como uma fronteira tropical. A 

mesma política continuou no Terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento (III PND) para os 

anos de 1986 a 1989, no Governo de José Sarney. Para Ribeiro (1998, p. 93), continuou a 

“ênfase aos Recursos Minerais [...] de ferro da Serra dos Carajás com 18 bilhões de toneladas 

de hematita; as de cassiterita do sul do Pará”. Esses polos dinamizaram a economia regional. 

O desenvolvimento foi baseado em uma economia de fronteira, que, além dos desastres 

ambientais, estava associada à crise econômica. Então o Governo Federal criou medidas de 

contenção à degradação do meio ambiente por meio de programas, dentre os quais, em 

1990/1991, o Plano Nacional de Meio Ambiente (PNMA), com finalidade de adquirir 

suficiência na gestão ambiental.  

No Bico do Papagaio, pós-criação da rodovia BR 14, “a abertura da rodovia Belém-

Brasília afetou profundamente a região” (VALVERDE e DIAS, 1967, p. 164), em decorrência 

da ocupação das terras por grileiros e da expansão da pecuária. Alguns lugares foram criados 

pelos migrantes que para lá se direcionaram. Veja-se, por exemplo, a criação de Carmolândia. 

Thayssllorranny Batista Reinaldo (2012) faz uma leitura a partir de suas entrevistas com os 

moradores desse município, considerando-o como uma fronteira de ocupação, segundo um 

ponto de vista de ocupação espontânea para a Amazônia. A migração se dava em uma 

perspectiva de busca por melhorias de vida e, nessa direção, alguns chegaram atraídos pela 

terra, adquirindo-a junto ao Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO). 

Esses primeiros moradores vieram principalmente da região Sul do Brasil, além de 

Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Pioneiros, que tinham terras no Sul do país e em Minas 

Gerais, principalmente. Terras que eram, inclusive, bem valorizadas, mas que foram vendidas 

para que seus donos migrassem para a região Norte para comprar grandes extensões de terras 

por um preço mais barato (REINALDO, 2012). Na realidade, o encontro de sujeitos na região 

de Araguaína se deu principalmente por essa possibilidade de adentrar a mata. A memória do 

Professor José Francisco Concesso, de uma viagem à Serra Pelada, traz à tona lembranças de 

uma travessia e de suas andanças por onde passava aquela estrada e de como era difícil por ali 

trafegar com mata fechada e animais selvagens. Lembra ainda o professor que, nessa porção 
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do território tocantinense, o Governo Federal financiou o desmatamento ao incentivar a 

expansão da pecuária em substituição à floresta Ombrófila Aberta e Densa. 

Entretanto, foi esse encontro entre, de um lado, os capitalizados e, de outro, os que já 

estavam na terra no Bico do Papagaio que criou uma das questões mais debatidas e colocadas 

como uma problemática do norte de Goiás. O Bico do Papagaio despontava como a região de 

maior violência no campo no país. Em uma reportagem, o noticiário traz a seguinte 

afirmação: “no extremo Norte, está a região do Bico do Papagaio, marcada pela violência nas 

disputas da terra” (VEJA, 08 jun. 1988, p. 45). Toda reportagem se prestava a menosprezar o 

Norte Goiano, colocando, com isso, a maior problemática em evidência. As reportagens, 

contudo, nunca mostravam o movimento de resistência camponesa das mulheres e a força de 

luta do Padre Josimo. Mesmo no período da Ditadura Militar, o movimento tomava força e 

fazia investida. O empenho do deputado José Wilson Siqueira Campos, de João Ribeiro e de 

Edmundo Galdino, entre outros, foi decisivo para fazer permanecer viva a ideia de criação do 

Tocantins. Em 1981, um estudo de viabilidade e problemas do norte de Goiás foi feito 

baseado nos princípios jurídicos. O estudo foi comandado pela Comissão de Estudos do Norte 

Goiano, conhecida como CONORTE (CAVALCANTE, 2005). Os relatórios desta comissão 

colocavam novamente em efervescência o movimento separatista.  

Em 1986, a festa da CONORTE tinha o seguinte slogan: “estou goiano, mas sou 

tocantinense”. É uma frase que Siqueira Campos sempre falava quando se referia à criação do 

Tocantins. Alguns textos de João Rocha Dias (1989) são importantes para pensarmos como 

ele se posicionou à época quanto à questão: 

[...] o norte goiano, acima do Paralelo 13, e o sul, abaixo dessa linha, constituem na 

verdade duas regiões fundamentalmente diferentes. [...] a outra, acima do Paralelo 

13, é tipicamente uma região nortista, que se colonizou sob influência econômica e 

cultural de Belém do Pará, o seu porto marítimo. [...] as diferenças culturais, as 

enormes distâncias e inexistência de ligações rodoviárias até época recente, os polos 

opostos de atração econômica, representados por São Paulo ao sul e Belém ao norte, 

terminaram por separar de fato o que só politicamente acha-se unido. O norte e o sul 

de Goiás são dois estados distintos, que muito pouco têm em comum (DIAS, 1989, 

p. 77). 

A divisão de Goiás no Paralelo 13, em 1953, apresentava-se como a principal linha 

que divide duas realidades, coincidindo com a Capitania no Norte de 1821. É como se 

estivesse predestinado que ali passaria uma linha que causaria separação. O jogo com o 

oposto e a diferença é ressaltado no discurso de Dias, na tentativa de convencimento pela 

criação do Tocantins. Esse Paralelo 13, apenas uma linha imaginária, recebeu um significado 

de separação em Goiás. Há um imaginário dos sujeitos dos lugares na divisa do Tocantins em 
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tentar materializar a linha imaginária, mostrando onde ela está. O mapa serviu muito bem para 

fazer essa concretização/imaginação. Voltando aos discursos de Dias (1989), ele colocou o 

Paralelo 13 como real separação entre o norte e o sul de Goiás, e apresentou 13 proposições 

que representam a necessidade de se criar o Estado do Tocantins, segundo o Movimento Pró-

Criação do Estado do Tocantins. Vamos nos ater às três primeiras proposições, conforme 

trecho transcrito a seguir: 

1. Institucionalizar a divisão de fato existente nos planos histórico, político, social e 

econômico, a partir da divisão judiciária Norte e Sul de Goiás, já a 15 de setembro 

de 1809; 

2. Diferenciação sociocultural da área tocantina em relação às demais regiões do 

Estado de Goiás, quer no processo de ocupação, quer na origem das correntes 

migratórias; 

3. Identidade regional do sentimento separatista ao Norte de Goiás (DIAS, 1989, p. 

395). 

 

Três aspectos nos chamaram a atenção nessa citação. Primeiro, o fato de que houve 

uma continuidade dos limites do território, que são os mesmos da época da Colônia/Império; 

segundo, o debate que permeou os discursos até as décadas de 1980, de que a migração era o 

diferencial entre as duas regiões em Goiás – e, nesse sentido, em outro momento, Dias (1989) 

cita um discurso de uma senhora sobre a eleição do representante regional, que deveria ser um 

que gostasse de farinha e de chambari; e, terceiro, o sentimento separatista como fator 

identitário. Em Vanuatu, Bonnemaison (1987) observou que, às vésperas da autonomia, havia 

no território uma efervescência direcionada por afirmações e negações de cunho identitário.  

Os mitos de origem, a narrativa territorial, se proclamavam por todos os cantos, em um 

movimento de conflito que jogava com o tempo. O discurso do Coutume ressurgia do 

esquecimento, como em um dos pontos chaves, em que o autor expôs o que se segue: 

Ce qu'on appelle Coutume repose à Tanna comme dans le reste de Vanuatu sur une 

tradition orale à la fois réifiée et constamment réactualisée, c'està-dire qu'elle 

s'appuie sur un héritage qu'elle recrée. [...] Mais si la Coutume évolue, ce sont 

l'esprit, les attitudes mentales, les valeurs de la culture mélanésienne et la parole des 

anciens mythes qui continuent à l'animer50 (BONNEMAISON, 1987, p. 25). 

A identidade é acionada no momento da relação. Concordamos, assim, com Dutra 

(1999, p. 113), quando diz que “a identidade, portanto, longe da espontaneidade, é algo 

elaborado conscientemente por aqueles grupos que impõem sua própria voz como sendo da 

região”. Cavalcante (2005), por sua vez, indaga: “a quem interessa o Tocantins?” Pode ser aos 

                                                           
50 “Isto que chamamos de Coutume se baseia em Tanna como em outros lugares em Vanuatu sobre uma tradição 

oral, tanto reificada e constantemente atualizada, ou seja, ele está apoiado sobre uma herança por ela recriada 

[...]. Mas, se o Coutume evolui, estes são espíritos, das atitudes mentais, os valores da cultura melanésia e a 

palavra dos antigos mitos que continua a animar”. 
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empresários, que buscavam expandir seus negócios, mas poderia ser, também, aos 

aventureiros, que sonhavam em ter um Estado independente de Goiás. Uma elite que buscava 

o poder e almejava criar uma força política no Estado.  Para Yucarim Melgaço Barbosa 

(1999), atendeu-se, também, a interesses ruralistas. Pelos Lobbies, a Constituinte de 1987 foi 

formada por negociações entre igrejas, sindicatos, cartórios, multinacionais e, como força 

maior, o comandado pela UDR (União Democrática Ruralista), com mais força e resistência 

nas matérias que lhes interessassem. Sem um método para definir os trabalhos, as comissões 

foram criadas, dentre estas a que discutiria os Estados e territórios, sob a presidência do 

deputado Bernardo Cabral (BARBOSA, 1999). 

O conflito se estabelecia na fronteira e no Norte Goiano, não apenas no Bico do 

Papagaio, como já ressaltamos, mas também na Ilha do Bananal, como bem detalhou Barbosa 

(1996) em sua pesquisa sobre o Projeto Formoso. As tramas da fronteira e os conflitos entre 

os sujeitos que já estavam e, no encontro, os que ali chegavam. Barbosa (2015) fala de uma 

ocupação ilegal com conteúdo de grilagem de terra no Tocantins. Durante o processo de 

criação do Estado, observou-se uma movimentação intensa dos proprietários de terras do 

norte de Goiás, por meio da União Democrática Ruralista (UDR), pela garantia legal – para 

muitos desses, o mais adequado seria ilegal – da posse da terra. Dessa forma,  

[...] infiltraram-se na Constituinte de 1987 e lançaram as bases para o novo Estado, a 

fim de proteger a grande propriedade ou o latifúndio. [...] aliado aos interesses do 

relator das subcomissões dos Estados, a classe fortaleceu a luta pela divisão de 

Goiás. ”O Estado do Tocantins é a UDR no poder”, afirmou peremptoriamente, na 

época, o presidente da Federação da Agricultura de Goiás (FAEG), Aroldo Rastoldo 

(BARBOSA, 2015, p. 70). 

Vê-se, na citação, uma leitura que denuncia os lobbies na formação do Tocantins. Em 

uma leitura de Rangel (2005), sobre a Dualidade da Economia Regional, até a década de 

1990, não se identifica uma sobreposição de sócios no pacto de poder; há, ao contrário, uma 

perpetuação dos poderes oligárquicos agrícolas. Entende-se, nessa esteira, que o sócio maior 

era constituído pela burguesia rural, que tinha na pecuária sua base estruturada e já 

consolidada da economia regional, ao passo que o sócio menor era formado pela agricultura 

dos anos de 1970, que se consolidou com grandes projetos subsidiados por capitais públicos e 

privados e, dentre tais, o Projeto Formoso e o Prodecer III em Pedro Afonso (BRITO, 2009).  

Os ruralistas passaram a ocupar os cargos do Legislativo de Goiás e a defender a 

criação do Estado do Tocantins como uma necessidade de manutenção no poder, uma vez que 

isso iria aumentar a bancada ruralista na Câmara e no Senado Federal, já que se criaria um 

Estado totalmente dominado pela UDR. Segundo Barbosa (1999, p. 90), essa entidade se 
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alterou de tal para defender seus interesses na região, que “os associados mais exaltados 

chegaram a afirmar: ‘para cada fazenda invadida, um padre morto’”. No dia 10 de maio de 

1986, o Padre Josimo Morais Tavares foi covardemente assassinado por um pistoleiro em 

Imperatriz e, enquanto o sangue de Josimo esgotava de seu corpo, a UDR Imperatriz era 

fundada (ALDIGHIERI, 1993). No entanto, a morte do padre foi uma semente, em sentido 

figurado, de uma luta organizada no campo que se fortaleceu no Bico do Papagaio. Para Lira 

(2011), a elite agrária conservadora assumiu o comando do movimento de divisão de Goiás 

nas décadas de 1980.  

Siqueira Campos chegou em Colinas do Norte junto com os fazendeiros do Paraná, 

São Paulo, Minas Gerais e sul de Goiás, atraídos por terras baratas. Veio com intuito de se 

tornar fazendeiro no município. Foi eleito em 1965 para deputado federal pela ARENA e 

encampou a criação do Tocantins como meta principal no exercício de palamentar na Câmara 

dos Deputados em Brasília, assumindo, nesse sentido, na Constituinte, a relatoria da 

Comissão da Organização dos Estados. Com um veto à criação do Tocantins, emitido pelo 

Presidente da República, José Sarney, as estratégias tinham de ser convicentes em eventual 

novo pedido de divisão de Goiás, embora, conforme afirmou Feitosa (2011), houvesse uma 

pequena dotação orçamentária, fator importante a ser levado em consideração, pois a criação 

de um novo Estado demandaria investimento e gastos para a União. 

Os discursos então buscavam, ao mesmo tempo, mostrar a fragilidade e as 

potencialidades, como uma estratégia necessária para produzir o devido impacto. Fernando 

Gomes, deputado federal da Bahia, ao fazer uma alusão à criação do Tocantins, afirmou: 

“aqui, os ricos ficam no sul e os pobres, no norte. Mas, dividido o Estado, tenho certeza de 

que dentro de pouco tempo o norte será tão rico quanto o sul” (BRASIL, 1987, p. 88, grifo 

nosso). Um discurso sempre presente na Comissão foi a questão da invenção do Tocantins, 

sempre remetido ao processo histórico da luta em torno da autonomia dos tocantinenses. 

Alguns desses discursos, que buscamos analisar, podem ser visualizados nos recortes a seguir:  

O povo nortense luta e aspira, há 178 anos, pela criação do Tocantins. Não nasci no 

norte, mas escolhi aquela região para viver e dar minha contribuição, porque 

acredito que será uma das soluções para o nosso País, principalmente no que diz 

respeito à produção de grãos e de outras riquezas muito grandes que precisam ser 

exploradas. João Batista de Jesus Ribeiro, Deputado Estadual de Goiás (BRASIL, 

1987, p. 84). 

Essa nossa luta tem história e digo que nenhum fato social obtém unanimidade, 

como disse o nosso colega, se não vier acompanhado de uma história. Neste caso, a 

história ousada daquele senhor, o nosso Segurado, que, num gesto de coragem, lutou 

pelo Estado autônomo do Tocantins, lá na grande Natividade de Cavalcanti. Mas 

esse gesto não parou aí. Ele veio um pouco à frente. E outros homens do Norte, 
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ousados, no seu isolamento, criaram e redigiram um jornal, o Rio Tocantins e depois 

o Estado do Tocantins. Mais tarde, houve novos acontecimentos. Prefeitos e 

lideranças se reuniram, em Porto Nacional, fizeram o primeiro manifesto à Nação a 

favor da criação do Estado do Tocantins. Pouco depois, outros homens, num 

trabalho laborioso de congregar os nortenses, criavam aqui, e também em vários 

Municípios do Norte, a Casa do Estudante Nortense. Padre Rui é a lembrança feliz 

do povo nortense (palmas). Mas não parou aí, Sr. Presidente. Outros estudiosos da 

questão nortense, reunidos no fórum, resolveram criar a Conorte – a estes laboriosos 

e estudiosos que se têm aprofundado na questão do Tocantins, nosso 

reconhecimento e nosso agradecimento. E mais: quando Goiás se balança, 

atendendo ao apelo e a luta já está quase vencida, atingiu a unanimidade. Como 

cidadã portuense, conheço aquela história e amo o Norte pela sua resistência. Lucia 

Vania Abrão Costa, Deputada Federal de Goiás (BRASIL, 1987, p. 86). 

O Estado do Tocantins precisa ser criado, e vai ser criado, para que se preste uma 

homenagem ao Deputado Siqueira Campos e a todos aqueles que labutaram pelo 

Tocantins há mais de 150 anos. O Estado do Tocantins precisa ser criado, e vai ser 

criado, para que represente um testemunho de homenagem ao grande Presidente 

Juscelino Kubitschek e a Bernardo Sayão que, por primeiro, nos mostraram, a todos, 

o caminho do Norte, integrando à Nação esta região esquecida. O Estado do 

Tocantins precisa ser criado, e vai ser criado, para que a mesopotâmia Tocantins-

Araguaia deixe de ser apenas um corredor de passagem para os contribuintes da 

riqueza comum do País. Maria do Socorro (BRASIL, 1987, p. 89). 

As falas demonstraram uma unanimidade em reconhecer o processo de divisão como 

construído historicamente por resistências, pois transmite a ideia de conflitos e permanências 

pela duração do processo. Com uma cronologia precisa ou não, o discurso é sempre remetido 

a uma primeira manifestação. Esta não é o ato de fundação, mas a concretização da separação 

regional de 1821. Outra questão ressaltada, no segundo discurso, são os lugares dos 

acontecimentos. Nesse caso, Natividade tem um papel simbólico no processo, pois sempre é 

remetido a ela o lugar fundador, do primeiro governo e de lócus de resistência da ideia de 

separação. Bonnemaison (1986) chamou os lugares primeiros de entrada ou de aparição, 

muitos por serem místicos, como os lugares fundadores. A partir deles, os sujeitos se orientam 

no território e constroem seus discursos de vida. Não há pirogue sem os lugares fundadores. 

A história da formação do território se dá pela representação do lugar na memória de seus 

sujeitos.  

No caso tocantinense, Palma e Natividade, em 1821, e Porto Nacional, na década de 

1950, foram lugares nos quais a história da formação do território tocantinense foi construída. 

Percebe-se, no último discurso, uma leitura da vida do nortense com a Belém-Brasília. A 

oradora ressaltou duas personagens da construção da rodovia ao mesmo tempo em que remete 

à riqueza regional em matéria-prima, uma ligação muito próxima da rodovia Belém-Brasília, 

sobre a qual todo o discurso da congressista foi construído e em torno da qual tudo girou. 

Porém, criar o Tocantins também era um ato de libertação, como se pode ver nos excertos 

seguintes: 
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Os 5 milhões de goianos que habitam este grande Estado sonham que a Assembleia 

Nacional Constituinte haverá de dar ao povo nortense sua libertação. Heli Diogo 

Moraes Dourado, Deputado Estadual de Goiás (BRASIL, 1987, p. 84). 

Nasce no local adequado, nasce sob as vistas de um povo libertário, fraterno e irmão 

o nosso Estado do Tocantins. Viva o Tocantins, viva Goiás! (palmas.) [...] Não 

deixarei de registrar as manifestações por mais modestas que sejam. E é sob forte 

emoção, Sr. Presidente, é com o coração cheio de alegria, envolvido numa soma 

enorme da beleza da vontade do meu povo, de se libertar, de quebrar amarras, de 

sacudir este Brasil, que deixo esta tribuna após me manifestar, nessa reiteração que 

faço, favorável à criação do Estado do Tocantins, para o bem de Goiás e do Brasil. 

(palmas.)  José Wilson Siqueira Campos (BRASIL, 1987, p. 94). 

A criação do Tocantins era a libertação dos tocantinenses do jugo do Governo de 

Goiás, conforme aparece nas falas dos dois parlamentares goianos. Com esse discurso, que 

não foi apenas durante a constituinte, Siqueira Campos já o apregoava durante toda a sua luta 

em seu envolvimento na luta separatista. A adesão do governador Henrique Santillo à criação 

do Tocantins foi decisiva no processo e se constitui em um dos motivos de o congressista se 

referir a Goiás em seu discurso. No entanto, a crítica ao desprezo dispensado à região foi 

evidenciada na fala do deputado. Outra questão importante também é apresentada, a 

identificação com o Tocantins. A fala do Karajá na Constituinte foi um exemplo disso: 

Sou da Ilha do Bananal e como V. Ex.ª bem disse, sou índio, um dos primeiros 

habitantes desse Goiás, desse Tocantins, vamos dizer assim. Compareci aqui, neste 

momento solene, para dizer que toda reserva indígena instalada na Ilha do Bananal a 

essa ideia. [...] considero-me tocantinense também. Idijaruri Karajá (BRASIL, 1987, 

p. 88). 

Nesse caso, qual a importância da identidade territorial? O índio faz uma divisão entre 

ser da Ilha como lugar de sua existência, sua etnia indígena como sua identificação diante dos 

não indígenas, e ser tocantinense. Esta é uma identidade mais abrangente, geral, distante do 

cotidiano, existindo apenas enquanto representação. Siqueira Campos faz uma sequência de 

discursos, acentuando o tom de resistência e de envolvimento com a causa da divisão. Ele 

coloca-se, também, como alguém sobre cujos ombros pesava a obrigação de trazer o tão 

falado desenvolvimento.  

A causa nortense é das mais justas, Sr. Presidente. A emancipação que o norte-

nordeste de Goiás buscam há 178 é hoje uma ideia amadurecida (BRASIL, 19 de 

junho de 1987, p. 2.822). 

Vamos chegando à grande vitória do povo nortense de Goiás: a criação do Estado do 

Tocantins. [...] como parte dessa mobilização popular, Sr. Presidente, conclamo 

todos os tocantinenses para que, no dia 22 de maio corrente, todas as igrejas, 

católicas e evangélicas, e os centros espíritas realizem atos de ação de graças pelo 

bom êxito com que a Assembleia Nacional Constituinte está concluindo a 

elaboração da nova Carta Magna brasileira (BRASIL, 13 de maio de 1988, p. 1.771).  
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[...] a criação do Estado do Tocantins, que está prestes a acontecer, abre largas 

possibilidades de investimento público e privado para os seus oitenta municípios, 

que apesar das imensas riquezas que possuem – terras férteis, recursos hídricos, 

minérios e extensas reservas florestais – sofrem as consequências de falta de 

governo e, portanto, do abandono a que vêm sendo relegados (BRASIL, 17 de maio 

de 1988, p. 1.831). 

Após 179 anos de luta o povo tocantinense conquistou sua autonomia. V. Exª ajudou 

muito para que chegássemos a esse tempo. [...] conseguimos, apesar de todos os 

obstáculos, a autonomia do povo tocantinense e rumos definitivos para a Nação 

brasileira (BRASIL, 02 set. 1988, p. 1.423). 

A contagem regressiva foi feita. Era uma luta de 178 anos, depois já era uma luta de 

179 anos. A temporalidade foi colocada como critério para o amadurecimento da ideia da 

invenção do Tocantins, no primeiro momento, com um discurso de apelo, recorrendo às 

reafirmações da necessidade de o projeto ser aprovado. No segundo, já se recorre ao 

agradecimento a Deus pela conquista. Tocantins não é mais um Estado pobre, foi uma região 

maltratada pelos desgovernos de Goiás sobre ela. No último, recorre-se à exaltação da luta 

autonomista. Em parte, essa reflexão, antes e durante a criação do Tocantins, persistirá pós-

criação do Estado nas falas de Siqueira Campos. Finalmente, pelo Ato das Transações 

Constitucionais Transitórias, no Art. 13, “é criado o Estado do Tocantins” (BRASIL, 1988, p. 

140). De identidade dos isolados, esquecidos, abandonados, ao sol, como irradiador da vida, 

apresenta-se como um símbolo do novo tempo no Tocantins.   

5.2 Do Sol de um novo tempo...  

Os movimentos de tensão pela criação do Tocantins foram superados. Foi uma 

trajetória importante, principalmente por representar 252 anos de busca por diferenciações. O 

dito atraso somente existe em relação a quem? A Goiás. O atraso pode ser medido pela 

aceitação incompleta de Goiás com a perda de mais de 40% do seu território. A Revista Veja, 

de 11 de janeiro de 1989, publicou uma matéria muito tendenciosa ao buscar exaltar Goiás em 

detrimento do Tocantins, por meio de falas dos políticos de Goiás. O título fazia uma 

referência a Goiás: “menor e melhor”. Enfaticamente, afirma que Goiás ficou com o melhor: 

“95% de toda a riqueza do antigo Estado ficou do lado goiano, enquanto o Bico do Papagaio, 

a região campeã de mortes em conflitos de terra no Brasil, pertence agora a Tocantins” 

(VEJA, 11 jan. 1989, p. 48). 

Mesmo com todas as riquezas abordadas, Goiás busca amenizar o impacto negativo 

que pudesse vir. Em um comparativo, Goiás possuía, na época, 8.000 quilômetros de estradas 
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asfaltadas, ao passo que Tocantins apenas 1.000. Depois prossegue a reportagem com várias 

iniciativas no campo goiano que deram certo e a prosperidade em todos os cantos do Estado. 

São pecuaristas que lucram com a criação de animais e agricultores a boa safra. É 

prosperidade chegando aos lares goianos. No final da reportagem, uma nota grifada ressalta: 

“A difícil vida própria. Tocantins inicia a vida com problemas” (VEJA, 11 jan. 1989, p. 51). E 

afirma ser o Tocantins um lugar em que falta tudo, expondo precárias instalações. Toda a 

matéria foi arquitetada para diminuir o Tocantins, ser desprezível, a tal ponto que, finalizando, 

faz a seguinte afirmação:  

[...] pobre e desajeitado, o 24° estado brasileiro dispõe de belas praias às margens do 

Rio Araguaia, com as quais pretende atrair turistas, que só conhecem da região 

aquilo que ela tem de pior – a violência dos conflitos de terra no Bico do Papagaio 

(VEJA, 11 jan. 1989, p. 51).  

Com uma fotografia das quebradeiras de coco em labor, e de modo desproporcional, e 

uma outra de um pequeno afluente do rio Tocantins com algumas pessoas banhando, é o 

resumo do que é o Tocantins. O contraditório se estabelece na exploração dos dados e das 

informações. Não era uma questão de o Tocantins ser pobre, mas a afirmação do fato de que o 

abandono não era apenas discurso, mas uma realidade factual. Os sujeitos entrevistados são 

enfáticos ao afirmarem as dificuldades de acesso à capital, Goiânia, antes da criação do 

Tocantins. O que permanecerá é o discurso de superação. “É ser o mais novo Estado da 

federação, é superar o tempo de atraso” (MARQUES, Araguaína, 2014). 

Há duas questões nessa abordagem. Primeiro, que o isolamento se dá em razão de não 

haver estradas que ligassem a região à capital e, a isto, some-se a distância em relação à 

mesma. Tem-se, então, uma enorme dificuldade no deslocamento até a capital. A malha 

rodoviária é um determinante nas falas dos sujeitos quando inquiridos sobre o que seria 

progresso. Tecem, como se poderá ver nos trechos a seguir, uma reflexão, recordando suas 

trajetórias repletas de dificuldades em se locomoverem de uma área à outra. O apego ao 

território também vai ser medido pela intensidade com que a transformação foi sentida no seu 

dia a dia. 

O Estado do Tocantins foi a melhor coisa que já existiu no norte, foi esta separação. 

Criação do Tocantins. Ele nasceu e ainda hoje ele está no progresso (SILVA, 

Palmas, 2015). 

Ser tocantinense veio para melhoria, antes a gente [se] sentia muito isolada. A 

distância da capital, dos benefícios era muito difícil. Melhorou muito depois da 

criação (MORAES, Darcinópolis, 2015). 
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“Pra” mim foi uma honra, porque antes era esquecido por Goiás o norte do Estado. 

Hoje nós temos um desenvolvimento que não tínhamos na época de Goiás. Foi 

fantástico este desmembramento, criando o Tocantins (SANTOS, Gurupi, 2015). 

Eu só [me] sinto tocantinense assim. Quando aqui era Goiás era muito esquecido, 

então o estilo da cidade, em termos de benefícios, infraestrutura, melhorou bastante. 

A gente era bem isolado, muito isolado, muito, muito mesmo (AGUIAR, Arraias, 

2015). 

Nesta pesquisa para a tese, nos trabalhos de campo de sul ao norte do Tocantins, não 

encontramos sujeitos que afirmassem que a criação do Estado tenha sido ruim ou que tenha 

ficado insatisfeito com a divisão de Goiás, apesar de que não se pode generalizar. O 

sentimento experimentado quando se comparam os benefícios ainda pode ser visto por 

aqueles que vivem na fronteira, como em Arraias, Palmeirópolis e Araguaçu. Em algumas 

falas, ficam visíveis as angústias com relação aos impostos diferenciados ou a uma 

fiscalização mais intensiva, principalmente na comercialização de gado bovino. Nas 

afirmações dos entrevistados, a palavra “esquecimento” é uma referência constante que fazem 

para justificar a diferença. A referência, nesse caso, sempre remetida à circulação. A 

mobilidade pelo território é o fator de encontro. Sua intensidade ou duração determina a 

distinção. Para quem está distante do limite Goiás-Tocantins, é uma memória de um tempo 

que se reinventa. O esquecimento e a recordação sempre aparecem em conexão com as 

comparações. Para quem vivencia esse contato o tempo do litígio, parece ser ainda o presente, 

uma confusão entre o ser e o não ser. 

Em 2008, o nosso contato com os sujeitos em Arraias51 foi intenso e questionamos o 

porquê de os moradores saírem dali para fazer compras em Campo Belo, Goiás. As repostas 

sempre demonstraram que o outro lado era mais desenvolvido e que tinham como prática 

comprar em Goiás. A questão regional coloca-se como maior do que o apego ao lugar. 

Edilene Barbosa Aguiar (Arraias, 2015) ressaltou que não perdeu o vínculo, como se pode 

ver: 

Como ainda a gente tem muita relação com Goiás, eu me sentia mais goiana do que 

nortista mesmo. Pra gente o goiano não sumiu, nós temos muita relação com Goiás 

ainda. Como [a região] aqui é muito interiorana, a última cidade do Tocantins, então 

a relação com Goiás ainda é muito forte. Tem saúde que também é lá em Goiás 

(AGUIAR, Arraias, 2015).  

Os limites do Estado não são muralhas de separação; para a entrevista acima, é um 

imaginário materializado nos mapas. As relações continuam, e para Costa (Arraias, 2015) ela 

ainda utiliza o sistema de saúde de Goiânia, por confiar apenas nos médicos da capital goiana, 

                                                           
51 Tal pesquisa foi realizada durante o Mestrado. 
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mentalidade que não difere do que se podia ver nos primeiros anos de construção de Palmas. 

Naquele período, muitas famílias faziam compras em sua terra natal e, ainda mais corriqueiro, 

havia pessoas que continuavam a cortar o cabelo com seus barbeiros em cidades como 

Goiânia, São Paulo e até em cidades interioranas como Bacabal, Maranhão. As duas últimas 

entrevistadas demonstraram que o lidar com a identidade todos os dias faz o presente ser 

presentificável, sem o tempo do esquecimento necessário para criar o discurso identitário. O 

estar isolado reforçou o sentido de ser nortense dos sujeitos. O isolamento enquanto estado de 

uma comunidade é medido no ato da relação e por comparação. Bonnemaison (1979), ao falar 

sobre as viagens comerciais, uma das primeiras impressões também do autor com 

comunidades melanésias, analisou o encontro como um momento de descobertas do mundo 

do outro. O sujeito que viajava/chegava sempre trazia as novidades de outros lugares. Já 

comentado no capítulo, isso também era muito frequente no período da navegação dos rios 

Araguaia e Tocantins. As barrancas, como costumam chamar as margens dos rios na região, 

eram ocupadas pelos sujeitos quando o apito do barco sinalizava sua chegada. Era a certeza de 

notícias, de presentes, de novidades. Até mesmo os indígenas aguardavam os barcos para 

trocar seus produtos artesanais por bebidas e/ou produtos industrializados. 

Ser goiano, mas do norte, ou seja, Norte Goiano. O ponto de localização, nesse caso, 

era determinante no sentido dado à relação seletiva da identidade. Um sentimento de 

diferença estabelecido que se alterou ao longo de dois séculos e meio, mas guardando 

semelhanças com o que era veiculado nos discursos dos anos 1830, como se pode verificar 

nos excertos a seguir:  

Sou tocantinense, apesar [disso], sou goiana. Mas levaram meu Estado e eu fiquei. 

Antes da criação do Estado, eu era muito desligada. Mas nós erámos Goiano. Eu 

incorporei o Tocantins (MORAES, Darcinópolis, 2015). 

Sou tocantinense! Antes da criação do Tocantins, eu [me] sentia do Norte de Goiás. 

Com a criação do Tocantins eu me sinto um tocantinense. Ser tocantinense é ter uma 

nova identidade do Norte de Goiás (SILVA, Arraias, 2015). 

Sou maranhense, 59 anos no Tocantins, me sinto um goiano, me tiraram a 

identidade. Sentia[-me] um Norte Goiano antes da criação do Estado (COSTA, 

Darcinópolis, 2015).  

Eu morava em Ponte Alta. Como eram os discursos em Ponte Alta sobre Norte 

Goiano? Era Norte de Goiás que faziam referência. Senti-me um tocantinense com a 

criação do Tocantins (MARTINS NETO, Palmas, 2015). 

A partir do momento [em] que foi criado o Tocantins, eu me senti tocantinense. Mas 

antes era goiano (SANTOS a, Gurupi, 2015).  
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Antes da criação do Tocantins, era Norte Goiano. Quando criou Tocantins me senti 

um tocantinense. Ser tocantinense é ser bom. Tocantins melhorou, né? (SANTOS b, 

Gurupi, 2015).  

Me sinto uma tocantinense. Sempre me senti vinculada a este Estado. Cresci 

tocantinense (SILVA, Almas, 2014). 

Em 1988 eu tinha 11 anos de idade, eu não tinha este sentimento, era nortista por 

causa da forte vocação que tinha pra o próprio termo norte. Todas as cidades que são 

do Tocantins, na época, era do Norte. Muitas gentes tinham muito claro isso, pelo 

vínculo separatista. Aí a gente busca uma outra identidade, até porque esta região 

sempre teve uma característica muito própria, no vestir, na comida. Então a gente 

assumiu esta identidade, mas é, como tocantinense e nortista, sem vínculo com 

Goiás. Pra mim foi inicialmente, depois que tive noção disso, foi uma conquista 

identitária e uma possibilidade em todos os aspectos de uma cultura própria 

(NASCIMENTO, Arraias, 2015). 

O sentido da separação foi distinguido como “norte” para os entrevistados citados, isso 

se deve ao fato de que apenas na década de 1950 foi que a referida região foi chamada de 

Tocantins, mas sem uma substituição do sentido do norte. A propagação não substituiu o 

conhecido nome e o norte serviu para localizar dentro de Goiás a região. Entretanto, para 

muitos entrevistados, era a separação, um outro lugar. A maioria, ao ser questionada, se sentia 

um goiano? Demoraram em responder. Em contrapartida, ao serem questionados sobre o 

quanto se sentiam um norte goiano, as respostas foram rápidas e sem pausa na fala. Essas 

entrevistas foram comparadas com um questionário que fizemos com os tocantinenses, 

selecionando apenas respostas de pessoas nascidas no Tocantins e com idade suficiente para 

responder, perfazendo um total de 70 informantes. Tivemos o seguinte resultado: 

Gráfico 6 - Você se sentia um goiano ou nortense? 

 
Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

 O sentimento de ser um goiano, mas do norte, representa um número considerável dos 

entrevistados como também é representativo do discurso separatista e de seu direcionamento 

na construção do Estado do Tocantins, principalmente por Siqueira Campos. Era o Governo 

do Tocantins construindo um discurso para os tocantinenses. Com a necessidade de melhorias 
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63%
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na infraestrutura, na saúde, na educação, o mínimo que se fazia era bem aceito pela 

população. Houve uma maioria cuja resposta foi no sentido de que se sentiu imediatamente 

tocantinenses tão logo o Estado foi criado. Não podemos falar, contudo, de unanimidade 

nesse sentimento, pois não foi para todos que o processo de aceitação foi automático. No que 

tange aos vínculos trabalhistas, os contratos de trabalho foram uma questão de escolha, ser de 

Goiás ou do Tocantins. Jacson da Costa Pires (Formoso do Araguaia, 2015) relata: 

[...] eu já era norte goiano e pretendente a ser tocantinense porque, como funcionário 

público, eu tinha que optar e, antes de criar nos atos da Constituição nas Disposições 

Transitórias, já tinha optado mentalmente pra ser tocantinense. Perdi tempo de 

serviço, perdi dinheiro, mas optei em ficar no Tocantins. Quando foi criado o 

Tocantins, eu já estava aqui. Siqueira Campos foi tão exigente que tínhamos que 

optar por escrito se queríamos ficar aqui ou pertencer a Goiás. Aí tínhamos que ir 

embora, não podia ficar no Tocantins trabalhando pro Goiás (PIRES, Formoso do 

Araguaia, 2015). 

A opção de trabalho foi uma das primeiras tomadas de decisão que os sujeitos tiveram 

de fazer. Por exemplo, ser um funcionário público do Tocantins ou de Goiás. Seria uma 

escolha complexa, pois a situação envolveu direitos trabalhistas. Costa (2008), analisando o 

poder local em Arraias, traz à baila o sentimento de poder perdido pelas famílias abastadas em 

se direcionar para outros centros para resolver serviços burocráticos estaduais. Antes, famílias 

se direcionavam à capital, Goiânia, para fazer suas compras, usufruir da vida urbana 

goianiense. Com a criação do Tocantins, a capital era uma canteiro de obras, onde as nuvens 

de poeira cobriam o céu nas manhãs de agosto e se misturavam no corpo molhado com o suor 

que escorria no calor de 40 ºC. Ir à capital do Estado, para os intelectuais, os funcionários de 

alto escalão dos municípios e as famílias dos prefeitos, era ir para um escampado cheio de 

poeira ou, no período chuvoso, para as lagoas de lamas que se formavam pela quantidade de 

estrada e obras ainda inacabadas. O impacto das mudanças de realidade era forte e deprimente 

para muitos sujeitos.  

Esse impacto foi principalmente no sudeste do Tocantins, que tem uma rede urbana 

ligada a Brasília e a Goiânia ainda hoje (BRITO, 2009). Esses sujeitos pouca intimidade 

tinham com as paisagens do Bico do Papagaio ou mesmo com a de Palmas, que se formavam 

com uma migração de maioria nordestina. Trazendo atenção a alguns elementos sobre a 

questão, Costa (Arraias, 2015) faz a seguinte observação: 

Desde que nasci que resido no Tocantins, eu sou tocantinense. Agora, você fala da 

questão da identidade. Eu sofri muito pra dizer minha identidade tocantinense. Eu 

sempre dizia que a minha identidade era goiana, eu resisti muito porque – aí eu vou 

entrar um pouco na questão dos limites – eu aprendi a amar Goiás, o hino, estas 

paisagens. Entra esta questão que você trabalha que é viajar daqui pra Goiânia, 

vendo as paisagens, as serras, as montanhas, as cidades que acompanham este trajeto 
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daqui “pra” Goiânia. Então, desde pequeninha que eu aprendi este trajeto e você 

aprende a amar este trajeto, as cidades, a própria história que você estudou nos 

livros, as músicas, as letras goianas, então de repente vem alguém e diz que vai 

dividir seu Estado. Você vai amar o Tocantins de uma hora pra outra? Não. Então eu 

resisti muito. Quando eu fui as primeiras vezes pro Tocantins, para Palmas, eu 

chegava revoltada, porque estas paisagens pra mim eram estranhas, a forma com que 

as pessoas falavam comigo não tinha nada a ver, a comida não tinha nada a ver 

comigo. Inclusive, o maior sofrimento foi quando dividiu o Estado – que eu fiz o 

concurso pra Universidade Estadual do Tocantins, que é a UNITINS, com sede em 

Miracema. Lá a gente convivia com aquele pessoal e você olhava e eu não conseguia 

me identificar. Esta questão do pertencimento é uma questão muito séria, eu sofri 

muito. Na questão da identidade? Eu não me senti tocantinense, mas com o passar 

dos anos eu passei admitindo pra mim mesma, e foi melhor a divisão do Estado. [...] 

Eu admito que hoje sou tocantinense, mas eu sou por morar nele, neste Estado. Mas 

a minha identidade hoje ela é mexida, eu não sou mais goiana, mas Tocantins assim, 

claro, a gente trabalha, mas na questão de saúde eu confio na medicina de Goiânia, 

eu continuo com o IPASGO. Eu não quis a previdência do Tocantins, ou seja, como 

é que você se apega e tem dificuldade de desapegar das questões cotidianas que você 

viveu. Eu ainda faço exames em Goiânia porque acredito na medicina de Goiânia, as 

compras e isso de modo geral. O pessoal de Arraias eles não fazem compras quase 

em Palmas, já mudou a realidade, mas a maioria faz em Brasília e em Goiânia, o 

trajeto é pra cá.  

A paisagem que Costa (2015) descreve é a de sua memória do período da criação do 

Tocantins. Com uma trajetória de ir e vir, o mosaico de paisagem tinha significados, pois a 

trajetória também é composta por paisagem com significados (BONNEMAISON, 1986). O 

tempo de duração nos caminhos entre Arraias e Goiânia fazia com que os sujeitos 

contemplassem os detalhes de uma serra, de uma árvore, de um rio, da próxima cidade. Sem 

falar que se trata de uma paisagem marcante, pelas belezas do parque dos Veadeiros. A 

proximidade de Arraias em relação a Goiânia, em detrimento de outras cidades tocantinenses, 

pode ter sido um diferencial no grau de apego mencionado no excerto anterior. Porém, temos 

de ressaltar outros lugares como Lizarda, Mateiros, Goiatins, Pedro Afonso, distantes da 

Belém-Brasília e com uma barreira natural, que era o rio Tocantins, com pouco contato, 

portanto, com a capital. Nesses locais, o sentimento de pertencimento a Goiás se diferenciava 

do que os sujeitos arraianos demonstraram. Ir a Palmas reduzia distâncias e era a certeza de 

uma maior integração para os sujeitos jalapoeiros. 

A interligação regional, a partir da criação do Tocantins, foi um objetivo primeiro dos 

governos desse Estado. A malha rodoviária do Tocantins estava para ser construída 

(BORGES; SOUSA; PEREIRA, 2014). Um dos desafios do governador Siqueira Campos 

para o seu primeiro mandato, em meio à crise econômica do final da década de 1980 era 

interligar as cidades, propiciando uma mobilidade às pessoas pelo território, que se fazia 

necessária naquele momento. Apesar de o aeroporto de Porto Nacional ser um dos melhores 

na região, o transporte rodoviário é que ligaria cidades, povoados e, principalmente, a capital 

às demais cidades do Estado. No parágrafo segundo do Art. 13 dos Atos das Disposições 
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Constitucionais Transitórias, ficou determinado que o “Poder Executivo designará uma das 

cidades do Estado para sua Capital provisória até a aprovação da sede definitiva do governo 

pela Assembleia Constituinte” (BRASIL, 1988, p. 140). Este se tornou o objetivo inicial a ser 

alcançado. Era preciso ter uma capital onde funcionaria a administração do Estado, questão a 

que daremos atenção no próximo subtópico.  

5.3 De capital provisória a definitiva  

A lei determinou que a capital provisória fosse escolhida entre as cidades 

tocantinenses pelo Presidente da República. Siqueira Campos, mesmo antes de sua eleição, 

munido de mapas, relatórios, pareceres, buscava apresentar um jogo estratégico para a 

definição da capital provisória. Houve uma disputa entre cidades tocantinenses pleiteando ser 

a capital. Com a indecisão de onde a administração se instalaria provisoriamente, o Presidente 

delegou a Siqueira Campos a tarefa de escolhê-la (TOCANTINS, 1990). Em 07 de dezembro 

de 1988, já transcorridos dois meses de criação do Tocantins, Siqueira Campos entrou em 

contato com o Deputado Raimundo Boi e o prefeito Sebastião Borba em uma consulta sobre a 

possibilidade de a cidade de Miracema do Norte ser a capital provisória. No entanto, sob uma 

condição; que fosse somente até o dia 15 de setembro de 1989. Nessa data, a sede do poder 

seria transferida para um local ainda não definido, no centro geográfico do Tocantins. Com as 

garantias dos dois colegas políticos, o acordo foi chancelado (TOCANTINS, 1990).  Na 

realidade, Siqueira Campos já tinha noção de onde e como seria a construção da capital, 

faltava apenas uma definição do lugar.  

Miracema do Norte foi indicada para ser a capital do Tocantins ao Presidente da 

República e, a partir de 01 de janeiro de 1989, tornou-se a capital e seu nome foi alterado para 

Miracema do Tocantins – todas as cidades cujo nome era formado pelo termo “Norte” 

ganharam, em substituição, o termo “Tocantins” (TOCANTINS, 1990). Fora do cenário de 

lutas, por ser a capital do Tocantins, Miracema do Norte, agora Miracema do Tocantins, 

recebeu uma grande quantidade de funcionários públicos, comerciantes e aventureiros que 

vinham em busca de melhoria de vida na capital. As vendas de lotes e os aluguéis de imóveis 

se avolumaram, o crescimento da cidade saltou para mais de 20 mil habitantes, conforme 

dados do IBGE (1991). 
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Figura 12 - A Capital Provisória do Tocantins 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

  A cidade não possuía infraestrutura adequada e, por isso, instalou-se em prédios 

provisórios a sede do governo, em 01 de janeiro de 1989. Uma cidade de pouco prestígio 

econômico, que não chegou a participar da luta pela criação do Estado, mas que teve seu 

período de “glória” por um ano. Segundo Maximiano Santos Bezerra (1999),  

[...] a economia de Miracema foi multiplicada por 1.000 durante o ano em que foi 

capital provisória, gerando uma movimentação econômica ímpar em sua história. A 

pavimentação urbana foi intensa, as ruas foram transformadas em verdadeiros 

canteiros de obras. O que era considerado um lugar de desemprego e sem futuro 

transformou-se num lugar de esperança, de oportunidade de trabalho e de sucesso 

(BEZERRA, 1999, p. 13). 

 À margem esquerda do rio Tocantins e a 25 quilômetros da Belém-Brasília, Miracema 

do Tocantins não apresentava os pré-requisitos procurados por Siqueira Campos. Seu auge, 

como um garimpo, era apenas com minérios de aluvião. Ainda nos primeiros 15 dias de 

Miracema do Tocantins, a capital, Siqueira Campos definia, juntamente com o GrupoQuatro - 

Arquitetura e Urbanismo, de Goiânia, a escolha da capital definitiva. Os arquitetos e 

urbanistas Luiz Fernando Cruvinel e Walfredo Antunes foram os responsáveis pelo projeto e 

pela escolha juntamente com o governador. Pela Lei nº 06, de 23 de janeiro de 1989 

(TOCANTINS, 1989), aprovada pela Assembleia Constituinte do Estado, uma área, 

abrangendo 8.100 km² em sete municípios, foi colocada à disposição para a escolha da futura 

capital. Era o centro geográfico do Tocantins. 

Lira (2011) viu como um problema o fato de a instituição da capital definitiva ter 

ficado a cargo do governador do Tocantins conforme a Constituição Federal. Ele a escolheria 

conforme sua boa vontade, sem consultar a base de criação do Tocantins. Em uma reportagem 

sobre a criação do Estado, a Revista Veja (08 jun. 1988, p. 45) afirmava que “a capital ainda 

não está definida, mas tende a ser Araguaína, com cerca de 100.000 habitantes, a maior cidade 

da região”. A disputa para ser a capital se monopolizava entre três cidades: Porto Nacional, 
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Araguaína e Gurupi. A definição do lugar para a instalação da capital definitiva ficou, por 

alguns dias, na cabeça dos tocantinenses como uma incógnita. Gurupi ou Araguaína, qual 

seria a capital? Uma na porção sul e a outra na norte, respectivamente. Escolher uma ou a 

outra era incorrer em contradição com a luta separatista que, por seu turno, reclamava da 

distância da capital de Goiás, Vila Boa, do Norte Goiano. Porto Nacional, por sua vez, 

localiza-se no centro do Tocantins e, nessa posição, seria a opção mais viável, se o problema 

fosse apenas de localização estratégica da capital no território tocantinense. Luta pelo poder, 

sonhos de uma nova capital e ideologias desenvolvimentistas, entretanto, permeavam as 

decisões.  

Na realidade, essa indecisão existia apenas para alguns. Para Dias (1989, p. 403),  

[...] mediante a culminância da disputa para sediá-la, por parte das lideranças das 

cidades de Porto Nacional, Araguaína e Gurupi, e a preocupação que atemoriza o 

Nordeste goiano quanto ao distanciamento da capital do Estado do Tocantins [...] o 

ideal é a construção de uma capital no centro geográfico do novo Estado.  

Lira (2011), ao comentar os noticiários da época, afirma que Araguaína tinha 85% de 

chance de se tornar a capital, ao passo que 10% ficavam com Gurupi e apenas 5% com Porto 

Nacional. O lugar fundador do Tocantins não tinha força como nas décadas de 1950/60 para 

sediar a capital. Entretanto, os sujeitos investiram para a criação da capital em alguma dessas 

cidades. Os portuenses, com uma comissão formada por mais de 50 pessoas, foram até 

Brasília para solicitar a instalação da capital em Porto Nacional. Obviamente, Siqueira 

Campos não aceitou. Todo o plano da nova cidade estava traçado. A causa reivindicada pelos 

portuenses não correspondia aos interesses de Siqueira Campos, que foi chamado de traidor 

pela comitiva. Mesmo se não tivesse esse plano, duas cidades da Belém-Brasília comandavam 

esse prestígio de ser a capital: Araguaína e Gurupi. No que tange ao envolvimento na luta 

separatista, os políticos de Araguaína tiveram papel importante na Constituinte e, olhando por 

esse prisma, escolher qualquer cidade que não Araguaína era um ato de traição ao movimento 

separatista. Nesse caso, Siqueira Campos preferiu trair a todos sem, no entanto, trair a 

ninguém. 

Brito (2011) elaborou uma análise dessa conjuntura e concluiu que, com a divisão do 

Tocantins, os pactos de poder foram reorganizados. De fato, Siqueira Campos vislumbrou 

isso e buscou uma  fissura em sua estrutura. Entre Gurupi e Araguaína, pesava sobre elas o 

sócio maior e o menor dos pactos de poder. Fazia-se necessário romper com eles, 

principalmente com o hegemônico, e construir um novo pacto, que tivesse a força político-

econômica no urbano, no industrial e na prestação de serviços. Um jogo bem elaborado, se 
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não tivesse a questão da pequena migração para a capital. Passado o período de um ano e três 

meses de instalação da capital, em abril de 1990, segundo estimativa da Prefeitura Municipal 

de Palmas, a população era de 5.000 habitantes (TOCANTINS, 1990). No Censo 

Demográfico do IBGE (1991), a população era de 24.334 habitantes. Analisamos há 6 anos 

esse processo enquanto duas faces da cidade: a planejada, com todas as suas estratégias 

políticas efetivadas, e o que, de fato, aconteceu (BRITO, 2010). 

Ainda sobre a escolha do local para abrigar a capital, no dia 15 de janeiro de 1989, 

Siqueira Campos sobrevoou fazendas nos municípios de Taquaruçu e Porto Nacional em 

busca da definição da área da construção da capital. Com a criação do Estado do Tocantins, 

em 05 de outubro de 1988, sobreveio a necessidade da instalação de uma capital para sediar o 

Governo do Estado e, após algumas tentativas frustradas de instalação na cidade de 

Araguaína, o então governador Siqueira Campos, eleito para um mandato temporário de dois 

anos, foi levado a buscar um novo local para instalar a última capital planejada Brasil do 

século XX. A escolha recaiu sobre a área do Distrito Canela, Porto Nacional, ficando, então, a 

cidade de Miracema do Tocantins apenas como Capital Provisória por um ano, de 1989 a 

1990, enquanto se definia e se implantava a infraestrutura no local definitivo. 

No dia 22 de janeiro de 1989, o então governador Siqueira Campos, dona Aureny e os 

arquitetos e urbanistas do GrupoQuatro sobrevoaram de helicóptero as áreas de Taquaruçu, 

Canela e Mangues. O sobrevoo tinha um objetivo, escolher a área da capital do Tocantins. Do 

ponto de vista técnico, a área do Mangue era a que apresentava melhores condições de fatores 

físicos e como possibilidade de redução no custo da implantação. Mas, politicamente, a área 

do Canela era a mais indicada, por estar localizada no lado leste do rio Tocantins, porção onde 

as cidades não cresceram ao ritmo das cidades ao longo da Belém-Brasília. Outra questão era 

o nível inferior de desenvolvimento econômico da pecuária em relação à porção oeste, onde o 

gado se expandia (Mapa 8). A localização da capital era estrategicamente também uma 

sustentação do discurso de isolamento, ainda forçando os referenciais do passado numa alusão 

a Goiás.  

 Assim, no dia 29 de janeiro, em Canela, um povoado de Taquaruçu do Porto situado 

às margens do rio Tocantins, foi feita uma reunião com as lideranças do Estado. Siqueira 

Campos chegou de ônibus e, em um galpão improvisado, realizou uma reunião com os 

moradores locais (SANTOS, 2015). Segundo esse autor, os camponeses que ali estavam 

assinaram sua futura desapropriação das margens do rio, que daria lugar à construção da 

capital. Foram os primeiros a saber do projeto de instalação da capital no local e os últimos a 
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serem desapropriados de seu território ribeirinho, local que, posteriormente, foi submergido 

pelo lago de Lajeado, que também faz parte da cidade de Palmas. Uma vez definida a área de 

Canela, o local passou a ser frequentado por Siqueira Campos e sua comitiva. 

Mapa 08 - Quantidade de bovinos em 1989 por Microrregião. 

  
Fonte: IBGE, 1989.  

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 

A depressão do rio Tocantins, apreciada pelos navegantes que por ali passaram como 

uma beleza majestosa, confere uma singularidade à paisagem, que conta com a serra do 

Lajeado ao fundo, além do rio Tocantins e da serra das Cordilheiras. O sol desponta na serra 

do Lajeado e se esconde na serra das Cordilheiras. Com a definição do local da construção da 
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capital por Siqueira Campos, o processo seguiu para aprovação da Assembleia Constituinte. A 

decisão foi publicada no Diário Oficial do Tocantins em 16 de maio de 1989. A capital 

definitiva se instalaria nas áreas de fazendas, espaços rurais de criação de gado de forma 

extensiva. Sem articulações políticas, com apenas alguns fazendeiros resistindo à 

desapropriação, o local foi ideal para se criar uma cidade com função política, que veio a se 

chamar Palmas – uma homenagem à antiga vila de São João da Palma, atual cidade do 

Paranã. Sua localização à margem leste do rio Tocantins representava o berço da luta 

separatista e a região em que os agricultores e fazendeiros não desenvolveram técnicas, como 

aconteceu na porção oeste, conhecida como polígono do ouro/atraso.  

A área escolhida contava com um pequeno contingente de pessoas espalhadas pelas 80 

propriedades (BEZERRA, 1999), que ocupavam, especificamente, a área do atual Plano 

Diretor de Palmas. Depois de negociações frustradas, esses proprietários foram obrigados a 

saírem de suas terras e, conforme Bezerra (1999), muitos foram até mesmo agredidos ao 

ponto de os tratores derrubarem as suas casas. Outros receberam uma pequena indenização e 

deixaram as suas propriedades rapidamente. No entanto, todo esse processo gerou a 

organização da APPACTO (Associação de Pioneiros e Proprietários da Área Destinada à 

Construção da Capital), que tinha como objetivo principal lutar contra as imposições que o 

Governo aplicava aos moradores, que se sentiam também lesados pelos baixos preços da 

oferta de indenização por seus terrenos, uma vez que estes seriam, depois, passados à 

iniciativa privada para, a partir daí, serem negociados pelas grandes imobiliárias por altos 

valores. O resultado dessa luta foi uma viagem de dois dias dos membros da APPACTO a 

Brasília, provocando uma ação que foi protocolada no Supremo Tribunal de Justiça, 

questionando a institucionalidade da criação de Palmas, mas que foi depois suspensa.  

Os noticiários divulgaram o anseio de se construir a cidade e com data histórica para o 

Tocantins. De acordo com uma das reportagens,  

[...] no próximo dia 20, os tratores começarão a rasgar as primeiras avenidas, 

iniciando a construção da cidade, que deve levar o nome de Nova Palma. A avenida 

principal terá 150 metros de largura – cinco vezes maior que a Avenida Paulista, em 

São Paulo (VEJA, 10 mai. 1989, p. 30). 

A primeira fazenda a ser desapropriada foi a Suçuapara, sobre a qual, após negociação, 

o Governo chegou a um acordo com o proprietário. O acordo foi a troca proporcional de um 

alqueire de suas terras por um lote na capital (BEZERRA, 1999).  Para Luís Fernando 

Cruvinel Teixeira (2009, p. 98),  
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[...] a primeira grande desapropriação de terras, realizada pelo Estado, ocorreu em 

abril de 1990 e atingiu 24 propriedades na área destinada ao plano básico da cidade. 

As principais fazendas desapropriadas foram Suçuapara e Triângulo. A venda dos 

lotes foi iniciada por leilão público, em janeiro de 1990.  

No dia 20 de maio de 1989, especificamente às 6h45min da manhã, foi celebrada uma 

missa pelo Bispo de Porto Nacional, Dom Celso Pereira de Almeida. Como símbolo máximo 

do cristianismo no local estava erguido uma cruz de pau-brasil (figura 13), devidamente 

lapidada (TOCANTINS, 1990; BEZERRA, 1999).  A construção de Palmas lembrava os atos 

em Porto Nacional de Feliciano Braga, em 20 de maio de 1956, mas, diferentemente, agora 

era a celebração da construção da cidade. 

Figura 13 - Cruzeiro símbolo da Pedra Fundamental de Palmas. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

Numa reconstituição do momento, Pires (Formoso do Araguaia, 2015) ressalta o 

seguinte:  

Palmas começou no meio do mato, um monumento, uma cruz. Mexia na terra para 

derrubar uma árvore, saía cobra, tatu. Matava o tatu, comia. A primeira missa foi 

celebrada no meio do mato. O primeiro culto ecumênico foi celebrado no meio do 

mato também. Amarildo de um lado, Pedro Lima do outro, Padre Rui Cavalcante no 

meio. Está aquele monumento lá e tem uma história sobre isso.  

Ao meio dia, foi acionado por Siqueira Campos um trator, em um ato simbólico do 

início da construção da capital. Aproximadamente 10.000 pessoas estavam presentes no ato 

de lançamento da Pedra Fundamental. Era o início da abertura da Avenida Theotônio 

Segurado e JK (BRITO, 2005). A judialização, com abertura de processos na Justiça, visou 

impedir a construção da capital, porém,  

[...] nem a concessão da liminar no Supremo Tribunal Federal (STF), solicitada pela 

OAB, seção do Tocantins e que tentava impedir a mudança da capital de Miracema 

do Tocantins para o novo local [...], conseguiu impedir o avanço de Palmas 

(TOCANTINS, 1990, p. 287). 
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Sem um mínimo de infraestrutura, os trabalhadores que iniciaram a construção de 

Palmas vinham de Miracema do Norte, de Paraíso e de Porto Nacional, entre outras cidades 

circunvizinhas, por estradas de chão. Logo após, começaram a se fixar no local, viviam em 

alojamentos feitos de Madeirite e cobertos por telhas Brasilit, em sua maioria, localizados nas 

proximidades do Palácio Araguaia e próximo aos cursos d’água. Outro abrigo utilizado foram 

barracos de lona improvisados por famílias que se mudaram para a cidade e que neles viviam 

enquanto construíam suas casas. A primeira vila construída foi a dos funcionários, que, com a 

terra descoberta e sem asfalto, era um acampamento de firma no meio do mato. Um palácio 

improvisado foi construído, popularmente conhecido de Palacinho. No seu entorno, anos 

depois, se formou uma ocupação chamada 15, depois removida para a ARNE 51. 

O projeto de Palmas foi desenhado sobre fazendas, na depressão do rio Tocantins, 

terreno favorável para desenhar o que viria a ser uma cidade, de forma que o projeto 

contemplasse toda a dimensão paisagística sem interferência do relevo. Com objetivos 

futuristas, Palmas foi construída sob o debate de cidade do século XXI, com um planejamento 

propagado como inovador e um traçado urbanístico modernista, representando uma 

monumentalidade e um alto grau de diferenciação espacial, traduzido por contrastes 

sociais/urbanos (BRITO, 2005).  

No entanto, outro problema aparecia como entrave para a inauguração de Palmas. Ela 

não era uma cidade de fato, mas apenas um projeto. Sem Poder Legislativo, Executivo ou 

Judiciário, poderia apenas ser considerada como um povoado. Aliás, seria inviável a 

instalação da capital do Tocantins em um povoado. Para resolver tal impasse, Siqueira 

Campos recorreu ao recém-criado município de Taquaruçu do Porto, emancipado em 1988, 

tendo Fenelon Barbosa Sales como seu primeiro prefeito eleito e, como vice-prefeito, João 

Alves de Oliveira, em 16 de abril de 1989, empossados no cargo no dia 01 de junho do 

mesmo ano (TOCANTINS, 1990). 

A pequena cidade de Taquaruçu, situada em um vale no Planalto Residual do 

Tocantins, tem uma temperatura a menos e uma paisagem cheia de monumentos naturais. 

Uma das alterações produzidas pelo prefeito de Taquaruçu foi a demolição da Igreja Nossa 

Senhora do Rosário e a construção de um novo templo. A antiga igreja foi construída pelos 

moradores do lugar por meio de um mutirão feito pelos fiéis (CARVALHO, 2010). O 

segundo feito do prefeito foi autorizar a transferência da sede do município para o canteiro de 

obras de Palmas, localizado a uma distância de 40 quilômetros. No dia 28 de dezembro, 

Siqueira Campos convocou uma reunião com o prefeito e vereadores de Taquaruçu, acertando 
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a transferência da sede dessa cidade para Palmas, assim Taquaruçu retornou à condição de 

Distrito de Palmas e não mais de Porto Nacional. No mesmo dia, foi emitida a Lei Municipal 

nº 28, transferindo a sede do município para Palmas (TOCANTINS, 1990). A cidade de 

Taquaruçu não durou um ano para realizar sequer seu primeiro aniversário. Um município 

que existiu sem, no entanto, tempo suficiente para fazer aniversário. 

Foi em uma quinta-feira que Taquaruçu perdeu sua emancipação, restando-lhe apenas 

a promessa de um dia novamente ter a sede do município, o que hoje a maioria de seus 

moradores já não prefere mais. É um recanto de paz e tranquilidade em meio ao som de suas 

cachoeiras, festivais e do vento ou da música, ainda recordação de um jovem tocador 

chamado Pedro Paulo, que tocava seu instrumento do cume da serra de Taquaruçu. Na sexta-

feira, houve articulação para transferir a sede do poder estadual para Palmas. A mudança de 

Miracema do Tocantins aconteceu no final de semana. Na segunda-feira, dia 01 de janeiro de 

1990, às 9 horas, foi inaugurada a cidade de Palmas, como sede do município e como capital 

do Tocantins. Fazendo uma leitura metafórica entre a representação do Tocantins e o discurso 

dos seus idealizadores, “o sol do novo tempo brilhava”. 

5.4 Aos Girassóis do progresso!  

Em uma leitura dialética de Palmas, entre estratégias separatistas e ordenamento 

territorial, José Manoel Miranda de Oliveira (2012) tece a sua tese. Para o autor, Palmas 

representou uma base para as políticas de implantação do Estado do Tocantins. A leitura 

lógico-dialética de um filósofo-geógrafo imerso em uma reflexão sobre o Tocantins traz ao 

nosso debate o seguinte questionamento: “foi Palmas necessária para a consolidação do 

Tocantins?” Barbosa, Gomes e Teixeira Neto (2005) estabelecem o entendimento da 

importância que esse centro representou para a consolidação do Estado, ao passo que, para 

Lira (2011, p. 226), “ao mesmo tempo em que Palmas é uma necessidade, para o 

desenvolvimento econômico da região onde foi construída, ela se torna desnecessária no 

campo da administração equilibrada”. Não há consenso sobre a construção de Palmas, e a 

cidade nem mesmo é amada por todos os tocantinenses, principalmente os portuenses, 

araguainenses e guripienses. 

A construção de Palmas foi uma invenção, mas estratégica, pois, como já relatado, os 

blocos de poder demandaram suas forças com a criação do Tocantins. Criar Palmas traduziu 
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uma tentativa de rompimento com o pacto de poder hegemônico. Eram os girassóis que giram 

o tempo. Como nos afirmou Silva (Palmas, 2015),  

Palmas no Tocantins é a mãe de todos. [...]. Nós agradecemos a Deus e a Palmas. 

Ela nasceu no meio do deserto, num local sem desenvolvimento, era um Gerais, 

nestas campinas, nestas brejarias. Hoje Palmas trouxe tudo pra esta região. 

Duas metáforas foram postas no texto e as temos trabalhado ao logo dos anos em 

nossa reflexão sobre Palmas, fazendo um comparativo com as metáforas da l’Arbre e da 

pirogue, de Bonnemaison (1986, 1987), por meio das quais os sujeitos vanuatenses fazem 

referência às primeiras aparições e articulações no território e sobre as quais todo o discurso 

se tece entre espacialidades e temporalidades, isto é, entre fixação e locomoção, mas também 

entre presente, passado e futuro, ou seja, tradição e projeção. Nós iniciamos, em 2007, uma 

reflexão que nos levou a entender que a metáfora do sol e dos girassóis está presente, explícita 

ou implicitamente, na maioria dos discursos que regem a construção do Tocantins, discursos 

estes emaranhados nas entrelinhas dos textos ou presentes na arquitetura ou na arte. Por mais 

que Miracema do Tocantins tenha sido a primeira capital do Tocantins, ela não pode ser 

considerada como um lugar fundador, como falou Bonnemaison (1987). O lugar fundador 

para ele é o lugar de expressão da cultura, local onde aconteceu a dança primeira pelos 

ancestrais. Nesse caso, para os habitantes de Vanuatu é o lugar em que aconteceu a dança, o 

Yimwayim.  

Uma pirogue está no ponto de partida de um local da dança de fundação, articulado 

em três elementos: o lugar, a encruzilhada e os locais do habitar, articulando quatro rotas 

convergentes. A ocupação se dava no lugar da dança, com a inserção de novas demandas 

territoriais e, assim, as pirogue se espalharam por terra. Em uma analogia com Palmas e, 

principalmente, com a Praça dos Girassóis, afirmamos ser o lugar que materializou os 

principais símbolos tocantinenses. Trata-se de um sincretismo, ecletismo, confusos símbolos e 

discursos ali proferidos. No início da construção da cidade, eram os jardins dos girassóis. 

Siqueira Campos manteve belas flores no lugar. Moisés Avelino, quando governador, 

arrancou as flores e plantou arroz para matar a fome, de acordo com seu discurso na época.  

Entretanto, como afirmou Oliveira (2012), foi um governo eleito apenas para dar 

brilho à trajetória de um mito, Siqueira Campos. Sem capital para financiamento da 

infraestrutura, com invasão em Palmas e com o funcionalismo sem receber, o grande herói 

estava para ser referendado nas urnas. Devemos frisar que, no seu primeiro mandato-tampão, 

1989-1990, com a decisão da construção da capital, que rompeu com jogo político das 

principais cidades tocantinenses, apresentou risco em sua popularidade e disputa da eleição. 
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Estrategicamente, o certo seria eleger um opositor para, então, se construir no fracasso dele. 

Siqueira Campos voltou com o seu discurso: “vou sacudir o Tocantins”. A sua eleição deu-lhe 

legitimidade para implantar as ideias que construiu com a criação do Tocantins.  

Amado e odiado por muitos tocantinenses, é o sujeito de maior renome político do 

Tocantins. Citado pela maioria dos informantes, buscamos identificar o grau de relação dos 

tocantinenses com Siqueira Campos e suas duas principais criações: Palmas e os Girassóis. As 

informações estão registradas no Gráfico 07:  

Gráfico 07 - Relação dos sujeitos tocantinenses com Palmas, Siqueira Campos e o Girassol. 

 
Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

Há um maior reconhecimento da capital, por ser ela o local em que forças foram 

concentradas para a sua construção. Em muitos momentos, a euforia da criação do Estado do 

Tocantins se confundia com a da construção de Palmas. Inclusive, o fato de o girassol, 

símbolo inventado por Siqueira Campos, ser citado por todos os entrevistados e ficar com 

uma nota inferior a 40 pontos é um forte indício para o nosso argumento, pois o girassol não é 

uma planta natural, os sujeitos não plantam as flores e não têm relação direta com elas, antes o 

seu reconhecimento é uma transfiguração da construção de Palmas. A Praça dos Girassóis foi 

construída no centro Geodésico do Brasil (figura 14). Este é marcado pelo Monumento à 

Bíblia, no centro da Rosa dos Ventos. Essa praça foi o ponto de partida inicial da construção 

de Palmas. Lugar da celebração da missa de lançamento da Pedra Fundamental, em 1989. O 

emaranhado de lutas e conquistas para o Tocantins é aí simbolizado, como se, em 1988, 

tivesse raiado o sol. Começava a história do Tocantins. Porém, é no símbolo do girassol que 

há toda uma construção do chamado progresso.  

A construção da cidade demandava capital para investimento, um valor estimado em 

300 milhões de dólares. Como parte do programa de desenvolvimento do Tocantins, Siqueira 

Campos empreendeu algumas privatizações, como da Companhia de Energia Elétrica do 

Tocantins – CELTINS. Pela Lei nº 06, de 23 de janeiro de 1989, foi criada a Companhia de 
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Desenvolvimento do Estado do Tocantins – CODETINS (TOCANTINS, 1989), cujo objetivo 

principal era o de proporcionar o desenvolvimento do Tocantins. Os instrumentos utilizados 

para tornar isso possível foram: participar de ações públicas e privadas, ser avalista do Estado, 

firmar contratos e convênios com empresas estrangeiras. Para viabilizar tudo isso, poderia ela 

tomar empréstimos sem o aval do Tesouro Estadual. 

Figura 14 - Praça dos Girassóis no centro Geodésico do Brasil. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

  Pela Lei nº 27, de 27 de dezembro de 1989 (TOCANTINS, 1989), foi criada a 

Comissão de Implantação da Nova Capital do Tocantins – NOVATINS. Segundo a Revista 

Veja (10 mai. 1989, p. 114-5),  

[...] para superar esse atraso congênito da região, o governo pretende captar 500 

milhões de dólares só com a venda dos 40.000 lotes de terreno da futura capital. [...] 

Este é o projeto que, na prática, será certamente mais difícil de se realizar do que 

acredita o governador, mesmo porque é pouco provável que haja uma migração 

imediata e tão volumosa para uma nova capital ao norte de Goiás. 

Os planejadores de Palmas amenizavam o tom do discurso visto no trecho anterior 

afirmando que, em um período de 10 anos, Palmas teria 300 mil habitantes. Eduardo Siqueira 

Campos, um tanto mais visionário e confiante no projeto, fez uma projeção de 500 mil 

habitantes em seu discurso nos telejornais. Na realidade, eram apenas projeções, uma vez que, 

naquele momento, isso se fazia necessário e aplicável para a demanda do projeto em questão. 

Em entrevista ao Jornal Primeira Página, o ex-presidente da CODETINS, Alex Ubaldo, 

afirmou que havia escassez de dinheiro nos cofres públicos do Estado para viabilizar a 

infraestrutura da capital na época de sua implantação. Para viabilizar tal empreendimento, 

juntamente com a CODETINS, que tinha legalidade para negociar a terra na capital, foram 

então trocadas áreas urbanas por asfaltamento de algumas vias. Para legalizar as terras, foram 

dadas parcelas da fazenda demarcadas em loteamento como quitação das dívidas de 

desapropriações (PRIMEIRA PÁGINA, 20 nov. 2000, capa). 
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Nos primeiros anos da cidade, ela era um canteiro de obras, sem asfalto, no meio do 

mato. Para os seus primeiros habitantes, acostumados com a vida urbana, foi uma mudança 

brusca. Não havia nada, apenas as Vilas dos Pioneiros e dos Deputados prontas. Sem 

supermercado, sem padaria, sem farmácia e sem iluminação pública à noite. Um dos 

primeiros supermercados a se instalar na capital foi o Girassol, de propriedade do ex-

professor da Universidade de Brasília, Ruy Adriano. Para alguns tocantinenses, era uma 

cidade estranha que estava sendo construída no Tocantins. Para outros, uma organização do 

território. Uma reportagem da Revista Veja, retratando a capital e seu papel no Tocantins, 

afirmou o seguinte:  

[...] por trás de toda a poeira levantada no canteiro de obras de Tocantins aparece o 

retrato de um estado em nascimento, a lembrança de um tempo de pioneiros e uma 

imagem que vai se tornando rara no Brasil de hoje – a de um trecho do país que 

começa a vicejar (VEJA, 10 maio. 1989, p. 146). 

Em 1993, com uma infraestrutura mais arrojada, a cidade foi comparada a um 

Eldorado. Dizia a Revista Veja (04 ago. 1993, p. 46): “setenta mil brasileiros vivem a 

aventura de Palmas, a capital da poeira e das oportunidades”. Houve algumas personagens de 

sucesso em Palmas, sujeitos que fizeram a vida com pequenos negócios na capital. Era a 

cidade das oportunidades, que vivia outros tempos na economia. A reportagem é finalizada 

afirmando o seguinte:  

Palmas by night? Fácil, recorte uma cartolina negra, faça um ponto amarelo em 

qualquer parte, escreva o nome do destinatário no verso e sele. Pronto. Você terá 

mandado um fiel cartão-postal da noite da capital do Tocantins. O ponto amarelo é o 

único oásis – o bar Alquimia (VEJA, 04 ago. 1993, p. 47-8). 

 Uma demonstração da cidade formada por aventureiros, como se fosse um garimpo. 

Os solteiros aventuram a sorte e os casados deixam as famílias para se aventurar no canteiro 

de obras. Apesar de ser um olhar que demonstrou a real situação de Palmas, muitas famílias 

também se mudaram para lá. Fora do principal eixo rodoviário, a Belém-Brasília, não havia 

rodovias ligando as cidades do entorno. Uma das primeiras providências foi a ligação com a 

cidade de Porto Nacional, interligando assim a cidade ao Centro-Sul do país. “Governador 

anuncia o asfalto entre Palmas – Porto. [...] Pavimentação dos dois grandes eixos centrais de 

Palmas: Avenida JK e a Avenida Theotônio Segurado” (PRIMEIRA PÁGINA, 24 maio 1991, 

Capa). A extensão das duas avenidas asfaltadas permitiu a circulação do transporte coletivo, 

garantindo a integração com os loteamentos de Taquaralto e dos jardins Aureny. 
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O objetivo principal dos governantes pós-criação da cidade foi atrair pessoas, 

possibilitando formar um eficiente mercado consumidor como estratégia de desenvolvimento 

econômico. Nessa lógica de pensamento,  

[...] os 2.750 km² de extensão do Plano Diretor foram traçados em arrojadas linhas 

arquitetônicas, numa visão futurista capaz de comportar três milhões de habitantes 

sem causar prejuízos ao meio ambiente (JORNAL PRIMEIRA PÁGINA, 05 out. 

1995, p. 3).  

Conforme intenções esboçadas no Plano Diretor Urbano - PDU, a capacidade era para 

mais de 1 milhão de habitantes (PALMAS, 2003). Para Silva (2008), Palmas é uma cidade do 

tempo ausente, diferente de uma cidade não planejada, onde o tempo e o espaço são 

simultâneos. Palmas é uma cidade em busca de sentido, do tempo. 

A cidade do tempo ausente adensa as simulações temporais, provocando um efeito 

hipnótico quando se move entre o passado (seja no apagamento ou na retomada) e o 

futuro da sua criação/preservação, entre instituir o moderno e, no caso de Palmas, 

superá-lo. A busca é o novo: a nova cidade e a cidade nova (SILVA, 2008, p. 188). 

 Para a autora, Palmas é uma cidade em busca do tempo e, nesse sentido, a estudiosa 

estabelece sua leitura principalmente a partir da concepção do planejamento, entre forma e 

estética. Em uma leitura dos girassóis, que será de pedra. Uma cidade com símbolos 

desconexos do tempo. No entanto, entre a cidade planejada/imaginada e a cidade real existem 

diferenças. Para um sujeito que viveu toda aquela euforia, a cidade é um tempo materializado 

no espaço. Dividimos, assim, em dois períodos a história de Palmas. Em Brito (2008), o 

período da cidade como canteiro de obras e o da cidade consolidada. O primeiro momento 

corresponde ao período compreendido entre sua implantação, em 1989, e os anos 2004, 

marcado pela implantação da infraestrutura da cidade. Era o tempo da poeira, da lama, da 

falta de comércios e serviços. O lazer era nas cachoeiras, nas praias, nos shows na praia ou no 

Espaço Cultural de Palmas. No período da cidade consolidada, por outro lado, Palmas tem um 

cotidiano diferenciado, com uma vida urbana. As praias passaram a ter infraestrutura, 

construção de shoppings, oferta de uma gastronomia diversificada. 

A história da construção de Palmas começou em Canela e se fixou na Praça dos 

Girassóis. Foi ali, também, que a concepção dos girassóis foi estabelecida. O Governo do 

Estado e a Prefeitura de Palmas plantaram a flor em todos os locais possíveis. Eram os jardins 

dos girassóis em frente ao Palacinho, da Prefeitura Municipal, do Palácio Araguaia, das 

secretarias de Estado. Os girassóis estavam nos uniformes das escolas municipais, pois nestes 

havia uma camiseta amarela com um girassol no peito. Nos tempos desta pesquisa não é mais 

o plantar do girassol que simboliza o nome da praça, mas, antes, uma singularidade aceita 
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pelos moradores da cidade, induzidos por um conjunto de artífices emanado, principalmente, 

pelo poder público estadual, representado pelo “grande herói”, o governador Siqueira 

Campos, que ainda em seu governo quarto mandato de governador, em 2010, mantinha os 

girassóis na entrada do Palácio Araguaia (ver figura 15). 

Figura 15 – Os Girassóis do Palácio Araguaia em Palmas, gestão de Siqueira Campos 

2010-2014. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, jul. 2014. 

A primeira visita à praça é surpreendente pelo que ostenta da história do povo 

tocantinense. Em meio àquele aberto, confuso, não se achará esses símbolos. No entanto, ali 

estarão o Cruzeiro, os nomes de algumas personagens da história tocantinense, como o Museu 

Luís Carlos Prestes, e um resumo dos ideais de Siqueira Campos. No painel do Palácio 

Araguaia, um conjunto de cenas, desde o Período Colonial até a construção de Palmas. Os 

monumentos da praça expressam, de um lado, um consenso religioso e, de outro, uma 

representação arquitetônica, que guarda em si uma negação das oligarquias políticas do 

Estado da própria história tocantinense. Na realidade, ali há uma exuberância arquitetural, 

com significados ideológicos, carregada de conteúdo e mensagens. 

Siqueira Campos, ao escolher o lugar, viu como um dos fatores positivos a colina, que 

é vista de todos os lados. Ali ergueu o Palácio, que recebeu o nome do majestoso rio 

Araguaia, de concreto e vidro, decorado com tijolos à vista. Como afirma Vicentini (2004), o 

Palácio Araguaia é um monumento moderno do poder. Com 14.000 m², o Palácio se apresenta 

como o principal símbolo da cidade de Palmas. Em uma pesquisa realizada em Palmas, em 

2011, ele foi apontado por 90% dos entrevistados como o monumento principal da cidade, os 

10% restantes foram subdivididos entre a Avenida Theotônio Segurado e a Praça dos 

Girassóis. De onde se olha, a partir dos dois eixos principais de Palmas, o Palácio Araguaia 

estará no centro.  
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Há, de fato, uma relação do consenso entre um símbolo e seu sentido. Sujeitos dotados 

de poder criam os sentidos e estes são incorporados pela negação e pela afirmação. O símbolo 

girassol, despossuído do seu sentido, é apenas uma flor, não tem valor em si. A partir do 

momento, contudo, que recebeu a representação de um novo tempo para o Tocantins, o valor 

foi estabelecido pelas relações que os sujeitos envolvidos estabeleceram em torno dele na 

praça. O papel de criador de Siqueira Campos foi reforçado por campanhas publicitárias com 

objetivos de mostrar Palmas como o “Novo Tocantins”. Para Barbosa (1999), a concepção de 

Palmas veio como uma possibilidade de superação do atraso econômico vivido pelo norte de 

Goiás, no entanto ela não passa de uma “ilha” que buscou drenar o desenvolvimento 

econômico. 

Entendemos, no entanto, nesta tese, que Palmas, apesar das várias rejeições que a ela 

emprestam, é parte da história do Tocantins. Não há Tocantins sem Palmas. Ela representou a 

materialização do Tocantins e o rompimento com a ideia de atraso do Norte Goiano. Ao 

estabelecermos a metáfora do sol e dos girassóis, seus significados se dão no sentido de 

direcionar os objetivos e as estratégias para a cidade atrelada a uma ideia de desenvolvimento 

do Tocantins. A metáfora do sol objetiva, no primeiro momento, o rompimento do atraso em 

que viveu o norte de Goiás pelas políticas de isolamento desde o fim do período aurífero. 

Assim sendo, Palmas representava o fim da crise econômica que se estendia há séculos na 

região. Porém, em um Estado criado sem uma população expressiva e com uma imigração 

não tão grande, se fazia necessário criar estratégias de viabilização da construção de uma 

cidade pelo crescimento por meio de um mercado consumidor.  Nesse ponto, o girassol 

representa esses anseios. 

O reviver o atraso nos discursos do governador era notório. Sua exaltação sempre 

direcionava, entretanto, para o seu rompimento no Tocantins fundado, como se apresenta no 

texto a seguir: 

Estamos no limiar de uma das maiores obras urbanísticas atuais. A exemplo dos 

empreendimentos gigantescos que marcaram os tempos, de Goiânia e Brasília, 

somos aqueles aos quais a providência nos legou a responsabilidade de erguer numa 

região, ontem deserta, uma cidade moderna e viva, com personalidade própria e 

arrojada arquitetura [...]. E, situada nos umbrais da Amazônia, representará um 

campo de treinamento, de adaptação do homem brasileiro para seu domínio 

ordenado e racional [...]. Eis a capital do Tocantins, que hoje transferimos para esta 

cidade de Palmas, pela vontade do povo, pela firme decisão dos poderes constituídos 

do Estado, e sob as bênçãos de Deus [...]. As cidades nascem de um mistério 

insondável. E a história falará da dedicação que devotamos a Palmas, para que, parte 

do universo das transmutações das espécies, possamos ser amanhã nesta terra 

dadivosa que dará flores e frutos, que purificarão o ar e a água, as noites e os dias, 

um símbolo de amor à cidade que agora edificamos (DEZOITO DE MARÇO, 18 

mar. 1998, p. 05).  
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 Entendemos, por esse discurso, que não se tratava mais apenas de um rompimento 

com o atraso econômico, mas, antes, de uma construção de planos de viabilidade para o 

crescimento da cidade. Ela, como centro principal de produção e consumo, refletiu nas demais 

cidades do Tocantins, impulsionando seu crescimento populacional e econômico. Os girassóis 

que, acompanhando o sol de um novo tempo, podiam multiplicar-se e criar um mercado 

consumidor e produtor, que impulsionaria novas estratégias de produção de riqueza, as 

multidões de trabalhadores – os girassóis possibilitariam fazer de Palmas uma cidade nodal na 

rede urbana e, também, na dinâmica econômica regional. Estar em um território é um dos 

elementos para a identidade territorial, mas não um critério determinante. Morar em Palmas 

não significa que os sujeitos se sintam palmenses, como se pode ver no trecho de uma 

entrevista transcrito a seguir: “na realidade eu não me considero palmense. Eu moro aqui para 

trabalhar. Eu não moro aqui para lazer. Lazer, para a minha perspectiva, não me contempla” 

(LAGARES, Palmas, 2015). 

Em outro aspecto, questionamos se as transformações espaciais mudariam o 

sentimento de apego dos sujeitos com o território. Obtivemos a resposta afirmativa de boa 

parte dos sujeitos, de que tais transformações alteraram o seu apego com o território. No caso 

de Palmas e do Tocantins, nas lembranças do tempo de Goiás, as transformações territoriais 

aumentaram o sentimento como tocantinenses. Podemos visualizar isso nas palavras do 

senhor Raimundo, justificando a importância do Tocantins e de Palmas na sua vida: “[para] 

meu apego com o Tocantins e Palmas eu dava mil!” (SILVA, Palmas, 2015). 

5.5 Entre origens dos tocantinenses: o viver entre territórios  

O Tocantins “é uma mistura de pessoas vindas de todos os cantos. Aqui tem gente de 

todos os lugares”. Estas são frases repetidas pela população e pelos estudiosos da geografia do 

Tocantins. Apesar de não ser um retrato apenas do Tocantins – vários Estados deste país têm 

o mesmo processo de formação –, essa mobilidade é importante no Tocantins, pois tem 

influência direta na cultura tocantinense. Moraes (2008) fez uma leitura sobre os acreanos e 

percebeu a importância da migração nordestina no Acre. Com base na leitura dessa autora, 

compreendemos o encontro desses sujeitos, seja os que foram como soldados da borracha, 

seja outras migrações, como fator importante da organização acreana. A invenção do Acre 

passa pelo papel desempenhado pelos migrantes. Estudando um movimento semelhante, 
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Haesbaert (1995) havia feito a leitura dos gaúchos no Oeste da Bahia. O encontro dos sujeitos 

na fronteira sempre provoca conflitos e, como já ressaltamos, aciona o sentimento identitário. 

No capítulo IV mostramos que a principal migração inicial para o Tocantins era 

proveniente do Nordeste do Brasil. Para a atualidade, essa leitura deve ser feita com maior 

cuidado. A fronteira de ocupação no Norte Goiano/Tocantins modificou muito esse fluxo. A 

construção da Belém-Brasília, os garimpos, a fronteira agropecuária e a construção de Palmas 

foram fatores de impacto na mobilidade dos sujeitos para o Tocantins. A maior migração para 

o Estado foi de nordestinos, contabilizando um total de 56,01% do total de migrantes, o que 

equivale a 304.510 sujeitos, de acordo com os dados do Censo de 2010 (IBGE, 2010). Da 

região Centro-Oeste foram 23,8%; do Sudeste, 9,67%; do Norte, 8,73%; e apenas 1,76% da 

região Sul, tal como se pode ver no mapa que segue. 

Mapa 09 - Origens dos migrantes em 2010 no Tocantins. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 

O Estado com maior quantidade de migrantes foi o Maranhão, totalizando 33,49% de 

toda migração para o Tocantins. O Estado de Goiás vem em segundo, com 20,73%. A 
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localização dessa migração tem papel fundamental na organização do sujeito tocantinense, 

pois tem influências nas tradições. Se buscarmos compreender a permanência dos sujeitos no 

território, ela precisa ser vista em escala municipal, e isso se dá pelas transformações 

pretéritas e presentes do território, principalmente em função da expansão agrícola. Tratando 

sobre a identidade e o território, Di Méo (2009) afirma que, por mais que se tenha uma 

mobilidade em nível intenso, os sujeitos têm uma base espacial e estão ligados aos lugares e 

territórios. Ligados por vínculos diversos e, muitas vezes, por uma história que mantém viva a 

esperança de uma terra, no imaginário coletivo.  

As afirmações de que o Tocantins é formado por uma população de migrantes se 

comprova nos dados, mas sua espacialização precisa ser regionalizada no Tocantins. O 

processo de ocupação do espaço foi diferente e não há nenhuma homogeneidade. Conforme 

Mapa 10, o rio Tocantins foi um divisor da ocupação, e isso, consequentemente, representou 

uma fixação maior ou menor dos sujeitos no território. 

Mapa 10 - Sujeitos de origem tocantinense em 2010.  

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 
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É difícil falar de identidade tocantinense sem fazer uma referência à mobilidade, posto 

ser esta uma categoria imposta como desafio à vida contemporânea. As identidades são 

sempre perpassadas por referências a vários lugares. Há uma diversidade de lugares de 

construção identitária. Se tomarmos a mobilidade espacial enquanto parâmetro de análise, 

temos no Tocantins duas realidades, uma do oeste, com uma migração ainda permanente na 

atualidade, e uma do leste, com uma migração mais consolidada, onde está a região do antigo 

Polígono do Ouro e a região do Jalapão. São regiões que tiveram processo de ocupação maior 

até as décadas de 1950, estagnando, no entanto, a partir do advento da Belém-Brasília. O 

Jalapão é uma região com particularidades, em decorrência do sentido de “deserto” que lhe é 

atribuído e das estradas precárias para além das áreas com plantação de soja.  

Na porção oeste, a região de influência da rodovia Belém-Brasília conta um número 

considerável de migrantes, tanto de outros estados da federação como intermunicipal. Foi uma 

ocupação que se deu pela busca por terra, por trabalho e para os garimpos, algo que fica bem 

marcado na fala do senhor Raimundo, ao falar sobre seu itinerário rumo ao Tocantins: “a 

região em que vivemos no Maranhão, Domingo do Zé Feio era só mata. Saímos com dez 

animais, carga acima e carga abaixo” (SILVA, Palmas, 2015). Chegaram ao Pium à procura 

do garimpo do Piaus. A capital Palmas tem 48,04% de sua população provenientes de outros 

Estados. A criação da cidade, como um lugar propício para investimentos imobiliários e 

ofertas de mão de obra, produziu uma migração para sua construção. No entanto, 51,96% da 

população são de tocantinenses.  

Há, porém, uma extensão desse pensamento de que o Tocantins, a partir de sua 

criação, foi uma fronteira igual a Palmas. A construção de Palmas provocou um sentimento 

generalizado de que o progresso estava em todos os lugares do Estado, mas, apesar do 

montante da obra de infraestrutura em todo o Tocantins, a fronteira era Palmas. 

Mas a migração para o Tocantins, pegando toda esta parte norte, Bico e Gurupi, tem 

gente de todas as raças, de todos os Estados, que vieram para este suposto Eldorado 

que hoje é o Tocantins. Não teve uma linha migratória que possa dizer que veio de 

Minas ou do Sul do Pará. Ela é uma miscigenação de interesses, de pessoas que 

vieram de todos os rincões do Brasil (PIRES, Formoso do Araguaia, 2015). 

A migração goiana seguiu em direção ao norte do Tocantins. Foi um caminhar para o 

norte, pela Belém-Brasília. Há uma porcentagem maior de goianos morando nos municípios 

de Araguaçu, Talismã, Alvorada e Palmeirópolis, na divisão entre os Estados do Tocantins e 

de Goiás, seguindo até o município de Gurupi, no eixo da rodovia, como se pode visualizar no 

Mapa 11. Outra influência será ao longo da rodovia, no norte, nos municípios de Colinas do 

Tocantins, Guaraí e Presidente Kenedy, seguindo até os municípios situados às margens do 
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rio Araguaia. Há, também, duas influências nos municípios de Dois Irmãos e Divinópolis, 

sempre seguindo os eixos rodoviários rumo ao Pará. Fora desses eixos, está o município de 

Recursolândia, que conta com um percentual elevado de goianos. No entanto, a maior 

população goiana está na cidade de Palmas, com 23.302 pessoas. A população do sudeste do 

Tocantins, que se apresentava como uma população sobretudo mineira e goiana, apresentou 

número menor, movimento captado nos itinerários que fizemos entre três gerações. Na 

maioria, os avós eram mineiros, os pais eram goianos e os entrevistados, tocantinenses. 

Mapa 11 - Sujeitos migrantes de Goiás, 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 

A professora Rosilene, moradora de Palmas, ao nos mostrar esse itinerário, retratou 

essa migração nos seguintes termos: “meus pais são mineiros. Eu nasci em Goiás. Dentro da 

minha casa, lá na casa dos meus, o jeito de falar, a comida, os valores ainda são de Goiás e de 
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Minas. Eu convivo com gente que é do Piauí”. Rosilene reside no Tocantins desde 1986 e 

todos os seus filhos são tocantinenses. Costa (Arraias, 2015) também confirma a fixação de 

uma geração no lugar, no sudeste tocantinense. Em suas palavras: 

Nasci em Goiás, mas estou no Tocantins. Minha mãe era de Goiás. Meus pais 

nasceram aqui, minha mãe nasceu em São Bento, que hoje é Itafós, ali era uma 

comunidade de irmãos, portugueses que se instalaram nesta comunidade. Meu pai 

nasceu aqui mesmo em Arraias. 

Ainda em se tratando do sudeste do Tocantins, ela é uma região de uma presença 

baiana muito expressiva, que se estende até o Jalapão, como se observa no Mapa 12. Apesar 

da proximidade com a Bahia, pois a região se situa na divisa entre os dois Estados, existe uma 

barreira natural, a Serra Geral de Goiás, que mais parece um muro.  

Mapa 12 - Sujeitos migrantes da Bahia, 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 
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A principal rodovia de ligação é por Novo Jardim e Taguatinga do Tocantins. Pelo 

Jalapão, a ligação se dá por precárias estradas. A Serra Geral de Goiás, com suas escarpas, 

separa o Tocantins da Bahia. É um muro natural repleto de história, não transponível por 

carros em sua maior parte, talvez nem por cavalo ou mesmo a pé. Do outro lado, ou lá em 

cima, pode-se ver o eucalipto e a soja e, de cá, apenas a escarpa e algumas casas tradicionais 

feitas de adobe. Houve, apesar dos entraves, uma migração baiana significativa para o 

Tocantins. 

Essa migração baiana, no Tocantins, representa 4% da população. Sua distribuição no 

território se dá nos municípios do sudeste do Estado, muitos historicamente ligados à Bahia, e 

segue para a antiga região garimpeira, Pium, alcançando Caseara, às margens do rio Araguaia, 

principal entrada para o sudeste do Pará. Forma-se um corredor de leste a oeste do Tocantins. 

Na porção sul do Tocantins, principalmente em Araguaçu, também é notória a presença da 

migração baiana nos municípios. Na maioria dos itinerários feitos pelos sujeitos desta 

pesquisa em Araguaçu, observou-se que se trata de uma população que migrou para o atual 

norte de Goiás e, posteriormente, seguiu para o Tocantins. Nas proximidades da Ilha do 

Bananal, formou-se o povoado de Baianópolis. Sua formação se deu pela aglomeração de 

famílias baianas nessa região. Chama atenção o fato de que próximo a Baianópolis está 

Minerópolis, também representando uma corrente de migração para essa região. A migração 

oriunda dos Estados do Sul do Brasil, desde o projeto Formoso, e agora com advento da 

plantação de soja nos chapadões de plintossolos, é outra importante tendência na região. Para 

alguns informantes nas cidades de Lagoa da Confusão, Pium e Formoso do Araguaia, o 

desenvolvimento foi trazido para a região pelos gaúchos. É um discurso que é permeado por 

conflitos de interesse, principalmente quando se ocupam cargos políticos.  

No Tocantins a migração é muito ligada à plantação da monocultura da soja, como 

pode ser visto no Mapa 13. Os municípios que apresentaram considerável produção de soja 

também apresentaram expressiva população sulista.  

Trata-se de migrantes conhecidos pelo sotaque e pelo uso do chimarrão. No entanto, 

como um rastro, a plantação de grãos os acompanha no Tocantins. Nos municípios com alta 

produção agrícola, na maioria com disponibilidades de terras para o plantio nos chapadões de 

plintossolos e latossolos, há uma forte presença de sujeitos do Sul. Conforme o Mapa 13, que 

representa a produção da soja no Tocantins, os lugares de forte presença dos sujeitos sulistas 

são os mesmos de alta produção da soja. Contudo, as principais cidades do Tocantins, como 

Araguaína, Gurupi, Guaraí e Palmas, são escolhidas por esses sujeitos para fixarem suas 
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residências. No caso de Araguaína, não pela tradição na produção de grãos como soja ou 

sorgo, mas pelo seu papel na rede urbana do norte do Tocantins. 

Mapa 13 - Migrantes da região Sul, 2010, e municípios com produção de soja.  

 
Fonte: IBGE, 2010; 2006. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 

Os informantes na Ilha do Bananal nos afirmaram que os gaúchos trouxeram o 

progresso, ao passo que, para os gaúchos, o pessoal da região não planta, não faz lavouras. O 

ser nativo e o ser do Sul são elementos ressaltados como uma diferença. O “de lá” vem em 

busca da terra para plantar e traz o desenvolvimento, à medida que o “de cá” é alguém que 

não conseguiu se desenvolver, que vive às margens de uma prosperidade. Porém, o “eu 

daqui”, no seu discurso, constrói um território que é um itinerário na resistência e tem nesta o 

sentido do território. O gaúcho ressalta o potencial do solo do Cerrado para a agricultura. Sua 

história começa com a chegada de sua família ao lugar. Os sertanejos ressaltaram a história do 

lugar construída por múltiplos sujeitos em conflito. 

Na visão de um mineiro, em Lagoa da Confusão, foram os gaúchos que trouxeram o 

progresso para o município, que, com a presença sulista, se tornou o maior plantador de 
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melancia do Brasil. Silva (Guaraí, 2015) nos afirmou o seguinte, referindo-se à região de 

plantação de soja da porção central do Tocantins: 

Eu vim pra cá em 1974. Neste lugarzinho aqui, em 1976, e estou até hoje. Não sou 

tocantinense. Sou goiano, de Turvânia. Eu achei uma diferença a criação do 

Tocantins, porque antes tudo que vinha pra nós aqui, no norte Goiano, voltava. No 

tempo do Íris Rezende, veio ponte pra Pedro Afonso, veio benefícios pra o norte de 

Goiás, e tudo voltava. Depois que criou o Tocantins melhorou: na pecuária, 

agricultura; hoje a nossa agricultura é forte, muitos podem falar que aqui não tem 

nada, mas tem. Eu fui operador de máquina, trabalhei em projeto. A terra dá de tudo 

que se plantar. Dá o arroz, a soja, o abacaxi, produtos que antes vinham do sul de 

Goiás. O pessoal não sabia trabalhar com a terra. Veio o emprego, veio o calcário, 

trabalhei três anos com calcário. O Tocantins cresceu, mas falta ainda muito, mas 

cresceu. De todo canto do Brasil tem gente nesta área aqui, trabalhando, lutando, 

tendo espaço. Aqui eu vivia como se fosse um goiano, eu não me lembrava de que 

era no norte de Goiás, não. A diferença era porque, muitas vezes, eles [do Sul] 

achavam que aqui no norte Goiano era fraco. Não sabiam que aqui cresceu. Quando 

vou em Goiás, eles me perguntam se tem isso, aquilo. Oxii! Isso já passou, o atraso 

já passou. “Lá tem D10 ou C10?” Eu respondo: “não, hoje lá tem é Hilux” (SILVA, 

Guaraí, 2015). 

O progresso, como se pode ver no testemunho, está muito atrelado à presença dos 

agricultores. Nessa região central, onde se encontram os municípios de Guaraí, Pedro Afonso, 

Campos Lindo e Goiatins, existe a maior produção de soja do Tocantins. Em se tratando de 

outra região tocantinense com expansão da soja, que é o Jalapão, Martins Neto (Palmas, 2015) 

nos disse o seguinte: 

[...] agora, a questão da soja, não vejo assim, porque até onde tem a soja, por 

exemplo, a Panambi. É na divisa aqueles projetos. Na serra lá, aquele povo não tem 

nada a ver com a região de cá. [...] Poucos lá conhecem a região do Jalapão de 

baixo. Lá é soja, soja, soja. Até na questão do emprego eles não dão muita abertura 

para o pessoal de baixo trabalhar lá, é mais o pessoal do Sul, pra lá. [...] O prefeito 

que está em Mateiros é de lá. É gaúcho. Tinha 300 famílias em 2007, quase todas do 

Sul. Gaúcho de tomar chimarrão, plantador de soja. As terras são deles. A terra é 

boa para plantar e tem conflito. 

O Jalapão é uma das regiões conhecidas no Tocantins pela sua beleza natural. Teve 

uma ocupação inicial por migrantes nordestinos, como mostramos nos Mapas 4 e 5, cuja 

presença se denuncia na culinária, no sotaque. Os jalapoeiros, nome dado pelos entrevistados 

para moradores do Jalapão, faziam plantio nas veredas, roças que são chamadas de “roça de 

esgoto”, esta definida como “uma parcela cultivada em fundo de vale, através de drenagem do 

solo orgânico de áreas úmidas, que permite produzir durante a estação seca” (PEREIRA e 

LÚCIO, 2013, p. 41). A principal vantagem dessa forma de cultivo é a fertilidade do solo, que 

é maior do que em outras áreas, com intervalo de 15 a 20 anos sem fertilização do solo, 

afirmam os autores. As lavouras dos jalapoeiros, antes dos anos 1990, estavam voltadas para 
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o cultivo da mandioca. Para Pereira e Lúcio (2013, p. 29), “o principal produto das roças de 

esgoto e de toco era a mandioca”. Para Martins Neto (Palmas, 2015),  

[...] a maioria daquele povo veio da Bahia e, sempre que o marido é daqui, a esposa 

é de lá. Então não diferencia muito, não. Na cultura, por exemplo, no Mateiro tem 

muito baiano, piauiense também, maranhense tem pouco. A não ser o pessoal da 

Mombuca, que são muito diferentes. É uma mistura. Por exemplo, a comida, pelo 

menos na região de Formosa, aquelas cidades da Bahia, do Piauí, eles gostam muito 

da farinha. Deixam o arroz de lado e é mais farinha. Jalapão veio colocar a cultura 

do arroz depois que nós fomos pra lá. Foi depois que nós fomos, na própria escola, 

igreja, salãozinho que fizemos lá. À noite era culto e de dia escola, isso foi em 1986. 

Nós conseguimos de imediato levar a escola. Eles preferiam plantar a mandioca ao 

invés de arroz. Eles usavam muito o feijãozinho pequeninho, era farinha e carne de 

caça. Na realidade, este pessoal habitou esta área do Jalapão por causa da caça. Eles 

vieram dessa Bahia. Os primeiros habitantes vieram dos tempos revoltosos, isso que 

teve aí na Bahia. Eles vieram pra cá e acharam aquela região com muita água e caça, 

e terra boa “pra” mandioca. Pra arroz ali é muito complicado. Eles utilizaram muito 

as veredas para as roças de esgotos. Hoje o prato do Jalapão é três litros. A gente 

compra no quilo, no prato. Aqui um prato é dois litros. No Jalapão é três. Eles 

vendiam muito farinha. Eles fabricavam farinha mesmo. Quando alguém plantava 

uma rocinha de arroz era pra comer torrado. Sabe como é comer arroz torrado? Seca 

ele na panela e come ele com caça ou galinha caipira. Na verdade, eu aprendi a 

comer este tipo de comida foi lá. Carne de caça, farinha, foi lá no Jalapão. Nesta 

época que meu pai mudou pra lá, ou você comia ou morria de fome. Não muda 

muito não entre lá e a Bahia. 

O costume de comer farinha é uma tradição da culinária jalapoeira. É uma referência 

ao processo de migração que nordestinos trouxeram para a região. Se compararmos com outra 

região tocantinense, de forte migração nordestina, essas influências estão presentes na 

culinária. A farinha é um diferencial nas comunidades do Bico do Papagaio, que conta hoje 

com uma produção significativa. Já o costume de comer chambari, mesmo que os 

termômetros registrem 40 °C, é uma particularidade. Para Di Méo (2009), entre aromas, 

dependência e independência, etc., é preciso mapear as bases que determinam o que de fato é 

importante na experiência e no lugar. Os objetos e os cheiros têm essa importância na 

construção da história, na lembrança do lugar e na memória. Parafraseando Paul Claval, os 

lugares falam das raízes de nostalgia. 

De forte migração maranhense, como demonstrado no Mapa 14, a região do Bico do 

Papagaio, que é conhecida pelos conflitos de terras, muito ressaltados pelos políticos na época 

da divisão do Tocantins, é desenhada pelos rios Tocantins e Araguaia. Ali estão os lugares das 

quebradeiras de coco. Acreditamos serem elas o referencial maior da região, sujeitos para os 

quais os conflitos de terra não são o referencial maior. 
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Mapa 14 - Sujeitos migrantes do Maranhão, 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 

No Tocantins há 101.995 sujeitos maranhenses em 2010 (IBGE, 2010). Desse total, 

61.674 pessoas moram no Bico do Papagaio, o que representa 60,4% de todos os maranhenses 

concentrados no Estado. A população maranhense, em 2010, representava 9% da população 

do Tocantins. Em municípios como São Miguel do Tocantins, esse percentual chegou a 

33,6% da população, ao passo que 29.570 maranhenses vivem em Palmas e 20.774 moram em 

Araguaína. Nos itinerários de origem das famílias, a descendência dos sujeitos do norte tem 

uma maior relação com o Nordeste do Brasil. Um exemplo desses itinerários foi descrito por 
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Nascimento (Arraias, 2015), nos seguintes termos: “meus avós eram do Piauí e do Maranhão. 

Meus pais já nasceram aqui, no antigo Goiás, tanto pai como mãe. Eu já nasci em Goiás, em 

Tupiratins”.  

Reinaldo (2012) ressaltou que parte dessa população migrante veio em busca de 

trabalho e de terras. Nas áreas consolidadas do Vale do Araguaia, os migrantes para lá se 

direcionaram na busca de trabalho. Nos municípios de Esperantina, por exemplo, com grande 

quantidade de assentamentos, essa população foi em busca da terra. Nas falas dos sujeitos 

entrevistados fica claro que eles seguiram para a localidade pela disponibilidade de terras. A 

construção da Belém-Brasília, afirma Valverde (1985), produziu uma migração de outras 

regiões do país e, como consequência, os grilos da terra. Os sujeitos falam de diversas formas 

de chegada desses migrantes. Nesse sentido, Silva (Palmas, 2015) afirma o seguinte: “quando 

ia ter concurso aqui, você via gente da Bahia, Maranhão. ‘Parava’ trinta ônibus no local da 

feira, ‘cheio’ de gente. Foram estes concursos que trouxeram gente de todo lugar ‘pra’ 

Palmas”. Há, nessa fala, uma reflexão sobre a cidade de Palmas. Já no Bico do Papagaio, 

parte considerável das falas afirma que os migrantes vieram para os garimpos, principalmente 

para o de Serra Pelada, em Eldorado dos Carajás, Pará. Como nos afirmou Costa 

(Darcinópolis, 2015),  

[...] o tocantinense é igual São Paulo [...]. O estado do Pará é vizinho e existe aquela 

riqueza do ouro, ela atraiu muitos maranhenses e, sobretudo, tocantinenses também. 

Mas, assim, esta salada enriquece o Estado do Tocantins através da cultura 

maranhense. 

 A questão da migração e a criação da identidade são intermediadas pela formação de 

uma cultura tocantinense. Elsa Ramos (2006), ao estabelecer sua tese sobre a invenção das 

origens, fala sobre a importância, no processo identitário, da questão da origem e das raízes. A 

origem é uma invenção e perpassa os atos dos sujeitos em construir o lugar de origem. A 

origem difere das raízes. Um de seus aspectos é sua unicidade, em contraponto à 

multiplicidade que apresentam as raízes. Por mais que o sujeito migrante esteja há muito fora 

de seu local de origem, ele fará referência a este. O grau de importância pode mudar, e 

visualizamos isso ao solicitarmos uma nota em relação ao grau de afetividade com o lugar de 

origem. A seção também abrangeu mais três questões sobre o grau de relação com o 

Tocantins, com o lugar em que mora e com aqueles em que já morou. O resultado é 

apresentado no Gráfico 08 a seguir. 
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Gráfico 08 - Relação entre origem e raízes. 

 
Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

 Apesar de ser uma unanimidade o vínculo com o lugar de origem, ele não é 

considerado aquele ao qual é dispensado maior apego pelos sujeitos entrevistados. O lugar 

atual da permanência dos sujeitos teve maior importância. O porquê desse apego talvez se 

deva ao fato de que a experiência vivida produz vínculo com os lugares, e isso confere 

importância ao atual lugar de permanência, do ponto de vista da afetividade dos indivíduos. 

Há problema que talvez aí se apresente e se relacione ao desvincular a construção de grupo 

para o plano individual na construção de sentimentos, posto que, por um lado, as sensações 

sempre são experimentadas individualmente, mas, por outro, não estão despossuídas de um 

conteúdo social (RAMOS, 2006). 

Os fatores de raízes, gêneros, trabalhos se apresentam com maior impacto no processo 

de identificação quando se trata a variável espacial. Muitos assim se apresentaram – “eu sou 

maranhense”, “eu sou goiano” –, porém seu grau de identificação com o lugar de origem era 

baixo. Essas bases de referência podem apresentar distanciamentos, sejam eles espaciais ou 

temporais, e são significadas no cotidiano. Classifica-se, assim, como os que habitam há 

tempo no lugar e os que não o habitam. Evocam eles os lugares de origem para contrapor à 

temporã permanência, ou então explicitam um desenraizamento no local que habitam. Uma 

casa pode ser um elo com a terra de origem, mas o vazio que se forma pelo distanciamento 

impulsiona a reconstruir novas relações com o passado, com a origem. O retorno as tais 

lugares reflete uma volta ao tempo nas lembranças (RAMOS, 2006, 2011).  

Ainda de acordo com Ramos (2011), existem quatro dimensões na relação 

origem/raízes e identidade: 1) há uma infinidade de lugares que são significados; 2) as 

práticas e a frequência não são projetadas sucessivamente; 3) as experiências de vida são 
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compostas pelo tempo, pelo lugar e pelas pessoas; e 4) as redes de lugares e seus sentidos, ou 

seja, cada lugar tem sentido em relação ao outro. Nos termos da autora: “plus qu’une 

trajectoire résidentielle, la cartographie personnelle constitue une trame identitaire qui 

contient du temps, du lieu et de la relation”52 (RAMOS, 2011, p. 29). Nesse entendimento, 

não é somente o local de nascimento, de origem, que tem importância. O lugar da vida e da 

morte tem seu valor. O local de sepultamento dos avós tem sua importância e, nessa direção, a 

autora afirma:  

[...] si le lieu de naissance vient donner corps à l’histoire familiale, le lieu dans 

lequel les membres de la famille reposent après leur décès apparaît aussi comme 

allant dans le sens de l’importance d’une territorialisation de l’histoire familiale et 

aussi personnelle”53 (RAMOS, 2011, p. 30). 

Refletindo sobre as conversas, as leituras e observações, concluímos que foi a relação 

de apego muito atrelada ao tempo presente, como demonstram os dados no Gráfico 08. O 

presente, parafraseando Derrida (1991), só existe mediante representações pretéritas e futuras. 

O ser ou estar tocantinense, ou de determinado lugar do Tocantins, é um itinerário espacial. O 

Tocantins, da luta separatista à construção de Palmas, e destas ao processo de migração para 

seu território, foi o objetivo intentado neste capítulo, como busca da afirmação da 

identificação e diferenciação na construção identitária tocantinense. O uso de metáforas 

justificamos necessário para elucidar alguns posicionamentos, tais como “o sol de um novo 

tempo”, enunciado que perpassou as falas dos tocantinenses e que nos permitiu, também, 

fazer um contraponto com a situação de um Estado em evolução, na sombra da construção de 

sua capital. E, por fim, os discursos de um Tocantins em construção por sujeitos de vários 

lugares e de várias culturas.  

 

                                                           
52 “Mais do que uma trajetória residencial, a cartografia pessoal constitui uma trama identitária composta de 

tempo, lugar e de relações”. 
53 “Se o lugar do nascimento é do corpo, a história familiar, o lugar no qual os membros da família são 

sepultados aparece como importante na territorialização da história familiar e também pessoal”. 



 

 

 

 

 

 

 
 

Babaçu em Santa Fé do Araguaia. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 
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CAPÍTULO VI 

6. ENTRE TERRITÓRIOS E IDENTIDADES TOCANTINENSES: VIVÊNCIAS E 

SENTIDOS 

Em uma leitura inicial, pioneira, Silviano Santiago (2000) desenvolveu sua análise 

sobre o entre-lugar, que, baseada em uma crítica literária, traduz uma leitura do discurso sobre 

a colonização. Como o próprio autor afirma, é uma leitura do confronto entre a literatura 

latino-americana e a europeia. É uma construção de uma leitura sob a ótica da construção da 

diferença de Derrida. Outro autor que faz uso da leitura do entre-lugar é João Batista de 

Almeida Costa (2003), sobre o norte do Estado de Minas Gerais, região que, no Período 

Colonial, pertencia à Bahia. Isso se dava por conta dos desvios do ouro das minas por meio do 

comércio de alimentos e animais. Como resultado dos litígios, houve uma definição de que tal 

território ficaria pertencendo a Minas Gerais em detrimento da Bahia.  

O território norte mineiro, descrito por Costa (2003), é sertanejo, fator que o diferencia 

de outras regiões do estado de Minas Gerais. A formação espacial na identificação do ser 

baiano e, concomitantemente, do ser mineiro resulta na denominação “baianeiro”. A noção do 

entre-lugar é tomada pelo espaço vivido em fronteira. Na realidade, um espaço em encontro, 

em disputa. O identificar-se dos sujeitos como baianos ou mineiros, ou, para muitos, as duas 

coisas lhes corresponde. Costa (2003), contudo, avança na análise do discurso em busca da 

compreensão do processo de seleção identitária. Na contradição se explicita o sujeito que 

rejeita ser baiano, pelas marcas territoriais que disso lhe advêm, e também não se sente 

integrado a Minas Gerais, por se tratar de uma região diferenciada das demais. O sentido se 

desenha ao se criar um nome que seja integrativo e locativo, Norte Mineiro. Ser do norte de 

Minas é ser mineiro, porém, do norte.  A palavra de referência à localização torna-se uma 

estratégia de diferenciação. No caso tocantinense, era o nortense, sujeito diferente do goiano, 

tanto pela origem como pelas referências que fazem ao seu território. 

Um dos aspectos que gera uma intersecção de diálogos na pesquisa é o entendimento 

da fronteira social. Almeida (2009) já havia chamado a atenção sobre o viver na fronteira, 

que, a seu ver, se trata de viver entre culturas. Na fronteira há o encontro dos diferentes. No 

diálogo que já estabelecemos sobre a migração no Tocantins, mostramos que há ainda um 

relativo número de migrantes. Todavia, o Bico do Papagaio é a região do Estado cujo número 

de migrantes continua ainda alto. O viver entre territórios é o viver entre culturas na fronteira. 
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E isso é o que entendemos como a entre-identidade. Ramos (2006), em sua teoria sobre a 

invenção da origem, detalhada no capítulo V, fala sobre as redes que os sujeitos constroem. 

Não há uma substituição de lugares, antes, há uma construção de redes de lugares vivenciados 

ou recordados. A identidade territorial tocantinense é múltipla, e a construção do discurso dos 

sujeitos quanto a ela é regionalizada. O Bico do Papagaio, região da frente pioneira, tem um 

alto quantitativo de sujeitos migrantes e apresenta discursos variados quanto à identidade 

territorial tocantinense, relacionados em sua maioria aos lugares de origem e raízes dos 

sujeitos. Não há uma uníssona nas afirmações identitárias.  

Algumas variáveis foram importantes para pensarmos essas questões: o mito/lugar 

fundador, as expressões culturais e as relações dos sujeitos ribeirinhos e das quebradeiras de 

coco na construção de uma identidade territorial. Objetivamos, nos discursos dos sujeitos, a 

identificação de fundamentos para a identidade territorial tocantinense, com um olhar sobre os 

geossímbolos e da cultura tocantinense. Nos dois primeiros itens construímos uma visão de 

Tocantins como um todo. Nos dois últimos, nos reportamos ao Bico do Papagaio. Precisamos 

a região por ser inviável a conclusão da pesquisa de outras regiões no Tocantins em tempo 

hábil do doutorado. 

O viver entre territórios também é viver entre identidades. Sciolla (2010), ao defender 

a tese da duração temporal, nos faz crer que há variáveis que fundamentam a identidade, 

como as de gerações sobre um território. E, nesse norte, as vivências e os sentidos foram 

elementos fundamentais para construirmos a análise.  

6.1 No itinerário do mito: lugares e sujeitos 

A experiência de Bonnemaison (1986 e 1987) em sociedades tradicionais na Oceania 

possibilitou-lhe entender a importância do mito fundador. A inspiração do autor brotou em 

um território com tensões, desde o movimento separatista, em Vanuatu, até conflitos 

religiosos entre nativos e presbiterianos e migrações internas. Toda essa efervescência foi 

cuidadosamente analisada com uma sutileza de detalhes. O apego dos sujeitos à terra e às 

viagens é um dos fundamentos de sua teoria. A Ilha de Tanna foi o laboratório principal da 

análise desse geógrafo. Nela coube a identificação da relação do homem emocional e 

simbolicamente apegado ao seu espaço, o que vai dar suporte para a leitura dos geossímbolos. 

Os geossímbolos podem ser o lugar, um itinerário, uma construção humana ou um 

monumento natural, como os jardins das vistas do vulcão Kuwae (Ilhas Shepherds), exemplo 
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citado por Bonnemaison (1987). Na combinação entre geossímbolos e memória do grupo está 

a fundação do território. O processo é um diálogo que se aproxima da memória coletiva de 

Maurice Halbwachs, principalmente sobre as referências aos lugares da memória e da vida. O 

lugar da vida é o ponto essencial em que Bonnemaison se baseia para demonstrar a 

importância do lugar na vida de um grupo. Os lugares estão enraizados na memória do grupo. 

Novos governos, ou mesmo novos conteúdos, criam novos geossímbolos, mas sem uma 

sobreposição e alteração, ou seja, “l’espace devient ainsi le langage de la genèse culturelle”54 

(BONNEMAISON, 1987, p. 115). 

Ao estabelecer uma leitura sobre os lugares fundadores, o autor ressalta a importância 

da geografia nesse entendimento. Oferece os elementos geossimbólicos para mediar tal 

análise. Nessa mediação, construímos na tese uma leitura de que os lugares são portadores de 

símbolos e de que estes também têm sentidos de fundação da sociedade. As referências ao 

primeiro momento de identificação com o lugar que os sujeitos ribeirinhos tocantinenses 

fazem são construídas por miticidades. No entanto, discutiremos o mito na invenção do 

Tocantins, aproximando o que Moraes (2008) analisou para o Acre com a proposta de 

Bonnemaison (1987).    

Falar de um povo é contar sobre os mitos que se associam às suas histórias e aos 

lugares onde ele vive. Na história tocantinense, os discursos espaciais (tomando o espaço nas 

suas dimensões temporais) foram basilares para a construção do entendimento. Uma das 

décadas com maior efervescência pró-movimento separatista foi 1980, mas à luz do século 

XIX. O discurso de exaltação do passado foi colocado como um fundamento para a criação do 

Tocantins. A luta do início do século XIX teve o Ouvidor Teotônio Segurado como a figura 

mais proeminente da autonomia da Província do Norte em 1821. Na época, os discursos 

faziam uma referência aos lugares de fundação do norte, e Natividade era apresentada como o 

seu lugar de afloramento. Vale ressaltar, como já explicitamos, que a primeira tentativa de 

rompimento entre sul e norte de Goiás se deu nos garimpos de Natividade. O movimento do 

início do século XIX foi muito mais um acúmulo de insatisfação e um prosseguimento do 

movimento separatista anterior do que uma invenção de Teotônio Segurado. 

No entanto, a fundação do Tocantins sinaliza sempre para 1821. Esta é a data elegida 

como o marco da divisão. Para Ana Braga (2000, p. 21), “sob a direção de Joaquim Teotônio 

Segurado, os líderes da libertação do norte improvisaram um Governo do setentrião 

independente da província de Goiás”. Foi lançado, assim, o manifesto da Palma, exaltando-se 

                                                           
54 “O espaço torna-se a linguagem da gênese cultural”. 
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o movimento de libertação do norte. Na realidade, o movimento era uma mistura de separar-

se de Goiás, mas se manter unido a Portugal num período de independência do Brasil. Com 

uma proposta inovadora para a época e pelo seu engajamento em criar condições reais de 

desenvolvimento para o norte de Goiás por meio da navegação, Teotônio Segurado era visto 

como um homem altruísta. No entanto, suas articulações e proximidade com Portugal fizeram 

dele um herói da libertação de Goiás e, ao mesmo tempo, um estrategista que caiu em sua 

própria armadilha. A obra de sua criação foi extinta pela resistência que se colocou contra a 

Independência do Brasil. Para Braga (2001, p. 17), “o bravo filho da terra, FELIPE 

ANTÔNIO CARDOSO, tentou dissuadir Joaquim Teotônio Segurado de abandonar suas 

atitudes contrárias  à Independência do Brasil”, sem sucesso, porém.  

Muitos autores o descrevem como um traidor. Sua ida para Portugal, em 1821, foi 

tomada como uma fragilidade para o movimento autonomista. Lira (2011, p. 91-2) analisa que 

no seu pronunciamento há elementos de “um discurso politicamente fora da realidade do 

Brasil da época, os ideiais da independência florescendo por toda colônia e Teotônio 

Segurado dando viva à Casa de Bragança”. Outros veem nele um herói, um grande 

articulador. Como afirma Alexandre Acampora (2015, p. 107), “a liderança política de maior 

representatividade e virilidade a lutar pela independência da Comarca do Norte da Capitania 

de Goiás”. O movimento de 1821 não foi a semente do movimento separatista, mas é a ele 

que é remetida toda a virtude de um movimento. Em Palmas, na praça dos Girassóis, junto à 

pedra de fundação da capital, uma placa traz o discurso de Teotônio Segurado. O discurso do 

Manifesto da Palma está gravado em uma placa de metal aos pés do Cruzeiro. O presente 

torna-se uma exaltação do passado. No discurso proferido por Siqueira Campos, no dia da 

Autonomia do Tocantins, 18 de março, veremos que ele enobrece o Ouvidor.  

Até agora os caminhos foram quase intransponíveis obstáculos, tantos foram aqueles 

que não chegaram, que inacreditável parecia o término da jornada, com archote de 

seu espírito, os ancestrais formaram a grande retaguarda para iluminá-lo e, no 

inverno e no verão, nas noites, nos dias e nas tempestades, permaneceram incólumes 

na posteridade a indicar-nos a hora de hoje. Chamo-os e sei que me escutam: é a 

imagem dos que iniciaram a história; são os vultos majestosos do Ouvidor Geral e 

Presidente do Governo Revolucionário da Comarca de Palma, o patriarca Joaquim 

Teotônio Segurado e de seus históricos companheiros. São eles que ora se levantam 

e, ombro a ombro conosco, confraternizam neste momento que sempre viverá no 

coração de todos, que sempre viverá no orgulho de cada tocantinense e será 

transmitido às gerações que verão, testemunho de determinação, de esperança e fé 

[...] (DEZOITO DE MARÇO, 18 mar. 1998, p. 05). 

Percebe-se uma invocação espiritual na qual o homem, Teotônio Segurado, deixa de 

ser um mortal e passa a ser uma figura mítica, um morto onipresente. Por outro lado, os 

discursos de Siqueira Campos, dos primeiros governos, eram eloquentes, pujantes e sempre 
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jogando com o passado e com o futuro para uma presentificação. Uma das homenagens feitas 

ao Ouvidor foi emprestar seu nome ao principal eixo viário da cidade de Palmas. A Avenida 

que liga o sul ao norte da capital recebeu o nome de Teotônio Segurado. Ela separa o leste do 

oeste da cidade de Palmas, muito bem definida nos primeiros endereços. Outras obras que 

também o homenageiam são as pontes que ligam a cidade de Paranã, antiga Palma, às demais 

cidades do Sudeste do Tocantins conforme figuras 17 e 18. 

Figura 17 - Placa de inauguração da Ponte sobre o 

rio Maranhão. 

Figura 18 - Placa de inauguração 

da Ponte sobre o rio Paranã. 

 

Foto: Eliseu Pereira de Brito, jul.2014. Foto: Eliseu Pereira de Brito, jul. 2014. 

 As homenagens prestadas em memória dos heróis em Paranã são legítimas, por ser ali 

o lugar de fundação do norte. A história do Tocantins passa pelos becos da Palma. Nas placas 

o Ouvidor é colocado como herói e mártir da autonomia. Um equívoco é apresentado nas duas 

placas cujas frases mudam apenas os nomes dos rios: primeiro que a autonomia não prosperou 

e, segundo, porque ele não teve morte ligada diretamente à luta separatista.  

Os sujeitos tocantinenses contam a história do Estado pela trajetória do Ouvidor na sua 

luta separatista. Um dos entrevistados coloca a época como um marco em seu entendimento 

da identidade tocantinense.  

[...] sem dividir o território de Goiás, em que ficou Província de Goiás e criou a 

Capitania do Norte aqui por Teotônio Segurado não havia esta territorialidade. 

Precisou de um português naturalizado brasileiro para criar a Comarca do Norte, que 

foi em São João das Duas Barras. Criado São João das Duas Barras, veio o alvará de 

licença criado por Dom João VI na época, em 1809, criando a Comarca da Palma 

com rivalidade a Goiás Velho, que era a capital, cidade de Vila Boa. Criou este 

governo autônomo do Norte, o próprio Governo Federal do Rio não deu condições 

dele desenvolver, então ficou a disputa interna de coronel contra coronel, 

fazendeiros e mineiros. Então não prosperou. Quando Teotônio foi para concorrer a 

eleição lá em Portugal para ser o legítimo representante como Ouvidor do Norte, 
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agora ser Desembargador eleito pela Corte Portuguesa, quando chegou aqui já tinha 

tomado a cadeira dele. Então era uma história muito bonita que quase não é contada. 

Antes de 88 “teve” muitos movimentos chamados separatistas. Em Porto Nacional 

você sabe que teve a CONORTE. Pedro Afonso participou da CONORTE com uma 

filiação, uma subcomissão. Eu tive o privilégio de assinar um abaixo-assinado que 

se tornou em plebiscito que teve 80 mil assinaturas, que resultou num projeto de lei 

da criação do Estado na Constituição Federal. O projeto de lei foi entregue na 

plenária para o senhor Ulysses Guimarães. Com esta emenda criou o projeto de lei 

da criação do Estado do Tocantins. Aí Siqueira Campo, pegando um gancho em 

Teotônio Segurado, liderou todo o movimento de separação, emancipação do Estado 

(PIRES, Formoso do Araguaia, 2015). 

 Há uma exaltação da pessoa de Teotônio Segurado como o fundador principal do 

Tocantins. É partir dele que o movimento ganhou força. Nesse caso, Siqueira Campos apenas 

“pegou um gancho” na história. Nos documentos oficiais, registra-se que o movimento 

liderado pelo Ouvidor foi a base de sustentação do discurso separatista ao longo de 179 anos, 

e Siqueira Campos foi o líder articulador que materializou o movimento libertador. No 

primeiro diagnóstico do Tocantins, afirma-se: “sua origem liga-se às lutas libertistas, que vão 

desde Joaquim Teotônio Segurado, há mais de 200 anos, a Siqueira Campos, autor da Emenda 

Constitucional apresentada à Assembleia Nacional Constituinte” (TOCANTINS, 1990, p. 1). 

O mesmo sentido é veiculado no hino do Estado, um percurso no qual se destacam Teotônio e 

Siqueira. 

Em uma leitura realizada na perspectiva da religião e da política, Jean Carlos 

Rodrigues (2008) se debruçou sobre a formação do mito fundador tomando como objeto de 

análise Siqueira Campos, sua trajetória de luta na Constituinte para criar o Tocantins e sua 

autopromoção como o criador do Estado. Sua fonte de análise foi o discurso de Siqueira no 

qual ele reporta-se a si mesmo, principalmente, como o pai do Tocantins. Suas falas sempre 

fazem alusão a passagens bíblicas, uma característica importante de seu discurso. O 

individualismo e a obsessão em se tornar o ator principal da política tocantinense representou 

sua trajetória. Contudo, Rodrigues (2008) soube bem perceber o perfil de Siqueira Campos e 

apresentar os contraditórios em sua façanha para driblar seus adversários e conquistar mais 

apoio para si. 

 Com dois vetos presidenciais, a aprovação da criação do Tocantins passou a ser objeto 

de decisão da Assembleia Constituinte. Em 1987, o projeto foi aprovado principalmente pela 

liderança e pela articulação dos deputados federais José Freire e Siqueira Campos. Com 

votação expressiva, houve muitos pronunciamentos e exaltação ao deputado federal Siqueira 

Campos.  

[...] a liberdade, independência e soberania são dádivas que Deus contempla aos seus 

filhos [...]. Agora, finalmente, poderemos gritar bem alto: “SOMOS LIVRES, 
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SOMOS INDEPENDENETES, CRIAMOS O ESTADO DO TOCANTINS, UMA 

BANDEIRA ANTIGA DA BRAVA GENTE NORTENSE (AZEVEDO, Folha 

Livre do Tocantins, 15 nov. 1987, p. 5 - Prefeito de Babaçulândia). 

Quero, neste momento de muita alegria e contentamento, parabenizar a todo o povo 

tocantinense que após centenas e centenas de anos conquistou o sagrado direito de 

se emancipar com a aprovação do Estado do TOCANTINS, pela Comissão de 

Sistematização da Constituinte, através do destaque dos deputados federais Siqueira 

Campos e José dos Santos Freire (SILVA, Folha Livre do Tocantins, 15 nov. 1987, 

p. 4 - Prefeito de São Sebastião do Tocantins). 

Foi a maior alegria de toda a minha vida ver um final feliz ser concretizado, a 

criação do Estado do Tocantins, bandeira secular do povo nortense defendida com 

ardor, com amor e sacrifício da própria vida, pelo nosso líder maior, o gigante 

tocantinense, o deputado federal Siqueira Campos (FOLHA LIVRE DO 

TOCANTINS, 15 nov. 1987, p. 9 - Prefeito de Goiatins). 

Ninguém pode contestar ou deixar de reconhecer este trabalho do GRANDE 

GIGANTE NORTENSE, que eu considero que é o deputado SIQUEIRA CAMPOS, 

meu amigo particular (SILVA, Folha Livre do Tocantins, 15 nov. 1987, p. 12 - 

Prefeito de Gurupi). 

 No primeiro discurso, a criação do Tocantins comparece como resultado de uma luta 

do povo. Já no segundo, como uma luta do povo sob a liderança de Siqueira Campos, ao 

passo que, no terceiro, sobressai o tom de uma gratidão emocionada por ter o deputado 

viabilizado a criação do Tocantins. No último, a construção de mito se funda. É uma figura 

que não pode ser contestada e que deve receber reconhecimento do povo tocantinense. Cerca 

de 45% dos entrevistados nesta pesquisa consideram Siqueira Campos como um símbolo 

tocantinense. São falas que remetem sempre ao passado, ao homem da criação do Tocantins. 

Nas falas de Siqueira Campos na televisão era presente a afirmação: “eu vou sacudir o 

Tocantins”, em um entusiasmo eloquente. Apesar das divergências políticas, Siqueira Campos 

foi um líder para o Tocantins, assim como afirmou Borges (Palmas, 2015), no trecho que 

segue: 

Eu tive a honra de pegar um período auge do governador Siqueira Campos. Ele foi 

um líder, por mais que temos nossas diferenças, ele foi um grande líder, equivalente 

ao Pedro Ludovico. Talvez até um pouco mais, foi alguém que criou o Estado no 

sentido de liderar, de criar a estrutura, de indicar quem seria o presidente do 

Tribunal de Contas. Dificilmente isso vai acontecer na história do país, mesmo se 

criar outro Estado.  

Como mostramos no capítulo V, Siqueira Campos sempre remetia sua fala a um 

passado nostálgico, apontando para a libertação do povo nortense, que começou lá com 

Teotônio Segurado e, sobre aquela época, busca a invenção do Tocantins. A concretização, 

em 1987, é uma consequência histórica de um movimento que permaneceu vivo na alma 

tocantinense. Nos discursos presentes nos recortes logo atrás, Siqueira Campos comparece 

como uma figura fundante do Tocantins. O estar no local de destaque no momento certo criou 
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o mito tocantinense. No momento da criação, e Pires (Formoso do Araguaia, 2015) o 

explicita, havia uma articulação popular que buscava uma afirmação identitária para se criar o 

Tocantins. Fazendo um paralelo com Vanuatu, à época da independência, tal como relatado 

por Bonnemaison (1987), havia uma efervescência alimentada por afirmações e negações no 

território de cunho identitário.  

Em Vanuatu, os mitos de origem, a narrativa territorial, eram proclamados por todos 

os cantos, num movimento de conflito que jogava com o tempo na invenção do vanuatense. 

Costa (Arraias, 2015) demonstrou, em seu discurso, o cuidado em trazer a identidade para o 

processo de invenção do Tocantins, como se pode conferir no seguinte fragmento: 

[...] com muita dependência dos estados mais desenvolvidos, a cada dia a gente 

percebe. Isso faz você entender o Estado do Tocantins, a luta, e não especificamente 

a luta do ex-governador Siqueira Campos, mas a luta de mais de séculos passados, 

dos primeiros governantes, dos moradores com relação a querer a independência. A 

região Norte querendo a independência do Sul. Isso é uma coisa que chama a 

atenção pra que a gente repense a nossa fala em ser tocantinense. Era um desejo de 

séculos passados de querer se libertar da dominação, da exploração, tudo o que a 

região Norte produzia era mandado para a região Sul, e nada de volta vinha. 

Portanto, depois da divisão do Estado, a gente passou a vida inteira, mais de 26 

anos, tentando reconstruir todo um patrimônio educacional, cultural, de valorização 

cultural, de reconstrução do seu próprio símbolo, da sua própria identidade. Já tinha 

esta identidade. Cada um já tinha sua própria identidade. Mas para você dizer de 

uma identidade tocantinense é preciso que você pense nesse todo, e esse todo ele é 

difícil de ser palpável, visível, por causa das inúmeras deficiências que esta região 

Norte sofreu.  

Esse movimento de luta e envolvimento da população tocantinense no plebiscito e no 

imaginário das pessoas, no sentido de que elas fizeram parte do processo, é um diferencial. Os 

sujeitos entrevistados muitas vezes sugerem, espontaneamente, os fundamentos da 

identificação. “É um orgulho ser tocantinense, pois o Tocantins se criou através de muitas 

lutas que compõem uma história belíssima” (SOUSA, Monte do Carmo, 2014). Porém, há 

sujeitos também que buscam os fundamentos para além dos mitos políticos de fundação. 

Quem são os tocantinenses? Estes remetem à originalidade: “É ser remanescente dos nativos, 

denominados Tucantins, uma nação indígena que tinha o nariz de tucano grande” (SILVA, 

Palmas, 2014). Nessa direção, tanto o que Costa (Arraias, 2015) afirmou quanto o que é 

expresso por Silva (Palmas, 2014) se aproximam dos lugares fundadores.  

Fizemos uma leitura sobre os sujeitos políticos e a construção do mito sobre eles. A 

aproximação com a leitura de Bonnemaison (1987) deve-se aos discursos identitários 

emergidos com a Independência nacional. A invenção do Tocantins não buscou sentido nas 

aparições, nos lugares de desembarque, como em Vanuatu. Antes, foram sustentados pelos 

sentidos dados aos sujeitos inventores do Tocantins. Mas também os sujeitos tocantinenses 
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relacionam suas identidades aos geossímbolos expressos na cultura, e estes estão muito mais 

relacionados com os lugares fundadores. 

 6.2 Expressões culturais tocantinenses 

Nas terras desenhadas por rios e serras, inspirações para os poetas, os sujeitos 

construíram relações culturais com o território. A história do Tocantins é contada por seus 

filhos em suas vivências nas barrancas do rio Tocantins e na região garimpeira, tal como por 

Eli Brasiliense (2006). Ou as histórias dos tocantinenses nas pequenas grotas, córregos, nas 

chapadas da Ilha do Bananal, por Juarez Moreira Filho. A região do Jalapão ou a cidade de 

Peixe aparecem nas tramas do goiano Moura Lima, e O Tronco é uma saga da história de 

Dianópolis, do também goiano Bernardo Élis. Em muitas das vezes, a história tocantinense é 

contada pela história da construção de Palmas. É como se o Tocantins existisse apenas nas 

molduras da paisagem palmense, o que bem afirmou Eduardo Manzano (2009), ao tentar 

encontrar a duração da identidade tocantinense. Um dos pontos importantes relatados pelo 

autor são as temporalidades materializadas na identidade tocantinense. Nesse sentido, veja-se 

a seguinte afirmação do autor:  

[...] percebemos hoje que existe um pensamento dominante que tende a identificar o 

Estado com a capital e valorizar o que se está fazendo em detrimento do que já foi 

feito, do moderno, esquecendo-se das verdadeiras raízes tocantinenses. Nesta 

conjuntura, os pioneiros são somente os que estão construindo Palmas e não as 

gerações tocantinenses que lutaram para se estabelecer nesta região do Brasil, 

tornando-a produtiva e habitável e iniciaram o movimento de criação do Tocantins 

que pretendiam libertário e de consolidação do povo nortense aqui radicado 

(MANZANO, 2009, p. 55-56). 

Compartilhamos com Manzano (2009) o posicionamento de que é necessário 

identificar historicamente as etapas de construção das tradições tocantinenses. Na formação 

do território tocantinense, a ocupação deste se deu em temporalidades diferentes, 

consolidando-se de sul para o norte no território e relacionando-se às dinâmicas espaciais. Da 

localização do sujeito no território há afirmações diferenciadas da identidade tocantinense. 

Um exemplo é o que Moreira Filho (2008, p. 119) descreveu sobre um debate proferido por 

um palestrante em Palmas que se referiu à identidade tocantinense. O palestrante afirmou que 

“no Tocantins, Estado caçula da federação brasileira, não há ainda tradições, costumes, 

folclore. Enfim, não existe por estas terras de Theotônio Segurado uma identidade cultural 

própria, definida”. A indignação do autor é direcionada à negação do reconhecimento da 
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construção cultural tocantinense. Afirmar que no Tocantins não existem tradições culturais é 

tentar contar a história de um povo apenas pelo viés da constituição de um território 

institucional criado em 1988. É considerar toda a história tocantinense como vazia de 

significados identitários e delimitar o fator da criação como superior a todo o processo 

anterior.  

Bonnemaison (1987) menciona os lugares fundadores. Já ressaltamos que estes podem 

ser uma árvore, símbolo do mito, lugar onde os vanuatenses dançam e celebram seu passado, 

tomando Kava numa celebração à fundação do lugar. Sobre uma árvore ou uma rocha ou, 

ainda, sobre quaisquer outros elementos, naturais ou não, estes passam a ter significados 

geográficos para os sujeitos, um geossímbolo. A nossa sociedade também marca esses pontos, 

que são envolvidos por sentidos de fundação, tal como o primeiro palácio do Ouvidor, em 

Natividade, e o Cruzeiro, na praça dos Girassóis, em Palmas. O acontecimento de 1988 é 

apenas um dos tantos ocorridos desde o Período Colonial e que deixaram as marcas 

impregnadas no território, ou seja, há uma importância das pegadas para revelar a identidade 

cultural, sua duração e seu desaparecimento. O território nasce de marcas e pontos sobre o 

solo, e as pegadas do passado são elementos importantes para entender a identidade, como 

afirmou Bonnemaison (1997). Dependendo, portanto, de onde parte o olhar do tocantinense, 

os sentidos dados para a cultura são diferentes. Para fazer essa leitura das expressões culturais 

tocantinenses, é preciso estabelecer limites em suas manifestações, e o que chamamos de 

limite, nesse ponto, é apenas uma aproximação com uma ideia de regionalização, para uma 

melhor precisão conceitual. Para tanto, não há uma tocantineidade, única e que pode ser 

tomada de forma generalizada para todo o Tocantins, antes, há tocantineidades.  

O Estado do Tocantins tem uma herança cultural que constitui seu patrimônio material 

e imaterial. Há uma diversidade de expressões culturais que vão desde as lendas, as danças, e 

alcançam até mesmo as comidas. Como afirmou Moreira Filho (2008), são tradições que têm 

origem nas culturas africanas, indígenas e portuguesas. Considerando por esse prisma, 

selecionamos expressões culturais e paisagens naturais. Não se trata de uma separação entre 

os elementos, eles são interdependentes. Justifica-se apenas pela análise das falas dos sujeitos 

entrevistados. É uma interdependência do sujeito tocantinense com a paisagem natural e com 

a paisagem cultural. Para essa leitura, recorremos a alguns entendimentos esboçados por 

Bonnemaison (1986, p. 189), como o que segue: 

[...] le géosymbole, expression de la culture et de la mémoired'un peuple, peut se 

définir comme un lieu, un itinéraire, une construction, une étendue qui, pour des 
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raisons religieuses, culturelles ou politiques, prend aux yeux des groupes ethniques 

une dimension symbolique qui les ancre dans une identité “héritée”55. 

Os geossímbolos, expressões culturais e a memória, podem ser interpretados como 

lugares e estes dão uma dimensão de paisagens de herança e sentidos de permanência para a 

identidade territorial dos sujeitos. No Tocantins, há expressões culturais que somente se 

manifestam no Sudeste tocantinense, e outras que apenas no Bico do Papagaio. São relações 

muito intrínsecas do homem, construídas em paisagens singulares. Concordamos com 

Bonnemaison (1987) quando este afirma que a expressão da cultura e da memória de um povo 

pode ser entendida como um lugar, um itinerário, uma construção saturada de sentidos 

religiosos, políticos e culturais. Ou seja, é nos lugares que se expressa a cultura. “Expressões 

culturais” é um termo de Bonnemaison (1986).  

 O trabalho de campo foi feito em etapas (capítulo I). Nas duas primeiras etapas, de 

forma espontânea, os sujeitos elencaram os geossímbolos. De posse destes, fizemos, na última 

etapa, uma entrevista com questões pré-elaboradas sobre as expressões culturais tocantinenses 

e a importância dos geossímbolos para os sujeitos territorializados.. No gráfico 09, os 

elementos aparecem elencados e com o grau de importância para os sujeitos, atribuída por 

meio de uma nota de zero a cem.  

Gráfico 09 – Importância dos elementos espaciais e da tradição tocantinense. 

 
Organização: Campos de Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

Os resultados apontam para o vínculo direto dos sujeitos com esses elementos, pois 

eles atribuíram notas conforme o grau de sua relação com estes. Dois grupos foram 

                                                           
55 “Os geossímbolos, expressão da cultura e da memória de um povo, podem ser definidos como um lugar, um 

itinerário, uma construção, uma extensão que, por razões religiosas, culturais ou políticas, prende os olhares dos 

grupos étnicos numa dimensão simbólica que os apoia em uma identidade ‘herdada’”. 
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identificados, um que aponta para uma relação com os rios Tocantins e Araguaia e outro cuja 

relação se dá com as festas tradicionais. Um sujeito morador da região Sudeste do Tocantins 

atribuiu notas baixas para a sua relação com o rio Araguaia, de modo que a tendência foi uma 

associação direta deste como símbolo do Tocantins. Entretanto, o sujeito fazia seu devido 

reconhecimento enquanto paisagem tocantinense. Por outro lado, o ribeirinho desconhecia os 

festejos religiosos.  

Há, porém, outras dimensões desses geossímbolos, como a espacial, que foi possível 

identificar mediante o diagrama de Venn (figura 19). As variáveis não foram apenas no grau 

de importância, como no gráfico anterior, mas também na dimensão da relação espacial do 

sujeito com o objeto que identificava na folha de papel.  

Os diagramas foram feitos pelos sujeitos entrevistados e desenhados pelo autor, 

conforme as descrições dos entrevistados. Eles foram feitos por sujeitos em regiões diferentes 

do Tocantins. Distância e importância foram as variáveis selecionadas. A distância nem 

sempre é a física, é, também, a sentimental. Tomando a cavalgada como exemplo, ela é uma 

manifestação que acontece na maioria dos municípios tocantinenses, como será discutido a 

seguir. No entanto, apesar de estar próxima da maioria dos sujeitos, foi representada com 

símbolos de tamanhos menores, o que significa uma menor importância e proximidade 

relacional. Com respeito a outras expressões culturais, como a romaria do Senhor do Bonfim 

e as Cavalhadas, tivemos de relevar algumas questões, principalmente devido à religião do 

entrevistado. Para os elementos naturais, outros fatores, como a distância e a relação entre o 

lugar e o sujeito, foram observados.  

Como forma de organizar espacialmente os elementos da cultura tocantinense, 

construímos um mapa que nos dará melhor suporte para a análise das expressões culturais 

tocantinenses. É um mapa elaborado com informações disponíveis na Secretaria de Cultural 

do Estado, em levantamentos realizados por nós em trabalhos de campo e em sites oficiais. Há 

festas que não têm cartazes nem propaganda na televisão, sendo realizadas pelo empenho 

individual das comunidades, que as divulgam entre si e nas comunidades em meios virtuais. 

Estas somente são possíveis de serem identificadas por meio do trabalho de campo ou de 

busca na Internet, mais precisamente em redes sociais tais como o Facebook. Fogem, 

portanto, à realidade de divulgação pela mídia.  

 

 



215 

 

 

 

Figura 19 – Diagramas de Venn: relação e importância dos geossímbolos para os 

tocantinenses. 

 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 
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A dimensão espacial do acontecer é uma questão central. São expressões culturais 

enraizadas nos lugares e, nestes, construíram adaptações e singularidades. Os sujeitos as 

reinventam e as adaptam aos ambientes de sua manifestação. Bonnemaison (1980), ao 

analisar a cultura em Novas Hébridas, reconheceu ser ela estritamente enraizada nos 

territórios do arquipélago. O adaptar transita entre mobilidade e fixação, uma vez que se trata 

de uma sociedade pirogue, mas também l’arbre. Muitos dos habitantes da ilha eram 

marinheiros adaptados à vida fora das navegações. Num paralelo, muitos tocantinenses são 

migrantes que vieram de lugares diferentes e trouxeram consigo as lugaridades. Elas podem 

ser vistas em suas manifestações culturais, quer seja nas comidas, nas redes para dormir, no 

linguajar. Ao mesmo tempo, ressaltam-se as particularidades dos nativos dos lugares, até 

porque entendemos a identidade no processo de relação. E, por meio dessas singularidades 

dos lugares, as expressões culturais são ligadas diretamente à identidade territorial. 

Entre cavalhada, congadas, romarias, os sujeitos expressam suas tradições no 

Tocantins. São festas para São Pedro e São Gonçalo, em Arraias, São João, São Jorge e Nossa 

Senhora das Mercês, em Porto Nacional, Nossa Senhora D’Abadia, em Araguacema e em 

Lagoa da Confusão, e Nossa Senhora do Rosário, em Natividade. Quase sempre, tais festejos 

são precedidos por uma cavalgada, isso porque na maioria dos municípios tocantinenses há 

cavalgada, como bem procura retratar o Mapa 15. E, em todos os municípios tocantinenses, 

há pelo menos uma manifestação católica por meio dos festejos, expressão que preferimos 

não ressaltar no mapa. 

Em alguns lugares, a cavalgada é uma festa tradicional e demonstra a força da 

atividade pecuária. É o caso da maior cavalgada do Tocantins, que ocorre na cidade de 

Araguaína. É a tradicional abertura da exposição agropecuária, quando muitos cavaleiros e 

damas exibem seus cavalos ou touros pelas ruas da cidade na manhã de domingo. Segundo 

seus organizadores, ela é a maior cavalgada do mundo, e isso é propagado como 

demonstração do tamanho da festa e também como resistência regional da pecuária. Em 

outros lugares, a festa acontece na zona rural, como é o caso da cavalgada da Cicilândia, um 

povoado de Palmeirante que, na manhã de um domingo em agosto, recebe o dobro de sua 

população como participantes e observadores. A cavalgada é formada por cinco comitivas: 1) 

a comitiva Pé na Estrada, com cerca de 40 participantes vestidos na cor amarela; 2) a comitiva 

Jardim Dourado, composta por cerca de 200 participantes vestidos na cor laranja; 3) a 

comitiva Independentes; 4) a comitiva Daniel Nunes – estas duas têm um número menor de 

participantes; e 5) a maior comitiva, a dos Messias, formada por mais de 200 participantes. É 
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uma união dos fazendeiros e das famílias do lugar, reunidos para cavalgar, fazer o encontro de 

parentes e amigos no povoado, que tem em torno de 40 moradores. 

Mapa 15 - Expressões Culturais Tocantinenses.132 

 

Fonte: Secretaria da Cultura do Tocantins, 2015; trabalho de campo, 2015. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016. 
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 Em outros lugares, os vaqueiros e os fazendeiros vão até à igreja receber a bênção. É a 

chamada missa dos vaqueiros, feita em Brejinho de Nazaré. Em Palmas, a festa acontece no 

povoado da Buritirana e, diferentemente dos outros municípios tocantinenses, ela não é o 

prenúncio da maior feira agropecuária do Estado, a Agrotins. Os tempos dos lugares em 

Palmas são diferenciados, um é o do Plano Diretor Urbano e o outro é o de Taquaruçu, 

Taquaralto e Buritirana. Nesta última, a cavalgada marca os festejos. Em suma, a cavalgada é 

a festa da abertura da maioria dos festejos tocantinenses.  

Em Natividade, a festa do Divino Espírito Santo acontece desde 1904. 

Tradicionalmente, a festa ocorre em dois dias e é organizada em Procissão da Esmola, Festa 

do Capitão do Mastro, coroação do Imperador, missa e muita festa. Uma das principais danças 

é a súcia56, apresentada na praça principal do Centro Histórico. 

Em Monte do Carmo, a folia segue por alguns dias. Uma comitiva de foliões visita os 

moradores da zona rural levando a bandeira do Divino. Ali cantam, rezam, se alimentam e se 

hospedam. As famílias têm, nesses encontros com os foliões, uma memória de celebração e 

agradecimentos. Carlos Rodrigues Brandão (2004), escrevendo sobre a folia do Divino, em 

Goiás, mostrou que muitas famílias, ao receberem os congos, vivem um ritual e, ao se 

despedirem, choram. Na realidade, é a visita de sujeitos com fé compartilhada, um momento 

de confraternização.  De casa em casa, o ritual prossegue por dias e se encerra quando os 

indivíduos chegam à Igreja Nossa Senhora do Carmo, na sede do município, lugar da 

celebração da festa do Divino.  

Em muitos lugares distantes das cidades e isolados pela inexistência de estradas, os 

foliões são aguardados pelos moradores. De fato, a folia é uma visita ilustre, não só por se 

tratar de velhos amigos de várias paragens, mas também porque portam um símbolo da 

devoção, a bandeira. É um ritual que ocorre em vários municípios do Tocantins, porém se 

concentra no Polígono do Ouro, os antigos lugares da mineração no Tocantins. Em dois 

outros municípios fora desse eixo, realiza-se também a folia. Um está localizado no norte do 

Tocantins, em Babaçulândia, e outro no Sul, em Talismã. De proporções menores, a tradição é 

realizada com festa. Devemos ressaltar a nossa leitura da escala municipal, uma vez que ela 

serve apenas como localização pontual e não zonal. A folia ultrapassa os limites municipais. 

No Sudeste do Tocantins, região de ocupação mais antiga, a velha igreja é o símbolo maior no 

espaço da fundação da cidade. Ali é o lugar da memória referencial dos sujeitos. Também é o 

                                                           
56 Preservamos a escrita dos sujeitos entrevistados em Natividade. 
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lugar sagrado onde a vida se realiza. É um patrimônio material da população, enobrecido pela 

preservação do patrimônio imaterial, nas festas, danças e culinária.  

 A Romaria do Senhor do Bonfim, em Natividade, é a maior do Tocantins. É realizada 

em um povoado distante 20 km da cidade na direção sul, às margens da rodovia Coluna 

Prestes. Braga (2000) afirma que antes do asfalto da rodovia e com as dificuldades de 

transportes, a caminhada até o altar era mais difícil. Mas, se fizermos um comparativo entre a 

temperatura com e sem o asfalto, há uma certa tendência para mais quente, o que produz uma 

maior desidratação nos romeiros que tradicionalmente fazem o percurso a pé, cumprindo sua 

penitência rumo ao Bonfim. A festa acontece no mês mais seco e quente do Tocantins, agosto. 

Os termômetros registram nesse período 40 °C. As nuvens no céu são escassas, e a umidade 

relativa do ar apresenta níveis em estado crítico, abaixo de 15%. Os romeiros preparam suas 

comidas na beira da estrada, e a água é coletada nas casas ou nos córregos do entorno das 

rodovias, ou eles até mesmo pedem nas casas ao longo da rodovia.  

O documentário Romaria dos Excluídos (A ROMARIA, 2000) mostrou um período 

importante da romaria do Senhor do Bonfim. Primeiro, o seu público, formado em sua 

maioria por pobres, roceiros que não frequentavam as missas aos domingos nas paróquias. Na 

fala do padre Joatam Macedo de Bispo, “são homens e mulheres lascados da vida”. De fato, a 

romaria constitui-se no local de encontro desses sujeitos para celebração ao Senhor do Bonfim 

e, também, reencontro dos amigos. Segundo, que era o local da devoção dos que iam pagar 

promessa, seja ela pela colheita, seja pela terra ou por milagre. Porém, não há apenas lugares 

sagrados, o profano está dentro do espaço da festa, em um bar, nas barracas de vendas de 

objetos piratas, misturado com os ambulantes, cachaceiros, sujeitos que não têm a festa como 

finalidade, mas o espaço da festa para suas realizações carnais e não espirituais, nos locais do 

forró, de venda de bebidas e de jogos. No dia da festa, muitos sujeitos que não acampam no 

local se dirigem para lá para participar das missas. Nos municípios do entorno, como Almas, 

Chapada da Natividade, Conceição do Tocantins e Taipas do Tocantins, até o calendário 

escolar é adaptado à festa. No período da festa em Natividade e região, a notícia que circula 

nas cidades é da romaria, muitos se preparando para acampar no local. No circuito da festa há 

algumas construções de casa de alvenaria e muitos barracos de madeira. Na maioria dos 

casos, os lugares são requeridos pelas caravanas como já tradicionais para acampar. Por 

exemplo, uma dada árvore (figura 20) em que uma placa indica haver mais de quarenta anos 

de acampamento da caravana de Nova Rosalândia. 
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Figura 20 - Placa indicando a área de uma caravana em Bonfim – Natividade. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

  

Os romeiros costumam frequentar a festa em grupo, para a garantia de sua segurança, de 

modo a evitar roubos, e também por ser uma tradição, que buscam manter viva na prática, o 

agrupamento de amigos devotos. Outros, no entanto, em penitência, caminham solitários pelo 

asfalto. Seu corpo é a única demonstração de fé pelo sacrifício. O ato de caminhar é uma 

forma de sacrificar o corpo para agradecimento. No peregrinar pelo caminho que leva ao 

Bonfim. Os romeiros da Natividade também seguem em comboios. Na pesquisa de Braga 

(2000), eles chegavam de burros, jumentos, cavalos e a pé. No documentário, em 2000, eles 

chegavam a cavalo, de pau de arara – caminhão aberto –, na maioria com gaiola de 

transportar gado, e a pé. Em 2014, eles chegaram a cavalo, de Hilux, de fusca e a pé. Os 

meios de transporte mudaram muito pouco, mas a forma de penitência ainda é feita a pé com 

a caminhada até o Bonfim, pagando-se promessa. 

Para Braga (2000, p. 25), 

na igreja onde se venera a histórica imagem, veem-se as mais variadas 

demonstrações de religiosidade. Algumas pessoas levam na cabeça potes com água, 

pedras, pernas e braços de cera. Outros levam animais pra serem leiloados à porta da 

igreja. Dezenas de noivos viajam até lá, para, aos pés do santo, se unirem pelo 

sacramento do matrimônio. Um número grande de crianças e também de adultos 

recebem, ali, o batismo. 

Depois da festa, no povoado do Bonfim, acaba-se toda a barulheira e a movimentação 

como pode se ver na figura 21 o local da cerimônia. As ruas do lugar viram um deserto e 

poucos caminham por ali. Alguns moradores saem das poucas casas existentes no lugar e 

observam curiosos a visita de estranhos. Aquela paisagem da fé e da euforia dá lugar ao 

silêncio. Apenas os registros ficam, como as velas queimadas no pé da imagem do Senhor do 

Bonfim, como pode se ver na figura 22. 
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Figura 21 - Igreja Senhor do Bonfim. Figura 22 – O Altar pós-romaria. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

 

O Bonfim é um lugar preparado para abrigar a festa e realizá-la, diferentemente da 

romaria do Senhor do Bonfim, em Fortaleza do Tabocão, com a imagem em frente à rodovia 

Belém-Brasília, mas sem uma igreja. O local só tem a imagem e um pátio para a celebração. 

Os romeiros, para chegar até a imagem no morro, precisam fazer uma caminhada pela cidade. 

A vista da imagem é privilegiada quando se olha lá da rodovia, no entanto os devotos têm 

dificuldade de reverenciá-la. Para os moradores, a rodovia é um lugar de intenso barulho, 

provocado pelos escapamentos das carretas que sobem a serra em marcha forte. E, para quem 

passa de carro pelo local, dado que, nesse ponto, os veículos são monitorados por radares e 

não podem estacionar, apenas um sinal da cruz é possível de ser feito pelos devotos. A 

exposição do santo e de seu entorno ao sol durante todo dia, sem árvores em volta, é outra 

questão que dificulta o povoamento do lugar pelos fiéis. 

Em Araguacema, a romaria é realizada às margens do rio Piranhas, afluente do rio 

Araguaia. É a área do Tocantins com maiores níveis de índices pluviais, diferentemente de 

Bonfim, onde o clima é considerado semiárido no Tocantins, com precipitações anuais abaixo 

de 900 mm/a. Como afirmou José Rodrigues de Carvalho (2014), os foliões seguem para o 

lugar pagando suas promessas, e muitos chegam em transportes precários vindo de 

municípios tocantinenses e do Estado do Pará. No lugar há o santuário do Senhor do Bonfim 

e, no entorno, barracas de comércio e locais de hospedagens dos romeiros. A festa às margens 

do rio Piranhas é uma tradição realizada há mais de 80 anos. 

No Sudeste do Tocantins, as folias de Santo Reis são realizadas em alguns municípios, 

e aí destacamos a festa em dois municípios: São Salvador e Monte do Carmo. Nesses lugares, 

as festas são realizadas com os rituais tradicionais, como a Caçada da Rainha, em Monte do 

Carmo. Na comunidade quilombola Lagoa da Pedra, município de Arraias, é realizada a festa 

da Roda de São Gonçalo. Acreditam seus moradores que a festa é uma tradição de seus 

ancestrais. De origem portuguesa, espalhou-se pelo Brasil nos períodos Colonial e Imperial. É 
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uma festa que tem nas mulheres dançarinas seu principal ritual. Conta a tradição que começou 

com a promessa de São Gonçalo em sair à procura de mulheres para dançar. Ele reuniu 24 

mulheres, pagando, assim, sua promessa (TESKE, 2008). 

Na atualidade, a dança é um ato de fé dançado por 24 mulheres separadas. O acontecer 

da dança é reverenciado pelos seguidores, e qualquer falta de compromisso por parte delas, 

acredita-se, é punido pelo santo, inclusive quando, em suas apresentações, o cuidado de não 

ser punido é tomado a todo o momento. As mulheres devem trajar saia ou vestido longo e ter 

a fita e a candeia. É essencial carregar os arcos de taboca, o guia e ter o altar, além, claro, da 

fé. Tudo tem de ser feito com fé. 

No período da festa, os preparativos animam a comunidade. São as preparações da 

alimentação e dos objetos da festa, como o cruzeiro, os arcos, as flores de papel, as candeias e 

o altar. No dia da festa, todos se adornam e recebem seus visitantes. O jantar e o ritual de 

invocação aos mortos marcam o início da cerimônia. Na continuação há a dança de ritual com 

as 24 rodeiras e, logo após, uma interação dos visitantes na dança da súcia. A cerimônia é 

finalizada com rezas (TESKE, 2008). 

Como demonstração da resistência das irmandades negras do Sudeste do Tocantins, os 

templos das irmandades de Nossa Senhora do Rosário, Conceição, dos Remédios e de São 

Benedito, entre outros, são os principais templos das cidades de Natividade, Arraias, 

Conceição do Tocantins. Em Natividade, os templos são os principais patrimônios culturais e 

estão conservados e bem cuidados. A população tem neles o símbolo da história dos lugares, 

vive os lugares e deles tem orgulho. Entre histórias e estórias, a cidade é contada, imaginada, 

com seus mitos de fundação. Uma das estórias nos contou Silva (Natividade, 2012) sobre a 

“grande cobra” existente na cidade de Natividade. O rabo da serpente fica preso debaixo do 

altar de Nossa Senhora da Natividade e seu corpo vai até a lagoa, lugar cheio de mistérios e 

encantos para a população. Os moradores acreditam que a cobra, soltando-se, destruiria a 

cidade como um todo. Muitos rezam na igreja todos os dias para que ela não vire pássaro ou 

se solte e destrua a cidade. Outra história é contada por Elizeu Ribeiro Lira, que busca a 

miticidade sobre o lugar, Natividade. O pesquisador descreve o seguinte sobre a história da 

Mãe Ana: 

[...] a Igreja de São Benedito, com a torre inacabada, o templo da irmandade negra 

beneditina de Natividade e região, construído com auxílio principal da escrava 

liberta Mãe Ana, uma espécie de liderança negra (religiosa, política e econômica) da 

região. Por ser uma mulher muito bonita, rica e muito inteligente, fundadora do 

quilombo da Redenção, localizado em uma de suas propriedades, ela era também 

uma mulher muito rica, pois herdara do casal que a comprou ainda muito jovem no 

mercado de escravos na Bahia, mas que a criou como filha e assim a apresentava na 
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sociedade escravista de Natividade, coisa que incomodava os senhores de escravos 

da região. Tornou-se muito poderosa, pois demonstrou muita competência em 

administrar as riquezas que herdara do seus donos que lhe deixaram tudo em 

testamento, inclusive sua liberdade. Mãe Ana teve um fim trágico, pois a inveja e 

ganância pela sua riqueza levaram os senhores de escravos a encomendarem sua 

morte. Assim afirma a História oral do imaginário da cidade: num dia de orações na 

Capela de São Benedito, igreja que ela ajudou construir para sua irmandade, ela 

chegou muito elegante, com vestido azul celeste, feito com tecido importado da 

França, através do comércio com Belém do Pará pelo rio Tocantins, e ornamentava 

os seus lindos e torcidos cabelos com uma tiara toda em ouro. Isso causou muita 

inveja das senhoras de escravos da região, que pressionaram seus coronéis do sertão 

para acabar com o “reinado” de Mãe Ana. Por algum motivo cotidiano ela se 

ausentou da igreja e não foi mais vista. Só após 22 dias de seu desaparecimento 

encontraram-na morta com um punhal enfiado no peito. Assim nasce o mito e 

cristaliza a violência e a intolerância do regime escravocrata no Brasil. Dessa 

espécie de lenda urbana me deixou duas realidades reais: uma é que Mãe Ana é uma 

ancestralidade de Mãe Romana de Natividade; a outra é a ladainha repetida milhares 

de vezes pelo seu Alarico, proprietário do cartório de Natividade, de que alguém, em 

nome de um desembargador do Estado de Goiás, retirou do seu cartório o processo 

que registrava o assassinado de Mãe Ana e nunca mais o devolveu (LIRA, 2015). 

Para Acampora (2015), Mãe Ana é o símbolo de uma mulher negra, humilhada, mas 

guerreira, valente, que desafiou os fazendeiros da época. Com um coração bondoso, ajudava 

as pessoas do lugar. Também era uma pessoa vaidosa. Na última festa de São Benedito da 

qual participou, em 1888, ela entrou na igreja adornada com suas joias e seu vestido azul. 

Naquele dia, ela chamou a atenção e causou a inveja de muitas mulheres ali presentes. Seria 

aquela a sua última festa. Um bilhete com um pedido de socorro a fez sair da igreja e retornar 

ao sítio e, na matinha, ela desapareceu, sendo encontrada dias depois, com seu corpo intacto e 

com um punhal enterrado em seu coração. Na realidade, uma figura mítica dos nativitanos, 

por representar os seus anseios libertários e por eles terem nela a imagem de uma libertária. O 

autor ainda acredita que ela é a ancestral da Romana da Natividade. 

No sítio Jacuba, próximo à cidade de Natividade, Mãe Romana Pereira da Silva 

conserva seu sítio, que possui várias esculturas afrossacras. Sua principal base de resistência 

está na crença de sua teoria ecorreligiosa sobre o equilíbrio do eixo da Terra. Acredita ela que 

dali emanará a orientação dos povos quando acontecer o cataclisma na Terra. Segundo 

descrição de Lira (2015), em seu relato publicado na rede social, esse cataclisma provocaria:  

[...] o equilíbrio do eixo da Terra, isto é, em um tempo astral bem próximo, a Terra 

voltará a girar em pé, e esse fenômeno vai desencadear uma série de problemas, 

catástrofes humanas, e que a região de natividade vai ser o refúgio para legião de 

pessoas vindo do mundo inteiro e que ela e seus guias espirituais ensinará o povo 

como se manter e se adaptar em um novo mundo, com novas relações 

socioeconômicas e ambientais do pós-equilibro do eixo terrestre, prega ela que será 

um novo mundo de novas cores e novas solidariedades, um mundo realmente muito 

mais feliz para toda humanidade que conseguir sobreviver (LIRA, 2015). 
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 Segundo Acampora (2015), o sítio Jacuba possui uma misticidade. Convencionou-se 

chamá-lo de Burangaba, uma espécie de mingau em que se mistura tudo. Há ritos cristãos e 

afrodescendentes, um tanto adaptados, como se pode ouvir nos cânticos, que não têm o 

batuque dos tambores. São apenas as cantorias. A missão da Mãe Romana é ajudar as pessoas 

como benzedeira. É o prosseguimento do trabalho de seu pai, como nos afirmou sua irmã:  

[...] eu conheci, aquele tanto de índio, tudo pelado, pra nós era supernormal, com 

uns cestos, e eles acompanhavam debaixo de uma mangueira na casa do meu pai. 

Tinha uma que estava passando mal, meu pai olhou e falou que estava grávida. 

Ficaram todos eles sovando a barriga dela. A gente achava engraçado eles fazendo 

aquilo lá. [...] Geralmente por causa do trabalho da Romana, me chamam de 

macumbeira, mas eles não sabem que macumba é uma comida. Me chamam também 

de raizeira, neguinha da suíça. Eu me identifico com todas as formas que me 

chamam. Não sou macumbeira, eu sou benzedeira. No sentido pejorativo, o que eles 

querem falar é que eu sou uma bruxa, mas eu me intitulo uma bruxa do bem, o que 

eu posso fazer de bem para as pessoas eu faço (SILVA, Natividade, 2015). 

O trabalho da Mãe Romana é espiritual, não admite ser nem uma obra de arte as suas 

esculturas e nem terreiro. Como observou Acampora (2015), ela guarda em um depósito livro, 

água em garrafas, sementes, brinquedos, roupas, tudo para a reconstrução de um novo mundo. 

É uma figura emblemática de Natividade, inclusive uma das líderes da festa do Divino. Essa 

festa movimenta a cidade com uma programação extensa e com muitos foliões pelas ruas. O 

banquete é preparado em oferenda. A festa é marcada pela dança da súcia. 

Outra festa importante no Sudeste do Tocantins é a das Cavalhadas de Taguatinga, o 

único lugar do Estado em que essa expressão cultural está presente. Como informado pela 

Secretaria de Cultura do Município, o público diário gira em torno de 10 mil pessoas. 

Segundo o TaguaVip (2016), a Cavalhada de Taguatinga teve início nos anos de 1936, na 

iniciativa do então deputado goiano João Batista e do senhor Francisco Correia. A tradição 

ibérica implantada na cidade teve seu auge nos 10 primeiros anos de sua criação, sendo 

interrompida em 1946. Assim permaneceu até a criação do Estado do Tocantins, quando 

retornou e, na atualidade, é uma das principais festas tradicionais do Estado. No período da 

festa, a cidade é toda enfeitada com símbolos da Cavalhada (figura 23), festa concomitante 

com os festejos de Nossa Senhora D’Abadia. Antes da batalha entre mouros e cristãos, há um 

desfile dos chamados caretas pela cidade, um grupo que se veste a caráter, com máscaras que 

representam uma fantasia medieval, fazendo lembrar o período. Na arena, a batalha dura dois 

dias e sempre se encerra com a vitória dos cristãos sobre os mouros, que, por sua vez, se 

convertem e são batizados (TAGUAVIP, 2016). 
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Figura 23 - Cidade de Taguatinga ornamentada para a Cavalhada. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

 No período da festa se instala uma feira ao redor da arena, movimentando o público da 

cidade tanto à noite como durante o dia. A festa é seguida pela luta tradicional e pelo forrozão 

da feira. Como a festividade de Taguatinga acontece na mesma data em que ocorrem os 

festejos do Bonfim, o Bispo regional passa primeiro em Taguatinga, abençoa a festa e segue 

para a romaria em Natividade. 

Na região do Jalapão, ressaltamos duas festas, a dos Caretas e a dos Crentes. Há um 

fator que ainda é preponderante na região, a falta de circulação. Apesar de as viagens 

ocorrerem com maior frequência, por meio de vans, e do fato de as pontes serem construídas e 

o asfalto chegar bem próximo da cidade de Mateiro, ainda é uma aventura. Mateiro tem um 

número de evangélicos muito grande e, inclusive, um quilombo no qual os sujeitos são 

evangélicos. O Quilombo da Mombuca tinha duas matriarcas, Lorentina e Miúda, ambas 

membros fiéis da Igreja Assembleia de Deus. Como tradição da comunidade, há o uso do 

Capim Dourado na fabricação de artesanatos. Esta é a principal matéria-prima para o trabalho 

dos artesãos que, com ela, tecem joias e utensílios domésticos, chapéus e outros objetos. 

Como festa, em gratidão pela colheita do capim, fonte de renda dos quilombolas, ali celebram 

um culto de ação de graças chamado de festa da colheita do Capim Dourado.  

Porém, os grupos evangélicos do Jalapão também realizam a festa dos Crentes, que 

acontece às margens do rio Novo, na praia que tem o mesmo nome. Nesse lugar, 

tradicionalmente acampam e fazem orações. É o lugar do encontro de amigos que se reúnem 

para a celebração. Já em outro município jalapoeiro, Lizarda, na Semana Santa acontece uma 

festa chamada de Caretas de Lizarda. É uma manifestação que ocorre há mais de 80 anos e 

que tem origem em rituais africanos, que visavam à segurança de locais como o cemitério. 

Para tanto, tinha o objetivo de espantar os cachorros e, ao mesmo tempo, os sujeitos 

colocavam armadilhas para seus inimigos (OS CARETAS, 2000). Em Lizarda, a festa dos 
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Caretas preservou uma tradição importada do Piauí. Porém, devido ao isolamento do antigo 

garimpo, a tradição criou particularidades, como a forma de sua organização feita pela 

população no preparo das comidas e da quinta. Trata-se de uma brincadeira que as 

comunidades rurais atualmente realizam no Sábado de Aleluia. Para a igreja local, no entanto, 

é uma manifestação totalmente adversa e mundana, ao passo que, para os lizardenses, é uma 

tradição. 

A festa acontecia em frente à igreja, mas, com a construção de uma praça, os sujeitos 

participantes da festa foram excluídos e a levaram para áreas fora dos holofotes da Igreja 

Católica. A brincadeira sempre é pela preservação da quinta, que eles mesmos montam com a 

produção local. Nesta, os caretas devem manter a produção contra os saqueadores com 

chicotes. A festa acontece quando os dias deixam de ser santo, ou seja, no Sábado de Aleluia. 

Também são tradicionais no Tocantins as festas indígenas. Com sete territórios 

indígenas (Krahô, Karajá, Xambioá, Javaé, Xerente, Apinajé, Krahô-Canela), há uma 

diversidade de expressões culturais desses povos no território. Cada grupo tem suas tradições. 

São festas que enobrecem a cultura tocantinense. É uma das heranças do Tocantins em sua 

cultura, legando significados relevantes na formação da tocantineidade e na forma como os 

sujeitos a representam na cultura tocantinense. 

Os Apinajé acreditam que os objetos têm vida, um espírito – karõ. Desses objetos 

animados, apenas a terra e a água não possuem espírito, são inanimadas. É por isso que 

mantêm um cuidado com a plantação, com as árvores, que para eles são maternas, devem ser 

cuidadas como se fossem um filho. As lavouras são plantadas em terrenos bem preparados, 

limpos de toda poluição, para serem tratados com cuidados paternais, como de pais para 

filhos. Na colheita, cuidadosamente as plantações são colhidas e seus restos devem ser 

queimados para evitar que as plantas chorem pelos desleixos de seus donos com a roça 

(BRASIL, 2008). 

A morte, na comunidade, é interpretada como um momentâneo afastamento entre 

espírito e corpo, comparado com o momento em que dormimos. A diferença é que, na morte, 

há um afastamento mais prolongado, pois é a morte do corpo. O espírito, após a morte, 

frequenta os lugares de vivência do sujeito, até a celebração de uma festa, encerrando o luto. 

Os mortos se reapresentam em um cupim ou qualquer outro objeto, e sua morte final é quando 

viram água ou terra, pois estas não têm vida. A partir de então, o espírito segue para a cidade 

dos mortos. Nesta, desfruta dos mesmos prazeres que tinha nesta vida (BRASIL, 2008). Esta é 

a razão maior das festas dos mortos, uma celebração alimentada pela crença e tradição 



227 

 

 

 

indígena dos Apinajé. A cerimônia é celebrada por corridas de toras, cantigas noturnas e 

adornos para a celebração. 

A tradição da cerimônia de passagem, período em que o jovem passa para a vida 

adulta, marca as festas dos povos Karajá, Javaé e Xambioá, cerimônia denominada de 

Hetohoky. A festa acontece no período mais chuvoso. Os rituais duram mais de 20 dias e a 

cerimônia é festejada com danças, cantorias e muitos adornos. Seu principal mito de fundação 

é Aruanã. Todo esse rito é de transferência de conhecimentos ancestrais, da natureza e de sua 

história. É celebrada também a passagem dos jovens para a vida adulta. Há outras festas, 

como a festa dos Peixes, mítica, realizada pelos povos Xambioá.   

Para Genilson Rosa Nolasco (2010), o Dasĩpê é a principal festa dos Xerentes e 

acontece no mês de julho, período de estiagem e também das férias dos estudantes. Carregada 

por simbologias e rituais, destaca-se a chamada nominação masculina e fermina. Nessa festa, 

por exemplo, um tio torna público que assume as responsabilidades até o casamento de uma 

sobrinha. É também o momento de compartilhamento de conhecimentos dos mais velhos, 

repassando para a nova geração aprendizados que receberam dos seus antepassados.  

Na comunidade Krahô, segundo Francisco Albuquerque (2012), acontece a tradicional 

festa da Batata. Os rituais da festa começam com a escolha da árvore a ser cortada no 

Cerrado. Dividem-na em duas toras que, cuidadosamente, são lapidadas e exibidas entre a 

comunidade, chamada de Tora da Batata. Para aumentar o peso, as toras ficam três dias na 

água e, depois, são carregadas apenas por homens e divididas entre os dois partidos principais 

da comunidade, o verão e o inverno.  

Outras realizações também emergem no Tocantins na atualidade. No Sul do Tocantins, 

um festival celebra uma das árvores mais importantes do Cerrado, o pequizeiro (Caryocar 

Brasiliense). Criado no ano 2000, tornou-se uma festa importante na cidade de Talismã. No 

extremo norte do Tocantins, na cidade de Esperantina, outro festival celebra uma árvore da 

Amazônia, o cupu (Theobroma grandiflorum). Para Francisco Sulo (2014), a população local 

colhia os frutos na floresta e os guardavam sob as folhas para atingirem o ponto ideal. Toda a 

colheita era vendida, e a renda servia para comprar alimentos para a família. No entanto, o 

cupuaçu não era apenas uma fonte de renda, era também uma fonte de alimentos. Nos anos 

2000, a população criou o festival do Cupuaçu. 

A localização geográfica em que está o sujeito no Tocantins determina o seu apego 

com símbolos espaciais. Dois fatores contribuem para isso: primeiro, a mobilidade dos 

sujeitos nos territórios e, segundo, a relação de envolvimento direto com as expressões 
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culturais no lugar ou nos lugares. São geossímbolos criados por pontos e por itinerários no 

território. Em uma aproximação das falas com os locais da realização dos eventos culturais, 

localizamos seis sujeitos de acordo com suas referências à cultura tocantinense, a seguir:   

Figura 24 - A identificação com o território de acordo com localização no Tocantins. 

 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2016 – Grifo nosso. 
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É preciso identificar os sujeitos de acordo com seus locais, ou seja, olhar a 

tocantineidade pelo viés dos lugares. No Sudeste do Tocantins, região histórica, em que mais 

de 95% da população é tocantinense de origem, os sujeitos se situam por tradições culturais. 

Nas falas descritas na figura anterior, os sujeitos, falando da cidade de Peixe, do Paranã e de 

Porto Nacional, conseguem se situar pelas expressões culturais. Por outro lado, no caso dos 

sujeitos em Araguaína e em Santa Fé do Araguaia, no norte do Estado, prevaleceu o discurso 

da não identidade. Na maioria das entrevistas, os sujeitos usaram a categoria de análise 

“lugar” para se posicionarem quanto à sua identidade tocantinense. Situam-se, portanto, nos 

lugares e constroem itinerários para se integrarem no todo, o Tocantins. Em tal contexto, 

evidencia-se, então, aquilo que Bonnemaison (1987) disse: o território é uma rede de lugares e 

itinerários que os sujeitos constroem.  

Para os araguainenses, a festa tradicional é a cavalgada, é por ela que seus lugares se 

manifestam. Vejamos dois exemplos: “paixão pela cavalgada, um dos símbolos 

tocantinenses” (FREDERICO, Araguaína, 2014); “em Araguaína, a festa agropecuária e a 

cavalgada” (CAIEIRAS, Araguaína, 2014). O símbolo da cavalgada não é traduzido como 

uma expressão cultural, mas por um poder de uma atividade pecuária dominante. Fora da 

região de domínio da pecuária, em lugares onde há cavalgada, nenhum sujeito fez menção à 

festa como um símbolo ligado à cultural local. O terceiro sujeito, por outro lado, como se 

observa logo à frente, faz referência aos rios e às cachoeiras como elementos da paisagem 

identificadores de sua tocantineidade. Sua localidade é Pedro Afonso, uma cidade entre os 

rios Tocantins e do Sono. O mesmo afirma Silva, de Miracema do Tocantins, uma cidade 

também localizada às margens do rio Tocantins: “o rio Tocantins não nasce no Estado, porém 

é um modo de vida dos tocantinenses girar ao redor do rio Tocantins” (SILVA, Miracema do 

Tocantins, 2014). Os elementos naturais são determinantes para o apego e, nesse caso, não 

apenas a partir do trabalho, como no caso dos pescadores, que têm seu apego também pelo 

ócio.  

Quer seja no rio Tocantins, quer no rio Araguaia, no rio do Sono ou no rio Formoso, as 

histórias dos sujeitos fazem um sentido pelas vivências com os rios. Outros os definem como 

o início de história no lugar. Braga (2006, p. 131) traz a ideia do rio Tocantins como lugar 

fundador:  

[...] o Tocantins, o grande rio, seguindo a orla verde desenhada pela mata, continua 

sua viagem ininterrupta e tão antiga, revivendo nossa história, na mudez de suas 

águas. Ele lutou e se fez. Venceu cerrado e planícies. Nós, os norte-goianos, de 

quem ele é o símbolo, estamos indo, também, construindo nosso leito nesta terra de 

tantas paisagens, onde a conquista do progresso se faz as duras provas! Hoje, menos 
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do que ontem. Ontem, éramos o sertão. Ninguém examinava nossas potencialidades. 

Éramos isolados.   

Ana Braga é uma tocantinense de Peixe, às margens do rio Tocantins, e sua narrativa 

situa a história do Tocantins no rio de mesmo nome. Sua narrativa, assim como a de outros 

sujeitos já citados, faz menção à história que flui pelo rio. O mesmo se dá com Pires 

(Formoso do Araguaia, 2015), situando-se a partir da Ilha do Bananal, numa relação com os 

rios Javaé e Formoso, afluentes do rio Araguaia: 

Nós não temos Serra Cantareira, Mata Atlântica, mas temos o rio Tocantins, temos o 

rio Araguaia. Nós estamos no portal da Ilha do Bananal, não existe esta história aqui 

sem aquela ali. Se for à ilha agora, você vai ver o tanto de pássaro cantando nos 

altos das árvores, jacaré correndo na terra com camaleão, teiú. Tu ficas encantado, 

parece um pedaço de mundo em que ninguém nunca andou.  

Trata-se de um reconhecimento das singularidades da paisagem nos entremeios da 

diversidade natural. Nesse mesmo viés, outro entrevistado, falando do Jalapão, procurou 

singularizar alguns aspectos da região tocantinense:  

[...] na paisagem tem diferença, quando você entra no Jalapão muda tudo. A 

vegetação fica menor, tem tudo, mais tudo pequeno como a Cachamorra, a areia é 

diferenciada, é uma areia diferente, muda completamente. Não é só no município de 

Mateiros, é quando você entra nesta região, você já tem aquela campina. Ponte Alta 

tem campina, Novo Acordo tem campina, não tem mais aquela terra de Cerrado, é 

mato ralo, caracteriza um deserto, um desertão. Você saiu da trilha, já cai na areia. 

Você pode subir naquela vereda, mas, se cavar um buraco, a água está perto 

(MARTINS NETO, Palmas, 2015). 

A paisagem torna-se um diferencial para o entrevistado. Giulliana Andreotti (2013) 

afirma que o nosso olhar sobre a paisagem é determinante para a criação de sentidos sobre a 

mesma. Assim sendo, Martins Neto parte de um olhar singular de uma vivência no lugar. A 

história deste é a sua própria história, na nostalgia de uma paisagem de deserto jalapoeiro, 

sombria, despovoada, construída por itinerários feitos ao longo do tempo, principalmente da 

migração da família da Bahia para o Jalapão e nos arranjos da vida na região. O deserto do 

Jalapão é um imaginário de uma ausência de população habitando a região. Para um visitante 

a representação do deserto é pelas dunas, para os jalapoeiros é o mosaico da paisagem que 

determina o que eles acreditam como deserto. Os sujeitos de fora da região do Jalapão têm 

esse mosaico de paisagem, como representação da identidade territorial tocantinense. 

O Tocantins é uma maravilha! Olha o Jalapão, olha estas coisas aí, é muitas coisas 

ainda pra ser exploradas, é muito linda suas paisagens, tem muitas coisas bonitas. 

Nós temos coisas aqui que parece aquele canyons de Floripa. É exuberante, é muito 

rica, tudo no Tocantins é uma mistura; este contraste Cerrado e a floresta. Se você 

fazer uma viagem aérea, vai ver como fica, é visível, é muito bonita, é muito rica, é 

uma diversidade muito grande. Olha o Jalapão! Tá louco! São coisas que não 
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existem, só existem aqui, não existe em outro lugar. A cultura dos quilombolas no 

Tocantins, deixando isso ressaltado, eles têm as festas deles e mantêm a cultura 

acessa (COSTA, Darcinópolis, 2015). 

Sem focalizar os rios Tocantins e Araguaia, o olhar do entrevistado no Projeto de 

Assentamento Amigos da Terra, em Darcinópolis, buscou a unidade da paisagem. Ele 

começou falando sobre uma paisagem local, que são os canyons que existem no 

assentamento. Outra entrevistada fez questão de nos levar e nos mostrar as belezas da 

paisagem relatadas pelo primeiro entrevistado. A identificação com os objetos naturais no 

Bico do Papagaio se deve à grande quantidade de migrantes na região também. Como já 

apresentamos, há municípios em que mais de 30% de sua população é proveniente do 

Maranhão. Continuamos com os depoimentos dos entrevistados: 

[...] já fiz pesquisa da comida típica do Estado e não encontramos, vestiaria, então 

aqui é uma junção de todos os outros Estados. Vem o carimbó do Pará, o forró do 

Nordeste, o sertanejo e junta tudo e vira uma coisa só. Não tem uma identificação 

própria (MORAES, Darcinópolis, 2015). 

Esta salada de pessoa traz um diferencial enorme. Eu acho, são as culturas, o 

acasalamento que enriquece de fato o Tocantins. Este casamento enriquece a cultura. 

Qual a identidade de fato do tocantinense? E aí a gente alega que é necessário que se 

descubra. Nós sabemos que tem a cultura do Bumba meu Boi no Maranhão. No 

Pará, o carimbó. O Tocantins então é esta mistura. É uma junção de culturas, de fato 

não consegui identificar a identidade tocantinense. Mas vai aparecer, é aquela que 

você bate os olhos e diz: é esta aqui (COSTA, Darcinópolis, 2015). 

A procura por um elemento que, de forma geral, identifique a unidade territorial 

revela-se, nesse contexto, muito difícil, e encontrar esse elemento não é possível para o 

Tocantins. São temporalidades diferentes, de acordo com as espacialidades. Em Natividade, o 

biscoito de polvilho e coco, chamado de “amor perfeito”, é um prato regional típico. Os 

palmenses o consideram como legítimo biscoito tocantinense. Quando nos referimos à comida 

típica do Tocantins, novamente não estamos generalizando, mas um prato muito apreciado 

pelos sujeitos do Bico do Papagaio e pela maioria, nos lugares ao longo da rodovia Belém-

Brasília, no Tocantins, é o chambari. Esse prato é feito com a canela do boi bem-cozida com 

mandioca, é servido com farinha de puba e arroz. No Mercado Central de Araguaína, muitos o 

têm como a principal refeição do café da manhã. Em outros lugares, principalmente ao longo 

da rodovia Belém-Brasília, existem barraquinhas que oferecem o prato como refeição 

principal. Para Marcelo Mazuras (2013, p. 142), “dizem que o chambari nasceu no Maranhão, 

mas foi no Tocantins que ele foi adotado como prato típico. Mais ainda: é um tipo de café da 

manhã obrigatório por essas bandas”. No entanto, um sujeito de Arraias ou de Araguaçu não o 

tem como pertencente à culinária do Tocantins. 
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Apesar de haver no Brasil uma diversidade de sotaques e, em conexão com estes, a 

possibilidade de se identificar determinado sujeito pelo uso que exibe de um ou de outro, o 

linguajar não pode ser lido como um dialeto. Os sujeitos entendem os códigos falados, pois 

são os mesmos para todos. No entanto, há algumas diferenças na entonação, e estas 

geralmente têm uma correlação com o território de origem. Porém, o linguajar e o sotaque 

foram considerados como uma diferença do tocantinense, sendo apontada em todas as regiões 

sempre que nos referimos a ela. Ao perguntarmos quais as diferenças do tocantinense com 

relação aos outros brasileiros, tais como goianos, paraenses, maranhenses e outros, as 

respostas direcionaram-se para o linguajar e o sotaque: “O linguajar é o diferente do 

Tocantins, uma cultura diferente” (SANTOS, Gurupi, 2015 a); “Tem diferença sim, eu posso 

dizer assim, vamos pelo regionalismo, a fala do tocantinense não se imita com a de ninguém 

mais de nenhuma outra parte do país” (PIRES, Formoso do Araguaia, 2015). Para Borges 

(Palmas, 2014), contudo:  

A gente tem tomado a construção de uma tocantineidade, ela é construída, o Estado 

é novo e é uma construção. Quando estava em Goiás, a gente conseguia identificar o 

tocantinense pelo sotaque. Eu incorporei um sotaque. Eu estranho o sotaque de 

alguns de vocês, do r puxado. Esta construção da identidade ela é feita de diversas 

maneiras, a identidade ela é construída pelo nascimento ou pertencimento, esta 

questão de pertencer ao Tocantins. Mas o sentimento é feito pela comunicação.  

Uma das sustentações da tese de Ramos (2006), acerca da invenção das origens, é que 

os sujeitos se situam entre lugar de origem e lugares de enraizamento.  Alguns sujeitos 

afirmaram ser do Maranhão, mas com enraizamento no Tocantins. O incorporar o linguajar, 

que não é apenas a entonação na fala, é apreender também palavras usadas com sentidos 

locais, criando, assim, um sentimento de integração. É na dimensão integrativa que o sujeito 

articula sentidos aos códigos e os representa numa relação temporal. É o passado e o presente 

(res)significados. Nesse sentido, parafraseando Giménez (2009), a cultura é um dos pilares da 

formação de uma identidade coletiva. É o compartilhamento de tradições e crenças pelo 

grupo. Para Bonnemaison (1987), entender um homem ligado ao território gera a 

compreensão de que um homem sem cultura nem lugares de enraizamento ou status social é 

um homem que não tem terra e, portanto, um ninguém, no sentido empregado pela sociedade 

de Vanuatu.  

A leitura do espaço e da sociedade é refletida por aquela da organização dos lugares e 

dos caminhos, funções geográficas, ou seja, “l’homem est un lieu et le lieu est un absolu”57 

(BONNEMAISON, 1987, p. 637). Nesse sentido, abandonar os costumes é considerado um 

                                                           
57 “O homem é um lugar e o lugar é um absoluto.” 
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abandono do território. Apesar de ser uma leitura realizada em comunidades tradicionais, 

entendemos que faltou, na leitura do autor, o viver entre territórios, ou seja, viver entre as 

tradições no mesmo território. Tratamos neste item, de forma ampla, descritiva, as expressões 

da cultura tocantinense e das relações do homem com as paisagens naturais. Em uma relação 

de comparação, os sujeitos, a partir dos lugares, se identificaram e significaram a identidade 

territorial. A interdependência dos ribeirinhos com os rios no Tocantins será um dos fatores 

que ressaltamos como primordiais para o entendimento da diferenciação no processo de 

construção da identidade territorial tocantinense. 

6.3 Pelos olhares dos ribeirinhos tocantinenses: reflexões 

 

Para muitos tocantinenses, o rio é uma fonte de recursos, um caminho para transportar 

alimentos ou uma rota que leva a algum lugar. Já tivemos a oportunidade de demonstrar que 

os rios foram um caminho utilizado para se escoar produção e, também, para errância de 

sujeitos em busca de outros lugares para habitar no Tocantins. Para tais sujeitos, as 

lembranças do rio passam por um ritual, quer seja para banho, para descanso do labor, ritual 

do dia a dia nos afazeres domésticos das mulheres, das crianças em pegar a piaba na panela 

com o resto de arroz que sobrou do almoço, quer seja das pescarias com os amigos.  

As histórias de vivências ribeirinhas se entrecruzam num apego ao território. Lugares, 

itinerários e geossímbolos têm uma importância, e as comunidades imprimem seus valores na 

paisagem com marca no solo, local da organização do modo de vida e das raízes, criando, 

assim, os lugares do coração.  

Os geossímbolos, os caminhos e os lugares são encarnados de valor e têm função 

estruturante no espaço. Nesse caso, se o território é formado pelas marcas que os homens 

imprimem sobre o solo, então toda a paisagem é marcada por objetos sagrados, sejam eles 

relevos, rochas, vila, farol ou rios. Em uma conversa que realizamos com o senhor Silva 

(2012), em Esperantina, captamos uma dimensão do rio Araguaia como um santuário. Ele 

começou afirmando ser o rio Araguaia tudo pra ele: “isso aqui é uma vida, eu me criei dentro 

disso aqui, eu amo isso aqui, é tudo pra mim” (SILVA, Esperantina, 2012). Nas oito horas de 

navegação em um barco de madeira, mostrou-nos os lugares, os canais de suas pescarias, os 

lugares de acontecimentos e, dessa maneira, a reverência face ao rio ia brotando em sua fala. 

O rio Araguaia, no amanhecer e no entardecer (figuras 25 e 26), estimulava os detalhes 
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poéticos, e a sua fala se diferenciava. O rio não era apenas apresentado como local de 

trabalho, era o lugar do ócio. 

Figura 25 - Paisagem do rio Araguaia 

próximo à sua foz. 

Figura 26 – Pôr-do-sol no rio Araguaia 

em Esperantina. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2012. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2012. 

O mapa mental ribeirinho é repleto de detalhes dos lugares das pescarias, do descanso 

com a família pelo rio Araguaia. Nos discursos de Silva (2012, Esperantina), há uma 

interdependência com o rio Araguaia, bem como uma adesão em ser parte daquela paisagem. 

Assim, ele passa a se ver como o rio. O rio está nele e ele está no rio:  

[...] isso aqui é uma vida, isso aqui é minha vida. Não só minha, mas de várias outras 

pessoas que moram aqui, que convive com isto aqui. Isso aqui é valioso pra nós 

demais, pra gente que mora aqui, e presenciei isto aqui todos os dias, dependo disso 

aqui até para sobreviver, né? Nós tiramos a sobrevivência daqui, noventa por cento 

da sobrevivência é tirado daqui, do rio, das praias. Isso aqui, esta maravilha que nós 

temos aqui. O rio Araguaia tem muitas belezas pra gente ver, coisas lindas e boa de 

curtir. Você acampa numa praia dessa aí, pega o peixe, põe pra assar tirado na hora e 

brinca com a família. É uma maravilha, não tem dinheiro que pague isso aqui não. 

Pra gente que mora aqui e trabalha aqui, isso aqui é o nosso futuro, como disse o 

dizer, passa de filho pra neto, geração em geração (SILVA, Esperantina, 2012). 

 Manuel passa mais tempo na água do que em terra. Transporta crianças de um lado 

para o outro do rio Araguaia, nas cheias ou nas secas. No período das temporadas de praias de 

águas doces no Tocantins, auxilia na construção da praia do Bacuri. O rio, no período de 

junho, julho e agosto, forma praias e ilhas. Na deposição de sedimentos, as praias de areia 

branca vão se formando. Para esses lugares, nas temporadas de praia de água doce, uma 

atração dos tocantinenses, o senhor Manoel transporta palhas, madeiras, alimentos e pessoas. 

A sobrevivência com o rio para esse sujeito constitui uma territorialidade.  

O território da pesca é uma espacialidade que muitos respeitam. Por exemplo, 

Carrapiché (2014), moradora da margem do rio Tocantins, limita suas atividades a esse rio, 

como demonstra o excerto seguinte: 
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É engraçado, gosto dele e não sei nadar. Vou pra qualquer lado dele, mas falou em 

nadar, na hora de enfrentar um banzeiro e a canoa alagar, já era. Nós aqui todos 

pescam e dá pra remediar. A pesca é assim, um dia a gente vai, pega bastante, outro 

dia a gente vai e não pega nem pra comer. Aqui jaú a gente não pega, o pessoal que 

vem de fora pega. Tem deles que pegam cinco ou seis e daí vão embora. Nós 

pegamos aqui a branquinha, o tucunaré, bodó – peixe de casco –, o cari. Aqui no 

verão quase não pesca no rio, é mais no lago. Tem lago aqui perto. Nós só ficamos 

no Tocantins, a gente não gosta muito do Araguaia não. Do tempo que nós mora 

aqui já fomos umas quatro vezes no Araguaia pra pescar. Sei lá, não entendo porque 

nós não vai pescar, porque lá é bom de peixe. Nós temos os lagos. Quando fica fraco 

no rio, nós vamos pra lá. Em cada lago desse aí nós temos uma canoa dentro, a gente 

deixa lá dentro porque pra carregar dos rios pro lagos é complicado. Aqui só tem 

uma lagoa, mas está tudo fechado pro rumo de cá. Lá é muito perigoso, pois tem 

muitos jacarezão (CARRAPICHÉ, Esperantina, 2014). 

Há os limites naturais e, principalmente para quem usa pequenas embarcações, os 

banzeiros do encontro das águas dos rios Tocantins e Araguaia são uma barreira. Por outro 

lado, o rio Tocantins passa a ser o limite de suas atividades. Nos relatos de algumas 

expedições que passaram em meados do século XX pelo rio Tocantins, há descrições de que a 

população do entorno do rio era constituída por “povos preguiçosos”, que não conseguiam 

trabalhar. É uma incompatibilidade entre o tempo de um relógio, da racionalidade econômica 

europeia, e o tempo de um ribeirinho, que aprendeu a lidar no manejo com o rio. Para ele, o 

rio é quem determina a hora de plantar, de colher, de pescar e a hora de descansar. Os 

ribeirinhos são sujeitos que vivem às margens dos rios e dependem do ciclo de cheia e seca 

para plantar. O ciclo é bem definido na porção norte do Tocantins, com um período chuvoso e 

outro de estiagem definidos. 

O rio, já foi dito, é a principal fonte de fertilidade e de produção de alimentos para 

esses sujeitos que apreenderam a lidar com a natureza e com suas variações anuais. Eles 

aprendem, na convivência cotidiana, a lidar com a baixa e com a subida das águas, e a cor das 

águas indica o momento do plantio ou mesmo o de sair ou voltar para casa. O deslocar das 

pessoas depende da intensidade das chuvas, que ditam o nível das águas dos rios Tocantins e 

Araguaia. Nos primeiros raios do sol refletidos sobre as águas, ribeirinhos partem para as suas 

margens, como em um ritual de lavar o rosto toda manhã, como se fosse uma reza sagrada 

para reverenciar o rio ou a água. Em alguns lugares das margens dos dois maiores rios 

tocantinenses, a lida com a água começa com os barcos que partem movimentando a vida nos 

lugares, carregados com instrumentos de trabalho, foice, enxada, grãos, ou cachorro e o 

excedente ou mesmo a colheita para vender na cidade, bem como as crianças para estudar, 

consultar com o médico ou as professoras para ensinar nos assentamentos nas fazendas. 

O rio, para as crianças, é/era local de brincadeira. Para os adultos, o rio é de trabalho, 

tal como falou Elisa Cotta de Araújo (2009, p. 39): “para o adulto ele assume outras 
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representações, porque com o passar do tempo ele se transforma, se configura em lugar de 

trabalho, de lidas cotidianas, onde busca prover as necessidades e o sustento da família”. O rio 

dita as regras naturais que as crianças apreendem no convívio familiar. É preciso saber plantar 

com outro planejamento, diferente do plantio em terra firme. A roça precisa ser reinventada 

todo ano, sabendo plantar no lameiro, sem errar o tempo cronológico, mas, principalmente, 

acertar o tempo do rio. Nem todos os períodos chuvosos e secos são iguais, exigindo, pois, 

muita atenção para os sinais que a natureza emite. A terra deixada pelo rio determina o que se 

pode plantar: de melancia e abóbora a feijão, tudo é uma questão dos tipos de sedimentos 

deixados pelo rio indicando o plantio, sinais que o ribeirinho conhece muito bem. 

As vivências dos sujeitos são uma mistura de apego e interdependência com o rio, 

repletas de história, como a do senhor Silva (Esperantina, 2012), no trecho seguinte: 

[...] antigamente, dizem que aqui tinha boiuna, nego d’água, eu realmente nunca os 

vi. Os mais velhos contava que tinha uma cobrona que atravessava o rio aqui no 

encontro, aqui. Que atravessava de um lado a outro. Isso é lenda, eu nasci e me criei 

aqui e nunca vi, esta é a grande lenda aqui do encontro dos rios da boiuna. 

 A lenda da boiuna foi repetida em quase todos os lugares que já visitamos às margens 

do rio Araguaia. Trata-se de um imaginário cheio de estórias de encontros e desencontros com 

a grande cobra. A afirmação do “aqui” remete ao encontro das águas mais claras do rio 

Tocantins com as mais escuras do rio Araguaia, encontro que ocasiona uma sombra e cria um 

pequeno rebojo. No encontro, o rio Tocantins se alarga em dois quilômetros e forma a ponta 

do Bico do Papagaio. 

Figura 27 - O encontro das águas do rio Araguaia (dir.) e do rio Tocantins (esq.). 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2015. 

São frequentes, de fato, histórias de encontro com grandes animais, como a que nos 

contou Raquel sobre suas pescarias. Segundo a participante, certo dia, estando a pescar 

“branquinhas” (uma espécie de peixe), em uma pescaria muito boa e animadora, os peixes 

atraíram um jacaré-açu. Ao olhar para o lado, viu o tamanho do animal, que teria em torno de 
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sete metros. “Era um monstro!” – exclamou. As histórias do temido Pirarara também são 

contadas, resultado dos encontros tensos nos rios. As paisagens das margens dos rios são 

indissociáveis da existência desses sujeitos. Isso se aproxima muito do que Bonnemaison 

(1993) também entendeu quando falou sobre a Natureza Amiga. Em um olhar amigo sobre a 

natureza, ele chamou a atenção para a forma de se concebê-la no Ocidente. Em seus termos:  

[...] la sensibilité écologique de notre époque traduit aussi une vision différente de la 

relation nature-culture. La nature tend à ne plus être interprétée comme un objet 

extérieur au sujet, mais assimilée à celui-ci pour former un milieu, au sens où les 

géographes emploient ce terme: un complexe à la fois naturel et social, mis en forme 

par les sociétés humaines et tout autant acteur de leur genèse58 (BONNEMAISON, 

1993, p. 55). 

Tem-se aí uma leitura em que o autor, por meio de sua sensibilidade do olhar, viu, nas 

relações do sujeito em Vanuatu, uma interdependência homem e natureza. Há que se frisar 

que ele fala de uma relação de ser, que não dissocia homem do seu território. Espelhando 

nessa interdependência e observando o nosso objeto e espaço, consideramos que há uma 

interdependência nas paisagens ribeirinhas entre homens e natureza no Tocantins e, 

principalmente, no Bico do Papagaio. Os sujeitos definiram ser a sua vivência no território 

uma particularidade do ser tocantinense quando comparado ao ser goiano. Para Costa 

(Arraias, 2015), “eles tinham uns ‘ícone’ ‘interessante’ que ‘era’ o rio Tocantins, a questão 

dos indígenas, tem alguns símbolos culturais e ícones que caracterizam este Tocantins”. 

Confrontar os sujeitos foi, na realidade, estratégia para incitar a comparação entre o 

tocantinense e o goiano ou o maranhense. Como afirmou Giménez (1992), a identidade flui 

no momento em que ela é confrontada, quando há outra identidade no processo de interação 

social. No entanto, como já afirmamos, ela não pode ser tida como atributo, pois tem um 

caráter intersubjetivo e relacional. Um grupo precisa de interações com outro grupo para 

reconhecer sua identidade, como já enfatizamos, ou seja, um grupo se autoidentifica 

reconhecendo a si mesmo (GIMÉNEZ, 1992). A relevância do rio Tocantins como um ícone 

dos tocantinenses se dá por estabelecer uma construção de singularidades diacrônicas no que 

tange ao rio como caminho e como lugar de sociabilidades.  

  

6.4 Entre paisagens e território. As quebradeiras de coco do Bico do Papagaio  

                                                           
58 “A sensibilidade ecológica de nossa época traduz também uma visão diferente da relação entre natureza-

cultura. A natureza tende a não ser mais interpretada como um objeto externo ao sujeito, mas assimilado para 

formar um meio, no sentido de que os geógrafos empregam o termo: um complexo natural e social, posto em 

forma pelas sociedades humanas e igualmente o autor de sua gênese.” 
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Os contornos dos rios Tocantins e Araguaia desenham o formato de um bico de 

papagaio no norte do Estado do Tocantins – terras ocupadas por indígenas, quilombolas, 

fazendeiros e sem-terra, região orquestrada por conflitos agrários. Território de mulheres que 

se aventuram por entre os babaçuais em busca do coco-babaçu, fonte de sobrevivência 

familiar, as chamadas Quebradeiras de Coco. Os palmeirais nativos compõem a vegetação do 

Cerrado e da Floresta Amazônica, formando um dossel que cobre em torno de 20% da região 

e servindo para sombrear ao gado nas fazendas. Servem ainda como uma vegetação que 

compõe a mata ciliar ao longo dos grandes, médios e pequenos rios da região. Os palmeirais 

cobrem uma extensa área, de forma fragmentada ou contínua, preservados ou alterados pelo 

plantio do capim, entre cercas, nas terras indígenas dos Apinajé e Xambioá, ou na Resex – 

Reserva Extrativista.   

Conforme classificação do IBGE (2015), a microrregião do Bico do Papagaio possui 

25 municípios e uma população de 210.421 habitantes. Em torno de 30% da população vive 

na zona rural e principalmente em assentamentos. Os garimpos descobertos a partir do final 

do século XIX proporcionaram uma ocupação por uma população pobre, na sua maioria 

retirantes da seca que buscavam novos lugares para viver. Esse processo durou até a década 

de 1960, período no qual a rodovia Belém-Brasília foi construída, proporcionando uma 

valorização das terras e, como consequência, uma ocupação mais intensa do território, 

realizada por migrantes nordestinos, conforme já mencionado no capítulo V. Outro fator de 

ocupação que destacamos se relaciona ao processo de expropriação das terras, que aconteceu 

no Maranhão nas décadas de 1950 e 1960, o que provocou uma retirada de dezenas de 

famílias em busca de terra no Bico do Papagaio. Segundo Valverde (1985), isso ocorreu pela 

grilagem de terra, provocada principalmente pela falta de informação da população no que 

tange à legalidade da propriedade privada da terra. 

Desde a década de 1970, a abertura da Rodovia Transamazônica e os incentivos do 

Governo Federal para a ocupação das terras na Amazônia Legal possibilitaram a vinda de 

famílias do centro-sul em busca dessas terras. Diferentemente da ocupação anterior, em que as 

famílias ocupavam as terras sem, em sua maioria, ter dinheiro para fazer os registros, essa 

nova ocupação foi capitalizada com recursos públicos para se fazer a demarcação das 

propriedades. Contudo, essa demarcação era feita apenas com base em sobrevoos de avião, 

sem pousar sobre as terras que demandavam o título diretamente em Brasília (FERRAZ, 

1998). Com o título em mãos, os legítimos donos eram obrigados a desocupar as terras ou, de 

outro modo, tornavam-se mão de obra nas fazendas. Tal processo fez com que os 
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trabalhadores rurais se organizassem na luta pela posse da terra, tornando a região um palco 

das lutas agrárias no Brasil, cenário em que fazendeiros foram subsidiados pelo Governo 

Federal e pelo Governo de Goiás. Para Siney Ferraz (1998), a maioria das terras foi 

demandada por fazendeiros goianos. 

Paralelamente, a agremiação das mulheres em sindicatos, associações e organizações 

nas comunidades, principalmente em torno da Igreja Católica, liderada pelo Padre Josimo, 

trouxe a bandeira da luta ao campo. É bom que se diga que os sujeitos que se destacaram 

nessa luta foram as mulheres, do campo e da cidade, que assumiram o papel de mantenedoras 

da casa e que, para garantir a sobrevivência, tiveram de quebrar o coco-babaçu. Tomando, 

então, essa conjuntura, pensar a territorialidade é o primeiro esforço para cartografar tal 

território, que tem suas bases territoriais sustentadas pelo sentimento de identificação desses 

sujeitos com o lugar.  

O território das quebradeiras de coco tem um limite que é dado pelos palmeirais, lócus 

do trabalho das quebradeiras. É um território no qual a maioria dos sujeitos não tem a 

propriedade da terra, mas o acesso a ela. Pensar esse território enquanto representação social 

de sujeitos sobre um espaço que produz significações nos leva a criar separações e 

classificações dos objetos sobre o espaço, pela relação trabalho. Segundo Antonio Thomaz 

Júnior (2004), o desenho societal da classe trabalhadora é sua fluidez que se estabelece com 

os assalariados, camponeses, posseiros, índios e, inseridas nesse quadro, as quebradeiras de 

coco. Para Maria Aparecida de Moraes Silva (2005), a categoria trabalho está no centro das 

reflexões sobre o processo de migração como categoria analítica, mas também como uma 

categoria histórica. Com esse entendimento, 

Uma vez histórico, o trabalho refere-se a um conjunto determinado de relações 

sociais pautadas pelas organizações de classe, gênero, raça/etnia. Assim, torna-se 

necessário redefinir a categoria migrante, frequentemente utilizada de forma 

abstrata, sob a rubrica dos fluxos migratórios ou deslocamentos de populações 

(SILVA, 2005, p. 53). 

Entre esses migrantes há trabalhadoras produzidas historicamente por processos de 

expropriação do campo, inviabilidade de sobrevivência na terra ou sujeitos que se deslocam 

pela violência dos capitalistas do agronegócio. Como afirmou Ferraz (1998, p. 93), “o êxodo 

de habitantes da região passou a ser uma rotina diária. A ação conjunta dos órgãos 

governamentais foi desencadeada de forma irreversível”. Trata-se de opressão sofrida por 

esses camponeses por meio de chibata, mira de carabina de cangaceiro, situação produzida no 
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bojo do grilo da terra. Em se tratando do trabalho de quebrar coco no Bico do Papagaio, 

adotamos uma leitura geográfica.  

Segundo D’Abreu (1983), em 1948 foi fundada, na cidade de Tocantinópolis, a 

Cooperativa dos Babaçueiros do Norte Goiano. Em 1962, ele assumiu a cooperativa e, 

segundo ele mesmo, se embrenhou numa luta em prol desses sujeitos. Estranhamente, 

nenhum sujeito entrevistado faz menção ao seu nome. Além disso, João D’Abreu foi um 

político contrário à criação do Tocantins. 

Silva (2005) afirma que o trabalho existe na pessoa do trabalhador, que é sua 

atividade, produto de sua força de trabalho e, por isso, ele passa a ser o centro da análise. Essa 

autora justifica, pois, que os trabalhadores são os sujeitos que se deslocam por fatores 

econômicos, políticos, sociais e, acrescentando a essa interpretação, fatores ambientais, 

produzidos por um tempo que acumula as contradições no espaço. Silva (2011), ao falar sobre 

o processo de exclusão dos camponeses em Codó e Timbira, no Maranhão, afirma que estes, 

na maioria, perdem a suas terras por pressão de pistoleiros, sofrendo, portanto, ameaças e, 

com receio de morrer, eles mudam para as periferias das cidades ou migram para novas áreas, 

caso que aconteceu no Bico do Papagaio, relatado por Mário Aldighieri (1993) e Ferraz 

(1998). Na nova área, nem sempre eles têm acesso à terra para plantio ou para trabalho para 

os homens. A esses chegantes resta a integração na comunidade pelo trabalho feminino na 

quebra do coco.  

Os sujeitos são trabalhadores que defendem uma classe e têm visibilidade por 

assumirem uma identidade por resistência. Fundado o Jornal Pindova, este se tornou um 

instrumento de comunicação entre as mulheres, que passaram a divulgar sua luta pelo babaçu 

livre e a mostrar sua organização em associação na resistência à vida, contra o avanço da 

fronteira agrícola. O uso dos veículos de comunicação lhes garantiu maior notoriedade. O 

assassinato do Padre Josimo, em 1986, defensor das causas agrárias, deu maior visibilidade à 

luta das quebradeiras. Nela havia a liderança de Dona Raimunda Gomes da Silva, a 

personagem principal. Elas passaram, então, a organizar as associações com conversas pelos 

povoados da região, criando, assim, a Associação Regional das Mulheres Trabalhadoras 

Rurais do Bico do Papagaio – ASMUBIP, em 1992 (FERRAZ, 1998).  

Segundo Aldighieri (1993), o Padre Josimo Morais Tavares nasceu na cidade de 

Marabá e foi criado em Xambioá, onde foi ordenado padre. Assumiu a Paróquia de 

Wanderlândia e, nessa cidade, seu espírito de frade, empenhado na luta pelos pobres, aflorou. 

Por viver no Bico do Papagaio, ele conviveu com todas as mazelas dos conflitos agrários da 
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região. Devido à sua missão de combater a grilagem da terra por meio da informação e da 

publicação dos atentados aos camponeses, houve uma investida contra seu discipulado e sua 

vida. Afirmamos no capítulo V que a criação dos fundos para o desenvolvimento da 

Amazônia canalizou parte desses recursos para a pecuária nessa região.  

No Bico do Papagaio, o resultado dos conflitos, em uma década, foi avassalador. 

Conforme matéria da Revista Veja: “A ordem Subvertida” (VEJA, 13 fev. 1980). O Governo 

Federal, como forma de se contrapor à CPT (Comissão Pastoral da Terra), imediatamente 

criou o GETAT – Grupo Executivo das Terras Araguaia-Tocantins (BRASIL, 1980). Afirma 

aquela revista que longe estava da execução de uma Reforma Agrária ou mesmo de assentar 

os migrantes excluídos da terra; “era apenas para cessar fogo”. Era uma espécie de estratégia 

desesperada para abafar a voz de um desafeto que denunciava os conflitos, o bispo católico 

Pedro Casaldáliga. Yanna Barbosa Aguiar (2010, p. 43) relata esse momento: 

[...] em meio a fazendeiros, pistoleiros e policiais militares, duas organizações 

distintas se confrontam. De um lado, a CPT (Comissão Pastoral da Terra), e, do 

outro, o recém-criado GETAT (Grupo Executivo das Terras Araguaia-Tocantins). 

Aparentemente, as duas teriam funções direcionadas para o desenvolvimento da 

região, oferecendo dignidade para o povo, ou seja, fazendo justiça em relação aos 

conflitos de terra. Não era bem isso que acontecia. 

 Transferido para São Sebastião, em 1983, encontra lugares do extremo norte com 

conflitos acirrados no campo. O padre buscou instruir os camponeses para resistir na terra e 

não ceder aos grileiros. Por isso, foi acusado de incentivador dos conflitos, o que lhe custou 

atentados contra a sua vida. Além disso, artigos em jornais de circulação nacional 

questionavam sua bibliografia, aparelhando-o como guerrilheiro e subvertido. Em maio de 

1986, na cidade de Imperatriz, Maranhão, Padre Josimo foi assassinado. Sua vida simbolizou 

uma resistência e um incômodo para o Governo de Goiás. Na realidade, o Bico do Papagaio 

era a vergonha da elite goiana. Com a criação do Tocantins, o discurso se explicitou, tal como 

nos relatados na Revista Veja (VEJA, 11 jan. 1989, p. 48-52):  

95% de toda a riqueza do antigo Estado ficou do lado goiano, enquanto o Bico do 

Papagaio, a região campeã de mortes em conflitos de terra no Brasil, pertence agora 

a Tocantins [...]. “Nós nos transformamos num Estado mais harmônico e mais fácil 

de administrar [...]” [afirmação do governador de Goiás, Henrique Santillo]; “[...] 

ficamos com o filé mignon” [afirmação do prefeito de Rio Verde, Paulo Roberto]. 

 Com a criação do Tocantins, vários municípios foram criados, e isso de certa forma 

(des)articulou alguns movimentos de resistência, claro que não foi processo preponderante. É 

nesse cenário que Dona Raimunda passou a ser uma líder de articulação na organização dos 
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camponeses e das quebradeiras de coco contra as investidas dos grileiros. Para ela, sua 

trajetória de liderança começou com a morte do Padre Josimo. 

Meu filho, tem uma história assim, que morre um pra dar vida ao outro. O que 

aconteceu com a morte do Josimo, porque naquela época eu estava pelejando pra 

conseguir um pedaço de terra pra viver com meus filhos. Como eu consegui liderar 

este mundaréu de mulheres, não só de mulheres não, eu não mexi só com mulheres, 

eu acho que é difícil. Eu falo que os homens mandam nas mulheres. Eles mandam 

nas mulheres porque já foram criados daquele jeito. Aquelas mulheres lá da Lagoa, 

eu não tinha conversa com elas, eu não conhecia, e conhecia assim porque sabia que 

estavam largadas (SILVA, São Miguel do Tocantins, 2014). 

 Sua experiência se deu por estar vivendo em uma área que, a partir dos anos de 1972, 

tornou-se emblemática pelos conflitos agrários. Os conflitos se agravaram com a chegada de 

um grileiro vindo de Porangatu-GO em Sete Barracas. Ele buscava persuadir os posseiros a 

entregarem suas terras alegando ser o dono delas. Por medo, muitos venderam seus direitos à 

terra. Em 1975, a CPT interviu na região, orientando os posseiros sobre seus direitos. Assim, 

quando o grileiro retornou, trazendo um agrimensor para medir as terras, encontrou 

resistência. Em 1985, os posseiros foram expulsos de suas terras a mando da Justiça. Contudo, 

ocorreu o “Milagre de Roque Santeiro”, a queima acidental do arsenal dos jagunços após 

esquecerem uma vela acessa, e os posseiros entenderam isso como um apoio divino à sua luta, 

o que os motivou a ocuparem novamente suas terras (FERRAZ, 1998). O marco da resistência 

se deu com a criação da romaria da Terra, em homenagem ao Padre Josimo, realizada no dia 

de sua morte, a cada dois anos.  

A criação de sindicatos também foi importante para a região. Em 1989, foi criado o 

Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco-Babaçu – MIQCB, cuja bandeira de luta 

é o livre acesso aos babaçuais e a preservação do meio ambiente. A luta se justifica pelo fato 

de que nas propriedades existem as cercas demarcando as propriedades privadas da terra, 

impedindo, dessa maneira, o trânsito livre das mulheres para recolherem o coco. A circulação 

livre passou a ser uma concessão entre fazendeiros e quebradeiras de coco.  

Nessa região, as cercas, pode-se dizer, constituem condições essenciais à coexistência 

pacífica entre o homem, o gado e as culturas, estabelecendo o equilíbrio necessário ao 

desenvolvimento das diferentes atividades exercidas no sertão (LEITE, 1959). Mas não 

somente isso, uma vez que também, no caso do babaçu, essas cercas são um empecilho que 

dificulta o acesso ao coco. Como alternativa para o problema da circulação, foi criado o 

Projeto de Lei nº 231-B/2007 (BRASIL, 2007), denominado de Lei do Babaçu Livre, 

referendada no Tocantins por quatro municípios. Essa lei permite às quebradeiras transitar nas 
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fazendas, passar livremente pelas cercas e coletar o coco. Nos municípios em que não houve 

adesão à lei, a coleta é feita por um acordo informal firmado entre fazendeiros e quebradeiras.  

O acesso à palmeira para essas mulheres, que vivem nos acampamentos, nos povoados 

ou nos bairros sem infraestrutura alguma, nas pequenas cidades da região, é a garantia da 

vida. O direito à vida para elas vincula-se à livre circulação pelos palmeirais. Em Palmeiras 

do Tocantins, as mulheres retiram o coco das fazendas e levam para a estrada utilizando um 

saco de fibra como se ver na figura 28. Nesses locais, elas os quebram, coletando as amêndoas 

e queimando o mesocarpo para a produção do carvão. É uma prática realizada também para 

evitar que o gado se machuque com o coco quebrado. 

Figura 28 - Cocos ajuntados na estrada para quebra e queima em Palmeiras do Tocantins. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

 

A Constituição Federal de 1988 permitiu a criação de Resex– (Reserva Extrativista) e, 

com a instalação da Política Nacional de Meio Ambiente, no Governo do Presidente Fernando 

Collor de Mello, foi criada, pelo Decreto nº 535, de 20 de maio de 1992 (BRASIL, 1992), a 

reserva extrativista no Bico do Papagaio, cuja demarcação foi feita pelo procedimento 

anteriormente apresentado, de sobrevoo da área.  

Com o avanço da pecuária na região, no início da década de 1990, a presença do gado 

tornou-se um problema para as quebradeiras de coco, e um dos motivos foi que o endocarpo e 

os buracos para a queima do coco traziam prejuízos para os fazendeiros, pois machucavam o 

gado, como já ressaltado. Esse período foi marcado, primeiro, pelo que as quebradeiras de 

coco chamam de coco preso e, posteriormente, pelo coco solto, uma alusão à questão do 

acesso ao coco. No período do coco preso, os frutos estavam disponíveis embaixo dos 

coqueiros, mas as quebradeiras não podiam coletá-los devido às restrições impostas pelos 
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fazendeiros, diferentemente do período do coco solto, em que o fruto podia ser coletado nas 

fazendas com a anuência dos fazendeiros. 

Os enfretamentos entre quebradeiras e fazendeiros geraram violência e resistência, e 

ambos os lados sofreram baixas e ganhos. De um lado, os fazendeiros derrubaram as 

palmeiras e aumentaram a vigilância das fazendas, impedindo a entrada das quebradeiras. Por 

outro, por meio da organização em associações, houve ganho de confiança por parte das 

quebradeiras em conquistar direitos de entrar nas fazendas e coletar o coco sem pagar meia 

para os fazendeiros. As perseguições produziram união entre as mulheres e fortaleceu a 

identidade das quebradeiras de coco. Há relatos de mulheres que se mostraram contra a 

imposição dos patrões, que eram meeiros, e foram presas por se manifestar. Porém, esse 

processo gerou resistência e organização dessas mulheres em associações. Estas tiveram o 

papel de difundir os direitos dos sujeitos e garantir, em muitos casos, o acesso à Justiça. 

Também foram criadas as cooperativas para organização e melhoria de vida dessas 

mulheres, entre elas as “cantinas” – locais de venda do coco –, sem a figura do atravessador. 

Por se tratar de uma política da associação, determinava-se o valor do produto a partir da 

produção e com valores mais vantajosos para a venda do coco. No entanto, quando buscamos 

conferir o montante da produção comprada pelas associações, verifica-se, conforme dados do 

IBGE (2006), para o ano de 2006, que não houve coco vendido para as cooperativas. Antes, 

mais de duas mil toneladas foram vendidas para atravessadores e diretamente para a indústria. 

A ASMUBIP não dispunha de capital para toda a compra das quebradeiras. Em se tratando da 

questão do uso da terra, Swerts (2009, p. 82) ressalta que 

[...] a quantidade de estabelecimentos explorados por proprietários ou 

administradores cresceu 65% e que ao final do período a área por eles ocupada 

representava 94% da área total dos estabelecimentos observados. Já os não 

proprietários (arrendatários, ocupantes ou parceiros) tiveram uma redução de quase 

16% na quantidade de estabelecimentos e perderam também 5,5% da área ocupada. 

No que tange à produção de coco da região Norte do país, a maior quantidade é 

produzida no Tocantins, expressivamente, detalhado na tabela 01. Isso se deve aos babaçuais 

do Bico do Papagaio. Assim, o Tocantins possui a maioria dos estabelecimentos produtivos. 

Apesar de no Tocantins haver outras áreas de babaçuais e práticas do extrativismo 

vegetal, a produção comercial está no Bico do Papagaio. E, nessa região, esses dados têm 

relevância na economia, principalmente para esses sujeitos excluídos do mercado de trabalho 

formal. Dessa forma, frisa-se a relevância da organização das mulheres em resistir no 

território.  
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Tabela 01 - Produção de Babaçu na região Norte do Brasil e no Tocantins em 2006. 

Grandes Regiões 

e Unidades da 

Federação 

                          Produção e valor da produção 

Babaçu (coco)   

Estabele- 

cimentos 

Quantidade Valor da 

produção 

(1 000 R$) 

Valor da 

venda 

(1 000 R$) 
Colhida 

( t ) 

Vendida 

( t ) 

  Norte    292    281    216    179    116 

 Tocantins    233    273    211    157    99 

Fonte: IBGE, 2006. 

Organização: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

A organização em associações proporcionou uma articulação para essas quebradeiras, 

e o número de associadas é relativamente expressivo, bem como sua abrangência, como nos 

afirmou Lima (Axixá, 2014): 

Nós somos organizadas em uma associação regional que é a ASMUBIP, que eu 

represento hoje. É de trabalhadores rurais. E por que não é quebradeira de coco? 

Porque a gente faz tudo. A gente busca abranger todas as mulheres rurais e, dentro 

da associação, tem as meninas que trabalham com gênero e o Projeto Babaçu, que aí 

nosso foco é o extrativismo do babaçu. Nós estamos organizadas, nossa associação 

regional está em doze municípios do Bico. Quando eu assumi, que tem quatro anos, 

tinha um levantamento de 850 mulheres. As pequenas associações foram criadas na 

construção das casas das quebradeiras. Como a nossa é regional, eles precisavam da 

associação local, aí foram criadas estas pequenas associações onde as próprias 

mulheres dessas associações são sócias da ASMUBIP. Muitas mulheres foram 

embora da região, outras faleceram, outras já estão de idade e não participam mais, 

hoje nós temos uma faixa de 400 mulheres. São 430 organizadas em 43 núcleos, em 

12 municípios. Tem em Axixá, Pequizeiro, Lagoa, Banal, que é um assentamento, 

bairro Babaçu, bairro São Raimundo, Bom Jesus. Só aqui em Axixá temos uns oito. 

Em outros municípios às vezes temos só uma, uns tem dois, outros três. São Miguel, 

por exemplo, a gente tem três. Elas são organizadas lá nos núcleos delas. Membros 

da associação vai lá e faz um trabalho de base com elas, tanto na organização de ser 

mulher, que envolve toda a família, os filhos, o marido, os irmãos, o pai, e também 

na área da produção. Elas produzem do extrativismo à agricultura familiar e a 

associação tenta organizar, capacitando elas através da nossa assessoria, a PATOL.  

 As quebradeiras de coco, em sua maioria, eram/são mulheres camponesas, moradoras 

de casas de palha e, em sua maioria, em terras alheias. Com o Programa do Governo Federal 

“Minha Casa, Minha Vida”, as mulheres se associaram na busca por uma casa própria. Nem 

todas as associadas conseguiram a casa, e isso implicou em uma rivalidade entre as que 

conseguiram. Isso se deve ao fato de muitas mulheres não terem conseguido a casa de 

alvenaria do Governo Federal, tal como nos relatou a presidente da comunidade da Lagoa à 

época, em Axixá. Soares (Axixá, 2014) diz:  

[...] tem deles que alegam que, depois que as mulheres ganharam a casa, as mulheres 

ficaram preguiçosas, deixaram de quebrar coco. Mas não, aqui e acolá elas quebram 

um pouquinho para tirar pra elas mesmas. Elas não têm mais aquele costume de 

quebrar coco para vender. Porque também não teve ninguém que fizesse um lugar 

para ficar comprando coco. A Tobasa compra muito coco inteiro, tem indústria aí 
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que precisa do carvão [...]. A labuta, que me dá prazer, foi através da associação das 

quebradeiras de coco, desta luta nossa que consegui minha casa. Hoje, o espelho da 

minha vida é ter conseguido a casa, eu e mais 61 companheiras que conseguimos. 

Eu fiquei muito triste porque não deu de alcançar todo o povo, morreram na casa de 

palha, muitas ficaram revoltadas comigo porque não conseguiram. Eu já achei a 

meta avançada, muito por ter conseguido estas 61 casas, nós estávamos esperando só 

23 casas em 2007. 

O marco principal da organização das mulheres quebradeiras de coco foi a construção 

das casas. Após esse período, houve um enfraquecimento da mobilização, mas uma 

continuidade, pelo fato da dependência do trabalho da quebra do coco para sobreviver. A 

tarefa também de mantenedoras da casa lhes faz inventar o trabalho constantemente, 

garantindo a sobrevivência entre a palha e o coco do babaçu. Do babaçu aproveitam a palha 

para fazer quibano, balaio, peneira. Do coco aproveitam o endocarpo e o mesocarpo para 

fazer azeite, farinha, carvão, brincos, colares e até para farofa de gongo do coco (Pachymerus 

nucleorum). As quebradeiras inventam a vida a cada manhã, pois não são trabalhadoras 

assalariadas, vivem do que podem produzir no dia. Elas dependem, portanto, de encontrar o 

coco, quebrá-lo e vender a sua produção nas associações ou no mercado – a “venda”, que 

serve como um atravessador. 

Posta essa situação, uma questão nos chamou a atenção e nos estimulou a procurar 

respostas: até que ponto essas mulheres, em meio a um labor tão difícil, se identificam e se 

valorizam como quebradeiras de coco? Richard Sennett (2009) estudou sobre identidades, 

elegendo, para tanto, os padeiros, com uma leitura de dois períodos: o primeiro, do trabalho 

manual, no qual o produto final era resultado do esforço braçal, e o segundo, do trabalho com 

técnicas, no qual as máquinas executam as tarefas essenciais da produção. Nesse recorte, 

Sennett constatou que as pessoas se identificam com tarefas e “por um terrível paradoxo, 

quando diminuímos a dificuldade e a resistência, criamos as condições mesmas para a 

atividade acrítica e indiferente por parte dos usuários” (SENNETT, 2009, p. 84). Ao contrário 

das conclusões do autor, compreendemos que mesmo no caso daqueles que se sentiam sem 

identidade de padeiro, no segundo momento da pesquisa, dado o trabalho com técnicas, 

tratava-se de um sentimento momentâneo, pois havia uma identidade de classe.  

No caso das quebradeiras de coco, em dois depoimentos essa identidade aparece: 

[...] a gente se orgulhava de quebrar coco. Eu mesmo nunca fui aquela  

quebraderona de coco, mas eu achava bom pôr o machado nas costas (SOARES, 

Axixá, 2014). 

[...] se eu for catar o coco pra Tobasa, eu perco a minha identidade de quebradeira, 

eu passo a ser uma catadeira. E, também, eles não me querem lá dentro, porque a 

minha força é menor do que a sua, eu não vou dar conta de encher dezesseis sacas de 

coco num dia, e o homem dá. Aí ele tira o trabalho da mulher. Além de tirar a 
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identidade da quebradeira, eles estragam o babaçu. Do babaçu a mulher pega ele lá 

no mato e a primeira coisa que faz é tirar o mesocarpo, depois ela tira a amêndoa, da 

amêndoa vai fazer o azeite e da casca faz o carvão. Ela não perde nada, e eles 

misturam tudo (LIMA, Axixá, 2014). 

No Bico do Papagaio, essas mulheres assumiram uma identidade: quebradeiras de 

coco-babaçu, mantenedoras da casa, funções antes dos homens. Outro ponto fundamental da 

nossa pesquisa se traduz no fato de que, com a morte do líder local, Padre Josimo, as 

mulheres se articularam, até porque eram elas que frequentavam a igreja diariamente. Além 

disso, foi com a dona Raimunda que a luta ganhou notoriedade nacional e internacional, pela 

denúncia dos assassinatos de camponeses e grilagem de terra. Com essa fama, o mundo 

conheceu a região do Bico do Papagaio. 

O sentar no chão com um facão ou machado faz parte da rotina daquelas mulheres que 

não conseguem ou não querem quebrar o coco de outra forma. Entendem que ser quebradeira 

de coco significa de fato quebrá-lo, e não apenas coletá-lo para vender inteiro ou mesmo 

delegar à máquina o trabalho de quebrá-lo. Se a tecnologia for inserida na produção, então 

não será a identidade de “quebradeiras de coco”, mas, sim, “coletoras de coco”, como afirmou 

Lima (Axixá, 2014). Há empresas que beneficiam o coco, e um caso a citar é a Tobasa 

Bioindustrial de Babaçu S.A., localizada em Tocantinópolis. A empresa compra o coco inteiro 

dos coletores, substituindo, então, o trabalho feminino pelo masculino, conhecido na região 

como formiguinha. Esses homens interferem nas áreas das quebradeiras de coco em busca do 

fruto e, por terem melhor deslocamento e força, terminam catando a maior parte. Há outros 

que também interferem na área de coleta dessas mulheres, que são os trabalhadores 

contratados pelas empresas. Estes vasculham o território e catam os cocos, mesmo os que não 

tenham o padrão aconselhável, como observamos em Palmeiras do Tocantins.  

Como forma de resistência, essas mulheres lutaram em busca do babaçu livre. Em 

alguns casos, sua organização se dava nas praças das principais cidades do Bico do Papagaio, 

onde havia melhor articulação. Elas participaram do Fórum Mundial Social, local de 

divulgação de suas resistências e espaço em que suas lutas ganham maior notoriedade. Nos 

conselhos municipais e regionais, participam estrategicamente. Como reconhecimento à 

pessoa, à guerreira e à memória de um tempo, foi criado o Memorial Dona Raimunda (figuras 

29 e 30 a seguir). 

A identidade dessas mulheres relaciona-se de certa forma ao trabalho, mas ao ócio 

também. É um trabalho braçal, executado por mulheres que, antes do raiar do sol, se 

aventuram nos cocais em busca do coco. Elas têm no trabalho um orgulho, mesmo sendo um 

trabalho executado de forma primitiva, poderia-se até mesmo afirmar, degradante. É um 
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trabalho necessário como garantia da vida, elas são donas das suas forças de trabalho e 

controlam o seu tempo de produção. Não há servidão, cada uma delas trabalha por conta 

própria, sem controle do horário de entrada e saída. No entanto, submetem-se aos preços dos 

produtos da mercearia e, em alguns dos casos, trata-se de produtos de origem agrícola cuja 

produção seria possível. 

Figura 29 - Memorial Raimunda Gomes 

da Silva. 

Figura 30 – Dona Raimunda e o seu 

memorial. 

 
Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. Foto: Eliseu Pereira de Brito, 2014. 

Entre resistência e sobrevivência, o processo de ocupação conflituoso e os 

movimentos sociais têm importância particular na identidade territorial dessas quebradeiras. 

As organizações e movimentos sociais têm importância fundamental para essas comunidades, 

são, na realidade, os quesitos de maior valor, os mais realçados nas falas dos membros das 

comunidades, como bem mostra o trecho que segue:  

Tem umas [quebradeiras] que vão se cansando e saem. Digo saem porque estão 

ficando velhas. Por exemplo, minha mãe hoje tem 73 anos e ela se orgulha em dizer 

que é uma quebradeira de coco. Um dia desses ela quebrou coco e fez azeite. Setenta 

e três anos que ela tem. E aqui tem muitas assim. Ontem à tarde visitei uma senhora 

que tem 77 anos e estava lá tirando o azeite [...]. Eu era uma sem-terra, quebrava 

coco nas terras alheias. Hoje eu não quebro mais coco. Quebro só de vez em quando. 

Eu quebrei coco a minha vida inteira e de 2002 pra cá foi que diminuí. Quebro só de 

vez em quando. Meus irmãos têm terra e eu vou lá com minhas colegas nas 

comunidades, mas não quebro mais igual eu quebrava, porque, primeiro, estudei e 

fiz um concurso e passei. Hoje sou funcionária do município. Mas estudei tudo 

particular, quebrando coco para pagar meus estudos. Fiz filosofia, fiz pedagogia e 

hoje sou funcionária do município, mas ninguém me vê como funcionária, me vê 

como quebradeira de coco, porque assim que eu sou. Então, quando eu me formei 

professora, eu já estava com aquela cara de agricultora familiar, quebradeira de 

coco, da organização social (LIMA, Axixá, 2014). 

 O quebrar o coco é o trunfo da conquista individual para essa entrevistada. “Eu paguei 

meus estudos quebrando coco”, “Eu venci a vida trabalhando”. O conforto que ela tem na 

atualidade veio em decorrência do seu trabalho exaustivo nos babaçuais na quebra do coco. 

Apesar de afirmar que tenta esquecer os conflitos e enfatizar a violência que sofreram, a 
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resistência faz com que ela assuma sua identidade de quebradeira de coco, sendo hoje uma 

funcionária pública.  Para Soares (Axixá, 2014): 

O que hoje identifica, por exemplo, neste momento é a farinha da mandioca. Das 

quebradeiras de coco não está mais aquele assunto como era não. O quebrar coco é 

ainda um símbolo da comunidade. Não acredito que seja mais não, depois que todo 

mundo foi pra suas casinhas que ganharam. Mas é porque não quer perder nosso 

cartão-postal de quebradeira de coco. Jamais quero perder! Ser quebradeira é muito 

forte e importante. Por isso nós não queremos perder a identidade de quebradeira. 

Hoje nossa produção é a farinha, mas a nossa identidade é quebradeira de coco. Eu 

me sinto quebradeira de coco. A gente não faz festa da farinha, nós fazemos o beiju 

com o azeite. Nós não queremos quebrar nosso documento de quebradeira de coco 

não. Aquele foco tão grande de quebreira, mas não acabou tudo não. 

No Bico do Papagaio, como já ressaltado, houve um trabalho feito muito mais pelas 

mulheres, dado o contexto social. Por sua luta na preservação dos babaçuais e pela 

dependência deste para a sua sobrevivência, consideramos que há um processo de resistência. 

O símbolo principal é a palmeira para as quebradeiras e, de certa forma, também é 

tocantinense. Os índios Apinajé, em tempos passados, já tinham a prática de extrair parte de 

sua alimentação do babaçu. Hoje, mesmo não quebrando o coco, as mulheres lutam para 

manter a palmeira em pé, conforme se lê nos seguintes recortes: 

[...] a palmeira representa minha vida. Porque do babaçu tem muita coisa que ajuda, 

ele cobre a casa, do coco faz o azeite, aquela madeira dele, quando cai e puba, nós 

colocamos no canteiro. Deus nos livra de deixar acabar o babaçu, é uma vida. De 

qualquer forma, quando o coco apodrece lá na palmeira, nós fazemos o carvão. Sem 

o babaçu nós não podemos ficar. Nós não conseguimos viver sem o babaçu, nós não 

podemos acabar com o babaçu porque, assim, tem gente que depende dele, inclusive 

a bichinha ali que não conseguiu casa e teve de cobrir a casa dela com as palhas do 

babaçu (SOARES, Axixá, 2014). 

Não quero que destrua mais a natureza, sem esta natureza nós não vamos ter vida, 

vamos se acabar. Não quero é que destrua a natureza. Quebrar coco as mulheres 

sempre vão quebrar, agora eu sempre digo que se chegassem uma época em que as 

mulheres não precisassem quebrar coco, eu diria: “não destrua a natureza, o coco 

babaçu”. Senão os filhos da gente, quando ouvir falar que eu quebrei coco, eles não 

vão nem saber o que é isso. Tem muita coisa que as pessoas já não sabe mais 

(SILVA, São Miguel do Tocantins, 2014). 

Que as mulheres podem entrar onde elas quiserem para pegar o babaçu, que proíbam 

a queimada, a derrubada e o envenenamento. Agora, nós temos uma reunião para 

divulgar a lei, por isso acho que elas vão pra cima pro enfrentamento. A lei tá 

valendo, está aprovada no município e também o Estado já tem ela aprovada. E daí 

estamos fazendo um movimento pra que esta lei seja respeitada. Então, eu acho que 

elas resistem, elas conseguem defender o babaçu, o extrativismo que é a fonte de 

desenvolvimento pra” elas. E, por mais que elas tenham outra coisa, é a identidade 

delas que está em jogo. Foi assim que elas se conheceram e assim que elas 

sobrevivem. Aqui nesta região, quantas mulheres foram expulsas debaixo de 

pancadas das quintas! Fazendeiros “botava pra fora”, dava fim nos cocos, 

derramava, “botava pra fora”, batia em mulher, chutava mulher, virava o “Zé Tele”. 

Mas, depois, com o aumento da organização, a resistência das quebradeiras, o 
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movimento social, aí foi amenizando. Aí veio a Lei do Babaçu Livre (LIMA, Axixá, 

2014). 

 No primeiro discurso, vê-se uma interdependência com o babaçu, pois as árvores 

passam a ter sentido familiar. Como afirmou Paul Pélissier (1980), a árvore, no caso da África 

negra, não tem um papel secundário na cultura, antes ela é elemento indispensável de todos os 

aspectos da vida material, da atividade artesanal à alimentação. A paisagem arbórea 

corresponde a certa função, quer seja alimentar, quer seja pastoril. Nas palavras do autor, “aux 

éléments les plus permanents des civilisation rurales d’Afrique noire: ele évolue à leur 

rythme”59 (PÉLISSIER, 1980, p. 128). As árvores também exercem o papel de segurança para 

os sujeitos em seu território, “en réalité, ce sont les éléments d’une civilisation dont l’arbre 

est le signe, ou point que l’on pourrait faire de lui l’enseigne éthnique par excellence”60 

(PÉLISSIER, 1980, p. 129), o que se aplica bem ao discurso de Dona Raimunda quanto à 

preservação do ambiente como manutenção da vida e de sua história. O babaçu em pé é 

garantia da permanência de sua identidade. 

No último discurso, a identidade é de resistência porque se estabelece um conflito, 

base para a sua manifestação. O território das quebradeiras de coco foi criado pela 

dependência que sua sobrevivência guarda em relação aos cocais, e que também gerou 

afetividades com o lugar. Isso só foi possível mediante a sua organização na luta em prol da 

terra, mas também do livre acesso aos palmeirais. A identidade de quebradeira de coco é uma 

resistência no trabalho, mas é, também, uma garantia do território desses sujeitos. 

  

                                                           
59 “A África Negra evoliu ao ritmo dos elementos mais permanentes das civilizações rurais.” 
60 “Na realidade, elas [árvores] são os elementos de uma civilização, do qual a árvore é o símbolo  ou base para 

podermos fazer dela o ensinamento étnico por excelência.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No início dos itinerários teóricos e empíricos que fizemos para elaborar esta tese, 

questionávamos se havia uma identidade territorial tocantinense e, persistimos neste objetivo. 

Construímos uma investigação sobre a constituição da identidade territorial na interface da 

formação do território enquanto identificação e diferenciação dos/nos espaços por múltiplos 

sujeitos no Tocantins, na invenção do ser tocantinense.  

Três fundamentos de tese discutidos no capítulo I foram basilares para nossa 

compreensão: a identidade territorial tocantinense é múltipla; ela é aberta a novos conteúdos; 

ela tem uma duração temporal. Respaldamos essa leitura em Almeida (2009), Moraes (2008) e 

Haesbaert (1995) sobre a dinâmica da identidade territorial; sua multiplicidade em Almeida 

(2009), Gimenez (2000) e Bonnemaison (1987); e sua duração temporal em Sciolla (2010) e 

Bonnemaison (1987).  

A identidade territorial se estabelece pela identificação dos sujeitos com o território na 

diferenciação territorial. Bonnemaison (2012) afirmou que a ideia de território lembra a 

diferenciação. No entanto, a identidade territorial se relaciona também a diferenciações 

construídas no território. E, nessa trajetória do pensamento, construímos uma leitura espacial 

dos fatos para nortearmos a tese sobre a identidade territorial tocantinense. Consideramos a 

densidade das singularidades internas do grupo como processo de identificação. A leitura 

histórica sobre a formação do território tocantinense, as manifestações culturais e os discursos 

da identidade dos sujeitos tocantinenses na importância dada à identificação com o território, 

bem como sua representação de identidades tocantinenses, são elementos que apropriamos 

para a leitura da tese.  

Em nossa leitura da identidade territorial tocantinense, constatamos uma identificação 

e apropriação do território na ótica da formação, da história da ocupação e do mito fundador. 

Trilhamos os caminhos propostos por Bonnemaison (1987), principalmente no que toca aos 

fundamentos da identidade territorial, construída pelo autor conforme apresentamos no 

capítulo I. Como ressaltado naquele capítulo, o autor citado entendeu o território como um 

segmento de rotas, um conjunto de lugares e um sistema de trocas cultural-econômico-sociais. 

Em suma, o território é um sistema de redes de lugares interdependentes e conectados por 

caminhos de aliança, entendimento que adotamos para estudar o território tocantinense.  

A história do processo de formação territorial tocantinense foi analisada nos capítulos 

II, III, IV e V, numa leitura dos fatos desde o período colonial até o presente momento desta 
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pesquisa, em 2016. Como resultado dessa análise, diagnosticamos que esse território se 

formou com base nas relações, como já estudado por Almeida (2005) e Raffestin (1993) em 

outros territórios. Ele tem uma base concreta e simbólica, como já ressaltado por Haesbaert 

(2005). Trata-se do espaço relacional e simbólico que dá sentido ao território para as pessoas 

construírem territorialidade e fazerem uma territorialização, como também demonstrado por 

Bonnemaison (1987).  

A identidade territorial, conforme estudado por Moraes (2008), também se forma na 

relação que, ainda segundo Bonnemaison (1986, 1987), se dá entre sujeitos e território num 

movimento de duração no tempo. Acerca da relação, Sciolla (2010) apresentou-a como uma 

construção do grupo na integração, seleção e na posição social. Esses fundamentos nos 

permitiram relacionar o território e os geossímbolos em Bonnemaison (1987) e, assim, 

construir um entendimento da identidade territorial tocantinense enquanto identidade de 

persistência. A identidade de persistência tem como base a duração temporal e permeia o 

processo de formação da identidade territorial.  

O entendimento de que a identidade é um processo permaneceu na trajetória da nossa 

análise ao longo desta tese. Nos capítulos II e III, identificamos os marcos de uma cisão no 

território tocantinense. Constatamos, por meio de pesquisas históricas e geográficas, as 

rupturas entre o ser goiano e o ser nortense e construímos uma leitura da gênese do processo 

de criação de uma identidade territorial tocantinense. No movimento de divisão de Goiás, 

comandado pelos sujeitos nortenses, produziu-se uma identidade de resistência correlacionada 

à não aceitação dos nortenses em pertencer aos mandos de Goiás e de uma carga de impostos 

maior para os arraiais do norte. Os impostos é um dos fatores de litígio entre as duas regiões. 

Ao norte couberam dividendos maiores, mesmo quando as minas já se encontravam 

exauridas, por se tratar de ouro de aluvião. Os investimentos em infraestrutura na região 

ficaram aquém do necessário e produziram descontentamento na população local, motivando 

reclamações sobre a falta de retorno dos impostos em forma de melhoria para as igrejas e 

vilas nortenses. 

No início do século XIX, a materialização de uma discordância se efetivou em 

separações, como a criação da Comarca de São João das Duas Barras, em 1809, e da 

Província do Norte, em 1821. Com a Independência do Brasil e o embate entre forças de 

Goiás e do norte, o movimento separatista foi enfraquecido, prevalecendo os domínios 

goianos sobre a região do Norte Goiano, o que gerou uma movimentação de repúdio e uma 

busca por novas estratégias que permaneceram até as primeiras décadas do século XX. Este é 
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o período dos levantes, com afirmações identitárias representadas em um nome, no caso, 

Tocantins. O embate de Feliciano Braga, em Porto Nacional, representou esse levante, com a 

criação de uma bandeira com 13 listas em 1956, uma alusão ao Paralelo 13, criado em 1953 

pela SPVEA, incorporando o Norte Goiano à Amazônia. Este se tornou um símbolo da 

divisão entre norte e sul. A luta no século XX girou em torno da diferenciação produzida 

desde a primeira cisão, em 1736. Ela foi forjada por uma construção de singularidades pelos 

tocantinenses, seja pelo viés político ou cultural, como demonstrado no capítulo VI, nas 

territorialidades e expressões culturais tocantinenses. Os geossímbolos, como os rios 

Tocantins e Araguaia, e seu sentido e vivência são um exemplo no contexto da vida dos 

tocantinenses, que tiveram seus itinerários orientados pelos rios e estradas boiadeiras, casos 

dos caminhos para a Bahia e o Maranhão. 

Em suma, consideramos que a invenção de um norte diferente se deu em 1736 e, a 

partir daí, criou-se a distinção nortense, não sendo mais possível unir norte e sul em torno de 

uma identidade goiana. Para tanto, a identidade tocantinense é um movimento histórico de 

diferenciação e não foi fundada na criação do Tocantins, em 1988. Ao longo do texto, 

procuramos mostrar algumas evidências que confirmam essa afirmação, tal como na 

construção do discurso de Pires (Formoso do Araguaia, 2015). Para ele, o ser tocantinense é 

uma invenção pretérita permeada por lutas pró-divisão do Tocantins, em que os sujeitos 

nortenses se reconhecem diferentes dos goianos. Essa questão é retratada por 63% dos 

entrevistados, que afirmaram serem nortenses quando questionados sobre o ser do norte 

goiano. 

O entendimento dos integrantes da CONORTE sobre as bases para a luta da criação do 

Tocantins – estou goiano, mas sou tocantinense – foi uma demonstração de que os sujeitos 

estavam em Goiás, mas não se consideravam goianos. Esse ser tocantinense foi uma 

construção histórica e que persistiu como uma duração temporal da identidade tocantinense. 

Nos capítulos IV e V, analisamos sobre o movimento de criação e o processo de constituição 

do Tocantins. Os discursos políticos dos tocantinenses na Constituinte de 1988 indicaram uma 

interpretação da identidade enquanto processo histórico. Estes foram direcionados num 

esforço pelo reconhecimento da diferença do tocantinense em relação ao goiano. Discursos 

que tiveram continuidade pós-criação do Tocantins, como ressaltamos no discurso de Siqueira 

Campos em 1998 (DEZOITO DE MARÇO, 18 mar. 1998). Para ele, a realidade do hoje 

(1998) era consequência de lutas históricas na criação do Tocantins, em que esses nortenses 

intentavam ver-se livres dos jugos do sul. O retrato mais plausível que o ex-governador tinha 
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era Palmas, local do maior canteiro de obras do Tocantins. Representava um novo tempo de 

conquista e progresso para o então Norte Goiano esquecido e atrasado. 

A construção de Palmas tinha como objetivo final romper com os pactos de poder 

constituídos e vigentes até o momento de sua fundação, pelo fato de se ter o plano de um 

centro voltado para os setores de serviços e indústrias, o que destoava da orientação agrária do 

Estado do Tocantins. A efervescência da construção do Tocantins deveu-se muito à criação de 

Palmas. Nesse sentido, construímos uma metáfora sobre os girassóis e o sol, por entender que 

nela se materializou o projeto e as intenções que eram próprias do movimento autonomista. O 

“sol de um novo tempo” na vida dos tocantinenses é um discurso ligado à autonomia e a um 

período de progresso na região. Era o Tocantins para os tocantinenses. Os girassóis se 

direcionavam para objetivos imediatos de crescimento da capital. Mas, como símbolo natural 

do estado, o girassol é estranho aos sujeitos tocantinenses, que em sua maioria não sabem o 

real sentido dele para o Tocantins. 

 Palmas serviu para a afirmação da identidade territorial tocantinense, mas, como 

afirmou Manzano (2009), essa identidade não tem como marco de sua criação a construção da 

capital, e sim fatos do passado – as manifestações dos movimentos autonomistas – e do 

presente – as expressões culturais tocantinenses. Nesses termos, a identidade territorial 

tocantinense é aberta a novos conteúdos, processo que ocorreu ao longo do tempo e é 

suscetível de se repetir no presente. Os sentidos atribuídos à identidade tocantinense são 

oriundos de uma diversidade de fenômenos que demonstramos ao longo da tese e de um 

movimento de relação dos sujeitos na construção da diferenciação. 

Giménez (1992) e Sciolla (2010) afirmam que um grupo se autoclassifica segundo 

uma relação de oposição a outros grupos. Sem o confronto do ser nortense, de forma isolada, 

não há identidade territorial tocantinense. É necessária a unidade das diferenças, pois, como 

afirma Giménez (1992), a constituição das identidades se dá pelos códigos e regras, na 

realidade, uma construção de solidariedade e de cooperação entre os sujeitos. É preciso 

entender a unidade/diferença e alcançar seu movimento de construção, algo que o autor 

aponta em termos de permanência no tempo, com suas fraturas e adaptações, para definir uma 

identidade. É por esse movimento que se tem o marco interpretativo que permite os vínculos 

nos tempos pretérito, presente e futuro, uma duração temporal que nesta tese defendemos. 

Mas, como afirmamos anteriormente, esse conteúdo identitário é aberto a novos 

acontecimentos e rearranjos territoriais. A mobilidade dos sujeitos é um desses movimentos 
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que produzem novos conteúdos para a identidade territorial que demonstramos nos capítulos 

IV e V. 

No entanto, essa afirmação identitária do presente é um movimento histórico de 

identificação e diferenciação. Identificação quando os códigos da identidade são 

compartilhados pelos grupos. O sudeste do Tocantins, com uma população majoritariamente 

tocantinense, demonstrou ser mais coeso ao defender sua identidade tocantinense. As 

expressões culturais dão a dimensão de um enraizamento com o solo nessa região. No Bico do 

Papagaio, com a pulverização de culturas e símbolos, decorrente de um processo migratório 

ainda não estabilizado, os discursos identitários foram da não aceitação de uma identidade 

territorial tocantinense. No entanto, os indivíduos se reconhecem como diferentes dos 

maranhenses, dos goianos e dos paraenses, expondo que suas singularidades ainda estão em 

formação. Para tanto, a diferenciação e as singularidades estão relacionadas e dependentes. 

Quanto maior a densidade de singularidades de um grupo territorializado, maior são as 

diferenças apresentadas. A diferença se estabelece num campo externo ao processo 

identitário. A identificação não deve ser considerada como identidade, pois está 

intrinsecamente relacionada ao processo de semelhança, este construído enquanto campo 

interno permeado pelas singularidades. E a identidade, por sua vez, se aproxima do processo 

de diferenciação. Vale a pena mencionar Di Méo (2009) que defende a identidade como sendo 

uma representação de si mesmo em constante tensão.  

O apego ao solo dos sujeitos ribeirinhos no Bico do Papagaio demonstrou que a 

identidade territorial tocantinense também é múltipla. Apesar de esses sujeitos fazer um 

discurso e não darem sentido à identidade territorial tocantinense e implicarem tais negações à 

ausência de uma expressão cultural, outras formas de identificação com o território foram 

construídas. Para ilustrar, citamos a interdependência dos ribeirinhos com os rios Araguaia e 

Tocantins, o lugar das suas existências. Outra manifestação da identidade é a das quebradeiras 

de coco do Bico do Papagaio, baseada numa territorialidade de interdependência com o 

babaçu. Com a fixação naqueles lugares da moradia ou da coleta do coco, elas estabeleceram 

relações com a terra, sua territorialização. Os ribeirinhos e as quebradeiras de coco 

demonstraram que há um apego ao solo e, neste, constroem os sentidos da identidade 

territorial tocantinense. 

Contudo, o território enquanto rede de lugares, de Bonnemaison (1987), possibilitou o 

entendimento da expressão cultural diferenciada em cada lugar. As pirogues, comunidades 

territorializadas, possuem essa dimensão diferenciada nas expressões culturais que são 
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diacrônicas. No sentido de variadas manifestações identitárias é que a identidade territorial 

tocantinense é múltipla.   

 No problema central da tese, questionamos se havia uma identidade territorial 

tocantinense. Concluímos que há identidades territoriais tocantinenses, mas deixamos no 

singular o título da tese porque o território é uma rede de lugares e itinerários. Nesse sentido, 

a identidade do território tocantinense se dá pela junção de lugares e itinerários diversos. As 

representações que os sujeitos tocantinenses fazem da identidade territorial têm no passado os 

fundamentos do discurso, reinventados no presente. A identidade é construída, portanto, sobre 

uma história, um mito e um território numa duração temporal, o que denominamos de 

identidade de persistência. 
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APÊNDICE B 

Termo de Consetimento Livre Esclarecido – TCLE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “IDENTIDADE TERRITORIAL TOCANTINENSE”. Meu nome é ELISEU PEREIRA DE 

BRITO, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é GEOGRAFIA. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a 

outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), 

via e-mail (eliseubrito@uft.edu.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (63) 92184365. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

 

1 A pesquisa intitulada Identidade Territorial Tocantinense tem como objetivo analisar a 
identidade territorial na interface da formação do território tocantinense enquanto 
pertencimento e representações do/no espaço. É uma pesquisa geográfica com finalidade 
acadêmica. 

2 Os procedimentos utilizados são entrevistas semiestruturadas e/ou diálogos abertos e temáticos. 
As entrevistas serão gravadas com um pen-drive visível para o entrevistado. Caso a entrevista 
seja escrita, o formulário será recolhido para análise e deverá ser guardado pelo autor por um 
período de cinco anos. Seu uso será exclusivo para a compreensão do objeto pesquisado que é a 
Identidade Territorial Tocantinense. As fotografias serão tiradas em locais de uso comum ou 
público, e utilizada apenas na tese ou trabalho científicos que for necessário. Não utilizamos 
imagens de rosto e, nem de menores de 18 anos. 

2.1  Autoriza fotografar objetos e pessoas no seu ambiente particular?  
(ass:                   ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(ass:              ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa. 

Especificar:___________________________________________________________________ 
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3 É possível que em algumas questões aconteçam desconfortos ou riscos de não saber responder 
alguns itens em consequência do tempo de moradia no estado do Tocantins, para tanto, deixar 
em branco se assim achar necessário. Se alguma questão lhe causar qualquer incômodo ou, se 
julgar que a mesma poderá lhe causar qualquer prejuízo, solicitar sua retirada no momento da 
entrevista ou não responder. Os benefícios que esperamos com o estudo é poder contribuir com 
a análise da Geografia do Tocantins. 

4  A participação na pesquisa e voluntária sem nenhum tipo de gratificação. Os gastos necessários 
para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelo pesquisador no ato da entrevista.  

4.1 O entrevistado autoriza a divulgação de seu nome na pesquisa? 
(ass:                      ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

 (ass:                       ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

5 O entrevistado tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, 
a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão.  

5.1 O entrevistado é livre para decidir se quer ou não responder o questionário. Se alguma questão 
provoca constrangimento e/ou não está habilitado a responder poderá deixar a mesma em 
branco. 

5.2 Fica garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação 
na pesquisa, conforme decisão judicial tramitada e julgada; 

 

1.2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do estudo 

intitulado “...............................................................................................”. Informo ter mais de 

18 anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

................................................................................... sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

................................., ........ de ............................................ de 2015. 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

Termo de Assentimento Livre Esclarecido – TALE 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TALE 

 

 

Você/Sr./Sra. está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa 

intitulada “IDENTIDADE TERRITORIAL TOCANTINENSE”. Meu nome é ELISEU PEREIRA DE 

BRITO, sou o pesquisador responsável e minha área de atuação é GEOGRAFIA. Após receber 

os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine 

ao final deste documento, que está impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a 

outra pertence ao pesquisador responsável. Esclareço que em caso de recusa na 

participação você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as 

dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), 

via e-mail (eliseubrito@uft.edu.br) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) 

seguinte(s) contato(s) telefônico(s): (63) 92184365. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus 

direitos como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

 

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa:  

 

6 A pesquisa intitulada Identidade Territorial Tocantinense tem como objetivo analisar a 
identidade territorial na interface da formação do território tocantinense enquanto 
pertencimento e representações do/no espaços. É uma pesquisa geográfica com finalidade 
acadêmica. 

7   Os procedimentos utilizados são entrevistas semiestruturadas e/ou diálogos abertos e 
temáticos. As entrevistas serão gravadas com um pen-drive visível para o entrevistado. Caso a 
entrevista seja escrita, o formulário será recolhido para análise e deverá ser guardado pelo autor 
até a conclusão da tese. Seu uso será exclusivo para a compreensão do objeto pesquisado que é 
a Identidade Territorial Tocantinense. As fotografias serão em locais de uso comum ou público e 
utilizada apenas na tese ou trabalho científicos que for necessário o seu uso. Não utilizamos 
imagens de rosto e nem de menor de 18 anos. 

7.1 . Para tal autorização deverá assinar que está de acordo: 
(ass:                ) Permito a divulgação da minha imagem nos resultados publicados da pesquisa; 

(ass:                ) Não permito a publicação da minha imagem nos resultados publicados da 

pesquisa. 

8 É possível que em algumas questões aconteçam desconfortos ou riscos de não saber responder 
alguns itens em consequência do tempo de moradia no estado do Tocantins, para tanto, deixar 
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em branco se assim achar necessário. Os benefícios que esperamos com o estudo é poder 
contribuir com a análise da Geografia do Tocantins. 

9  Os gastos necessários para a sua participação na pesquisa serão assumidos pelo pesquisador 
como a folha impressa e a caneta. Fica também garantida indenização em casos de danos, 
comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial. 

9.1 O entrevistado autoriza a divulgação de seu nome na pesquisa? 
(ass:                      ) Permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa; 

 (ass:                      ) Não permito a minha identificação nos resultados publicados da pesquisa. 

10 O entrevistado tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, 
a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela sua decisão.  

10.1 O entrevistado é livre para decidir se quer o não responder o questionário. Se alguma 
questão provoca constrangimento e/ou não está habilitado a responder poderá deixar a mesma 
em branco. 

10.2 Fica garantida indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da 
participação na pesquisa, conforme decisão judicial tramitada e julgada; 
 

1.2 Assentimento da Participação na Pesquisa: 

 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) sob o 

RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em participar do 

estudo intitulado “...............................................................................................”. Destaco que 

minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e 

esclarecido(a) pelo pesquisador(a) responsável 

................................................................................... sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

..........................................., ........ de ............................................ de 2015 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 
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APÊNDICE D 

Termo de Anuência 

 

  


