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RESUMO 

 

O problema central está relacionado às implicações de legitimidade do poder público 

que disciplina a produção e a comercialização do capim dourado no Jalapão e que reverbera 

na comunidade de Mumbuca. Esta legitimidade será analisada mediante a construção teórica 

de Max Weber, além da análise dos resultados alcançados pelos indicadores sociais que 

atestam o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), proposto para verificar o 

estado de vulnerabilidade de povos, grupos e comunidades historicamente excluídos, como é 

o caso da população de Mumbuca. A intenção é levantar dados que nos permitam analisar no 

período compreendido entre 2002 a 2012, exatos dez anos, o que a região do Jalapão, a partir 

da participação das políticas públicas, alcançou em termos de melhoria de qualidade de vida 

para a população de Mumbuca, seja assegurando a preservação das hastes do capim dourado, 

seja na expansão do comércio da manufatura do capim dourado. A simbologia do capim 

dourado que foi cooptada pelo Estado e pelo capital privado é o identificador do estado do 

Tocantins, mas o mesmo estado que cooptou para si essa matriz identitária não manteve 

protegido esse território e a sua população, que assiste serem rapinados seus recursos naturais. 

Neste sentido, o Estado passa a ser, mais uma vez, o responsável pela desconstrução desse 

território, na promoção do desenvolvimento, que na sua acepção semântica traz a noção 

primeira de perda do envolvimento, perda do elo de parceria dessa comunidade que 

permanecerá sobrevivendo a partir de incentivos do governo estadual/federal, tipo bolsa 

família e aposentadoria rural, comprovando de antemão a ilegitimidade governamental em 

função da pressão do mercado. 

Palavras-chave: Poder-Jalapão-Capim Dourado-Turismo 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

The principal problem is related to the implications of the government regarding to 

their authority to authenticity regulate the production and marketing of Golden grass in 

Jalapão which reverterbrates in Mumbuca community. This legitimacy will be analyzed by 

the theoretical construction of Max Weber, as well as analysis of the results achieved by the 

social indicators. This will prove to the Municipal Human Development Index (HDI) 

proposed to check people, groups and communities’vulnerability, which are historically 

excluded, as the case of the population of Mumbuca. The intention is to collect data that allow 

us to analyze the period between 2002 and 2012, exactly ten years, to examine what the 

Jalapão acheived in terms of improving quality of life for the people of Mumbuca.  Looking at 

how the involvment of public policies ensured the preservation of stalks of Golden grass and 

the exapnsion of the manufaturer’s trade of Golden grass.The symbolism of the Golden grass, 

which was co-opted by the state and by private capital, is identified as the state of Tocantins. 

The same state as co-opted this identity matrix remained unprotected in this territory and 

population, which assists the grass to be stolen in its natural resource.  In this sense, the state 

will once again be responsible for the deconstruction of that territory, and in promoting 

development. In semantic meaning, brings the first notion of the damage causin by the 

involviment of government. This results in a loss of the partnership in this community that 

remains including incentives of the state’s governmental / federal such as  family welfare and 

rural retirement, proving beforehand the government‘s illegitimacy due to the market 

pressure. 

Keywords: Power-Jalapão-Golden Grass-Tourism 
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INTRODUÇÃO 

 

O potencial ambiental do Jalapão foi decisivo para que as políticas públicas o 

elegessem como destino turístico. Os problemas relacionados às dependências econômica e 

tecnológica de lugares mais pobres, como é o caso do Jalapão, foram responsáveis para que os 

governos, em suas várias instâncias, adotassem uma atitude de reorientação de políticas 

científicas e tecnológicas que priorizassem o “aproveitamento sustentável dos recursos”, 

mobilizando a construção de estilos alternativos de desenvolvimento. 

A sustentabilidade está inerente à atuação de governos em várias esferas, municipal, 

estadual e federal. Há por parte desses governos a responsabilidade de solucionar os 

problemas de sobrevivência das pessoas dos vários extratos sociais através de uma nova 

mentalidade que prioriza a equidade e a democracia. 

A grande desigualdade social, inerente à história do Brasil exige, na 

contemporaneidade, estratégias e políticas públicas mais direcionadas a solução da 

desigualdade social que, também, acompanha o desenvolvimento do Estado do Tocantins, 

como do resto do país.  

As políticas de planejamento idealizadas pelo governo do Estado do Tocantins, sob 

este argumento, creditaram ao Jalapão um plano de desenvolvimento que, enfatizando a 

paisagem, o relevo e a cultura local, elegeu o turismo como força motriz de uma economia, 

muito incipiente, para dar suporte à comercialização do artesanato do capim dourado. 

O capim dourado passou a ser o ícone que totaliza, simbolicamente, a ideia do poder 

estadual e sua outorga de legitimidade. Além do que, esta simbologia traz subjacente uma 

espécie de reconhecimento do Estado pelo povo que o produz, permeando a imagem de 

inclusão de grupos sociais vulneráveis, ameaçados pela desvalorização das identidades 

culturais, destituídos de cidadania como é o caso da comunidade de Mumbuca, detentora da 

cultura do capim dourado. 

Mateiros, o município sede do Jalapão, onde se localizam o povoado de Mumbuca e o 

Parque Estadual do Jalapão, além de muitos atrativos turísticos que motivam à visitação, 

passou a oferecer o maior incremento de IDHM (0,326) de todo o Brasil, ultrapassando o 

Estado do Tocantins e se colocando entre os melhores do Norte e do Brasil. 
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Os dados de IDHM, geralmente, não condiziam com a situação da maior parte da 

população que encontramos durante os levantamentos que realizávamos em Mateiros e em 

Mumbuca, especificamente. A situação de posição privilegiada nos índices de IDHM 

apresentado por Mateiros no ano de 2010 foi de (0,607) um salto quantitativo que deveria vir 

seguido de melhoria na qualidade de vida dos moradores desse espaço territorial. 

A partir dessa constatação, a pesquisa investigou qual o ganho em termos econômicos, 

sociais ou culturais que os produtores do artesanato do capim dourado, moradores do povoado 

de Mumbuca, atingiram após dez anos de investimentos das políticas públicas estaduais 

voltadas para a região. 

 Em Mumbuca, as bases da produção econômica, que norteiam as políticas públicas de 

desenvolvimento  estão assentadas no “turismo e na comercialização do capim dourado”, duas 

fontes de renda para uma população de duzentos habitantes que estabeleceram moradia nos 

limites do Parque Estadual do Jalapão (PEJ), uma área de importância ímpar com seus 

158.885,5 hectares, localizado em apenas um município tocantinense na cidade de Mateiros, 

como marcos divisórios nos municípios de Ponte Alta do Tocantins, São Félix do Tocantins e 

Novo Acordo. (SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, 2003). 

O problema central da tese reside em entender como o estado age na acepção de 

promover as políticas públicas destinadas ao Jalapão como um todo e para Mumbuca, 

especificamente. Elegemos Mumbuca como espaço da investigação por ser a matriz de 

nascimento produtivo do capim dourado. 

Outro fato que nos levou a investigar esses fenômenos contraditórios é o fato de o 

governo do Tocantins ter se apropriado da imagem do capim dourado como o “ouro do 

Jalapão” atributo que culmina com a composição imagética de um deserto para aquele 

território, onde ele cresce em meio às veredas e é costurado pelas mãos de quilombolas, se 

transformando em produto rentável para a população empobrecida. 

O Estado do Tocantins a partir dos canais convencionais de distribuição passa a 

difundir essa ideologia – uma ideia que veio a serviço do poder e da dominação do território 

do Jalapão, deixando de lado a comunidade de Mumbuca, matriz dessa identidade cultural.  

Trabalhamos com a tese de que o produto turístico capim-dourado e Jalapão compõem 

uma simbologia produzida por um poder legítimo que foi corrompido pelas relações de 

mercado, o que interfere negativamente na possibilidade da comunidade obter melhor 

qualidade de vida.  

A possibilidade de entendermos como essa dominação ocorre no interior das relações 

de poder e de domínio no Jalapão, sob a perspectiva da exploração e preservação do capim 
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dourado, para a comunidade de Mumbuca, e do espaço territorial, para a atividade turística, é 

a grande questão que nos moveu a buscar respostas para algumas inquietações que 

fundamentam a tese. 

Como a dominação ocorre no interior das relações de poder, no Jalapão, para a 

preservação do capim dourado e da população que ocupa o povoado de Mumbuca?  Como 

ocorre a atividade turística neste território? Essas são as duas grandes questões que 

fundamentam a tese. 

A legitimidade, intimamente relacionada com as questões acima descritas, traduz-se na 

maneira com que a liderança governamental se articula em favor dos espaços territoriais do 

Jalapão, que estão sob a responsabilidade do Estado. 

A partir desse entendimento, visamos estabelecer um critério de análise que nos 

permitiu identificar o que totaliza o resultado das estratégias de governos, gestadas para a 

comunidade de Mumbuca, e para quem elas servem. 

Teoricamente, estabelecemos um elo entre o poder público, na figura da liderança 

governamental; da burocracia, pela representação da gestão atribuída ao PEJ; da própria 

comunidade de Mumbuca, enquanto ator social responsável pela tradição da produção do 

artesanato e da preservação da espécie capim dourado com a teoria de Max Weber que propõe 

as três formas puras de dominação legítima. 

A tese recebeu um tratamento multidisciplinar, um procedimento que Hilton Japiassu 

e Danilo Marcondes (1993) definem como interdisciplinaridade, um método de pesquisa 

capaz de promover a interação entre duas ou mais disciplinas. Esta interação, segundo os 

autores, pode ir “da simples comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos, da 

epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos dados e da 

organização da pesquisa” (JAPIASSU; MARCONDES, 1993, p.136). 

A natureza interdisciplinar aparece principalmente na pesquisa teórica, por meio da 

qual formulamos uma base conceitual de entendimento do que virá a ser posteriormente 

explorado e analisado de maneira sistemática no desenvolvimento dos capítulos, como a 

proposição teórica de Max Weber que compôs a problematização da proposta da tese, através 

da teoria dos três tipos puros de poderes legítimos. 

A análise da práxis das governanças instituídas para o território estudado será 

realizada pelos documentos que indicam o Índice de Desenvolvimento Humano de Mateiros 

(IDHM); pela pesquisa realizada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), 

denominada “Levantamento sócio-econômico das famílias que trabalham com o artesanato do 
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capim dourado da região do Jalapão”, e pelos dados do “Plano de Manejo do Parque Estadual 

do Jalapão”. 

Para dar sustentação ao estudo, a pesquisa bibliográfica buscou relacionar, explicar e 

caracterizar as principais formas de interação ocorridas no território estudado, desde a 

formação histórica até a pretensa modernização que acompanha as estruturas e infraestruturas 

do poder estatal. Contextualizou as categorias geográficas, principalmente quando tratou da 

abordagem acerca do território, o estudo de suas principais características, no que se refere ao 

entendimento que vários autores atribuem a este conceito e a especificidade do Cerrado. 

A pesquisa utilizou como fonte de informações, além dos documentos acima 

mencionados, dados de sites de secretarias de governo do Tocantins e Goiás, site de 

organizações não governamentais, como a ONG Pesquisa e Conservação do Cerrado (Pequi), 

ministérios do Meio Ambiente, Turismo e Planejamento, da prefeitura de Mateiros, dados 

relacionados à Amazônia Legal, onde está compreendido o Tocantins e outras tantas 

instituições que nos possibilitaram obter informações acerca da realidade genérica do Jalapão 

e específica de Mateiros e Mumbuca. 

As informações sobre Mumbuca nos órgãos oficiais são raras, muitas ainda 

inexistentes, encontramos dados de Mateiros, mas não representa a realidade de Mumbuca. 

Essa deficiência de informações oficiais nos levou a criar um critério de seleção de busca que 

nos remeteu aos documentos acima elencados. 

A análise de conteúdo foi o principal procedimento adotado para o estudo, tanto da 

parte teórica como da análise dos documentos pesquisados, embora índices quantitativos 

também tenham sido utilizados, como os contidos nos IDHM de Mateiros que foram 

confrontados com os do Brasil e do Tocantins, em muitas ocasiões. 

O objetivo é levantar dados e informações que nos permitam analisar no período 

compreendido entre 2002 a 2012, dez anos, o que a região do Jalapão, a partir da participação 

das políticas públicas, voltadas para a área de estudo, conseguiu em relação à melhoria da 

qualidade de vida para a população de Mumbuca, seja assegurando a preservação das hastes 

do capim dourado, seja na expansão do comércio da manufatura do capim dourado.  

Outro objetivo é analisar a importância da atividade turística na região estudada, posto 

que, de acordo com as diretrizes norteadas pelo poder público estatal, a exploração da 

atividade seria gerida pelo Turismo de Base Local (TBL), proposições vinculadas às políticas 

públicas estaduais para a área de estudo. 

A investigação toma como fonte as bases de dados mencionadas, além das 

observações de notas de campo realizadas no local, mediante as informações que nos foram 
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repassadas pelos moradores de Mumbuca, pelos profissionais do Naturatins e secretários 

municipais de Mateiros, que estão diretamente vinculados à questão estudada.  

Outro documento de extrema importância para a análise que propomos é o “Plano de 

Manejo
1
 do Parque Estadual do Jalapão: diagnóstico e planejamento”. O plano de manejo é 

uma ferramenta de análise que serve para administração pública identificar a situação atual e 

de planejamento futuro, servindo de diretriz para estabelecer as ações e prioridades da gestão 

governamental. 

Pretendemos demonstrar, também, de acordo com a interpretação que obtivemos da 

realidade analisada, que a política pública responsável pela exploração do turismo de base 

comunitária não está se cumprindo e que a tendência é de declínio uma vez que são frequentes 

as entradas de turistas através de carros particulares, provenientes dos municípios vizinhos, 

desrespeitando o limite de carga de visitação para os frágeis atrativos do local. 

A pesquisa se organiza com a introdução, aqui realizada, mais cinco capítulos e as 

considerações finais.  

A tese foi organizada iniciando com o capítulo que propõe um diálogo com Max 

Weber e visa explicar os tipos de dominação proposto pelo autor. Nesta mesma seção, 

explicamos as questões de método adotadas para a tese e as exigências inerentes ao mercado. 

A intenção é estabelecer um itinerário que nos permita discutir os impactos que a exploração 

em escala comercial incide sobre o capim dourado e a atividade turística no Jalapão que 

também está inserido nessas relações.  

A proposta é avaliar a pressão que a exploração em escala comercial promove no 

mercado do capim dourado e a dificuldade das políticas públicas em adotar outras formas de 

desenvolvimento que não aquela regida pelo mercado de capitais e, por fim, mensurar o 

impacto da atividade turística sobre a participação da população de Mumbuca, bem como no 

processo de expansão da comercialização do artesanato produzido com o capim dourado. 

No segundo capítulo, discutimos sobre o Cerrado, ambiente maior que abriga o 

Tocantins e o Jalapão. Lançamos mão da teoria de Weber sobre os tipos de dominação 

legítima, apresentando um arcabouço do autor acerca do Poder legítimo e de conceitos e 

definições de autores que se voltam para a questão do poder e da política. 

                                                           
1
 “Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da Unidade.” (IBAMA, 2002) 
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No terceiro capítulo apresentamos os objetos investigados: Mateiros, o território 

investigado; o capim dourado com toda conexão existente com o povoado de Mumbuca, a 

disputa e o poder no território do Jalapão.  

No quarto capítulo realizamos as análises dos dados obtidos pelo IDHM de Mateiros e 

dos índices elegidos como base de análise para o povoado de Mumbuca, além de mostrar o 

resultado de todas essas imbricações de ordem teórica aliadas às interferências que obtivemos 

na vivência do trabalho de campo. 

Por fim, pudemos considerar, que a consequência desse processo contraditório – na 

presença/ausência de políticas públicas proposta para o Jalapão –, nem quando presente, nem 

na omissão, o Estado auxiliou a suprir as necessidades de sobrevivência das populações que 

ocupam esse espaço territorial e nem pôde salvaguardar o patrimônio capim dourado. 

As políticas adotadas para o Jalapão têm ocasionado a tendência a reduzir a produção 

da manufatura das peças de capim dourado pelos artesãos, pertencentes à comunidade de 

Mumbuca; expansão da saída da haste do capim dourado para outras localidades limítrofes ao 

município de Mateiros; redução do número de artesãos e, em decorrência dessa 

desorganização estrutural, dificultado a sobrevivência das famílias de Mumbuca através de 

fontes produtivas. 

Sem uma política que contribua para salvaguardar a produção e dificulte a presença de 

atravessadores para a colheita das hastes do capim dourado; que introduza uma ação eficaz, 

que permita a sobrevivência do povo de Mumbuca, atores responsáveis pela ideia de produção 

do capim dourado e da cultural a ele adjacente, o povo de Mumbuca, corre o risco de perder o 

território que habitam e o primado histórico de sobrevivência atrelada ao capim dourado. 

A simbologia do capim dourado, que foi cooptada pelo Estado e pelo capital privado, é 

o identificador do estado do Tocantins, mas o mesmo estado que tomou para si essa matriz 

identitária não manteve protegido esse território e a sua população que assiste serem 

rapinados seus recursos naturais. 

Neste sentido, o Estado passa a ser, mais uma vez, o responsável pela desconstrução 

desse território, na promoção do desenvolvimento, que na sua acepção semântica traz a noção 

primeira de perda do envolvimento, perda do elo de parceria do povoado que permanecerá 

sobrevivendo a partir de incentivos do governo estadual/federal, tipo bolsa família e 

aposentadoria rural, da caridade dos turistas que ali chegam, comprovando de antemão a 

ilegitimidade governamental em função da pressão exercida pelo mercado. 
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CAPÍTULO 1 

Um diálogo geográfico com Max Weber: dominação legal, carismática e 

tradicional, os três tipos puros de legitimidade 

 

O poder ilegítimo está centrado na teoria desenvolvida por Max Weber para explicar 

a questão da dominação. Neste primeiro capítulo, interessa-nos a dominação exercida 

através da legalidade, fundada na crença da validade do estatuto legal e da competência 

funcional, baseada em normas racionalmente definidas pelo autor. Essa é a dominação 

exercida pelo moderno servidor do Estado e por todos os detentores do poder a ele 

assemelhados. A possibilidade de entendermos como essa dominação ocorre no interior das 

relações de poder do Estado do Tocantins e se precipita pelo Jalapão é o ponto central deste 

capítulo. 
 

A discussão realizada nessa tese diz respeito à dominação territorial que ocorre no 

interior do Jalapão e como esse poder tem fragilizado estruturas comunitárias já estabelecidas, 

que se solidificaram a partir de um projeto institucional criado pelas políticas públicas 

estaduais, sob a perspectiva da exploração e preservação do capim dourado na comunidade de 

Mumbuca e do espaço territorial usado para a atividade turística. 

A abordagem está vinculada à teoria de Max Weber que nos auxilia na composição da 

tese que defendemos de que ocorre no Jalapão, no que diz respeito às políticas públicas, o que 

o autor chamou de “dominação pelo poder ilegítimo”.  

Weber (1944) elabora um esquema que entende os tipos puros de dominação e as 

formas de legitimidade, supondo que, se um poder se torna ilegítimo, houve um momento de 

legitimidade. 

O poder ilegítimo aqui discutido é uma teoria pertinente à sociologia e serve para 

compreender e interpretar as relações que ocorrem no meio social, pontuando que muitas 

dessas relações de ordem política se tornam obscuras porque são pactuadas sob a égide 

econômica em detrimento de uma assunção de formas cooperativadas de elaborar o trabalho.  

A partir do capítulo I, inciso 16
2
, o autor nos remete ao entendimento de que para 

haver dominação é necessário a obediência, assim: 

 

                                                           
2
 “Economia e Sociedade” é considerada a obra mais importante de Max Weber, constitui um tratado de 

sociologia geral, abordando uma sociologia econômica, jurídica, política e religiosa e foi usada em vários 

momentos neste capítulo. 
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a probabilidade de encontrar obediência dentro de um determinado grupo para 

mandatos específicos (ou para toda classe de mandatos). Não é portanto, toda 

probabilidade de exercer “poder” ou “influência” sobre outros homens. No caso 

concreto esta dominação (“autoridade”), no sentido indicado, pode se assentar nos 

mais diversos motivos de submissão: desde os inconscientes até os intencionais. 

(WEBER, 1944, p. 170) 
 

Mas, para esse sistema poder funcionar, é preciso a “voluntad” de obediência, ou seja, 

o interesse (externo ou interno) em obedecer, que são, na concepção weberiana, características 

essenciais em toda a relação “auténtica de autoridad”. 

O autor também chama a atenção para o fato de que “No toda dominación se sirve del 

médio económico”. Porém “[...] toda dominación sobre uma pluraridad de hombres requiere 

de um modo normal [...] un cuadro administrativo”. (Idem).  

Consideramos que tanto a oportunidade de inventar o Jalapão como um destino 

turístico, unificado pela simbologia que foi conferida ao capim dourado, como a criação de 

um deserto para o Jalapão tem a ver com uma estratégia de política governamental que não se 

legitima, também, porque destituída da participação da comunidade que ali reside. 

As estratégias de desenvolvimento voltadas para o Jalapão, embora façam uso da força 

simbólica e vital que emana dessa comunidade, atuam apenas na enunciação de um discurso 

que parte de um líder legítimo, porque eleito pelo voto popular para ocupar o cargo que lhe é 

devido. 

Essas interlocuções de viés teórico, propostas por Weber, parecem-nos similares com 

a realidade encontrada no Jalapão. Ali se vinculam pelo menos três forças, em princípio 

antagônicas, o poder do líder, à frente das estratégias de desenvolvimento e de manutenção do 

poder; o poder tradicional, constituído pela população produtora e idealizadora do artesanato 

com o capim dourado, no povoado de Mumbuca, e o poder da burocracia do Parque Estadual 

do Jalapão, que funciona mediando as tensões entre todos esses atores. 

A estrutura analítica se subdivide a partir desses três conceitos, cada qual 

correlacionado a um elemento analisado no ambiente estudado. A ocorrência dos fatos 

complexos que emergem do cotidiano das vidas desses indivíduos é entendida como um jogo 

de antagonismos entre o governo, que se apoderou da simbologia do capim dourado e daquilo 

que se convencionou chamar deserto pelo poder institucional que lhe é outorgado, e os 

verdadeiros detentores do território do Jalapão, com todos os seus elementos humanos 

materiais e simbólicos de coexistência. Neste sentido, compomos uma estrutura analítica que 

nos permite analisar:  
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1. A dominação carismática, por uma liderança carismática que invoca a 

submissão dos moradores do povoado de Mumbuca pela missão que se sente chamado a 

cumprir. 

2. O poder da tradição, pela história que permeia toda a trajetória do povo de 

Mumbuca. 

3. A dominação legal, através da administração utilizada, estatuto de crenças 

legítimas e hierarquizadas corporificadas pela estrutura que o estado concebeu ao Parque 

Estadual do Jalapão. 

Em Weber, poder e dominação são categorias importantes na formação social. O poder 

é entendido como a probabilidade que um indivíduo possui de impor a sua vontade a outro. 

Numa relação social, designa a situação de desigualdade que determina que uma das partes 

possa impor a sua vontade a outro. 

A dominação implica na existência de um amo ou senhor. A diferença entre o poder e 

a dominação reside no fato de que no poder a autoridade nem sempre é legítima, nem a 

submissão, obrigatoriamente, um dever; enquanto que na dominação, a obediência se baseia 

no reconhecimento de quem obedece às ordens. Neste sentido, as motivações da obediência 

permitem se construir uma tipologia de dominação. 

 Na transição do poder para a dominação, é necessário agregar o sentido de grupo 

político que traz a ideia de território, de continuidade do grupo e de ameaça pelo uso da força 

física, caso haja a desordem ou desobediência com o intuito de impor-se o respeito às ordens e 

às regras.  

Entre os três tipos puros de dominação – legal, tradicional e carismática –, a 

tradicional se baseia na crença do caráter sagrado das antigas tradições e na legitimidade de 

quem é chamado pela tradição para exercer a autoridade, assim como o patriarcalismo que se 

refere à autoridade do senhor sobre a comunidade doméstica. 

 A solidariedade que une os membros da família se funda no fato de convivência 

íntima, contato e mútua dependência, compartilhando a casa, a comida, o uso dos utensílios.  

Na comunidade doméstica, a autoridade constitui a prerrogativa privada do chefe de 

família, designada de acordo com as regras estritas da herança. Sem um quadro administrativo 

que atenda à sua vontade, sem máquinas, depende do respeito que lhe prestam os membros do 

grupo para exercer sua autoridade em benefício do grupo inteiro.  

Os integrantes do grupo da comunidade doméstica mantêm com o líder uma relação 

totalmente pessoal. Eles obedecem ao líder porque devem obedecer, e ele lhes manda porque 
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lhes assiste o direito de mandar, convencidos de que esse dever e esse direito formam parte de 

uma ordem inviolável, santificada por uma tradição imemorial. 

Na análise que se precipita, a dominação tradicional é tomada como referência à 

comunidade de Mumbuca, que invoca as características da liderança matriarcal como 

representante do poder tradicional. 

Outro tipo de dominação, a “legal”, baseia-se na crença da legalidade das normas, 

assim como nos títulos de quem exerce o domínio. Para o autor, existe um sistema de 

dominação racional com o estatuto de um governo que exerce o monopólio de sua sanção e o 

uso legítimo da força física, o qual é representado pelo Estado moderno.  

Em Weber, o Estado Moderno é a expressão mais acabada da dominação legal, um 

elemento fundamental da dominação legal, o desenvolvimento de uma organização 

burocrática eficiente que cuida dos assuntos oficiais.  

Dominação Carismática é a devoção afetiva à pessoa do senhor e a seus dotes 

sobrenaturais (carisma) e, particularmente, a faculdades mágicas, revelações ou heroísmo, 

poder intelectual ou de oratória. O sempre novo, o extraordinário, o inaudito e o 

arrebatamento emotivo que provocam constituem aqui a força de devoção pessoal. Seus tipos 

mais puros são a dominação do profeta, do herói guerreiro e do grande demagogo. 

A assunção de valores que Weber credita à dominação não é isolada, as dominações 

podem se fundir e um fenômeno pode ser atingido por mais de um tipo de dominação e em 

graus também diferentes.  

De todos esses tipos de dominação, interessa-nos aquela imposta por meio da 

legalidade, fundada na crença da validade do estatuto legal e da competência funcional, 

baseada em normas racionalmente definidas. Essa é a dominação exercida pelo moderno 

servidor do Estado e por todos os detentores do poder a ele assemelhados.  

O aparato legal tem na burocracia a via para satisfazer os interesses próprios em 

detrimento da legalidade atribuída ao poder da liderança tradicional, que é, também, 

dependente de políticas públicas instituídas pelos poderes federais e municipais. Dada a 

grande quantidade de variáveis e interveniências, centramos o nosso olhar sobre as políticas 

públicas estaduais que foram definidas para o Jalapão, sob o objeto capim dourado. 

Neste sentido, temos como objetos de investigação, o município de Mateiros, o 

território que abriga no seu interior esses conflitos, acreditando na importância de se 

reconhecer o espaço territorial que visamos adentrar, o lócus onde vivificamos esses entraves, 

onde a força do poder político, vinculado a elos econômicos, é lugar comum e prática 

corriqueira.  
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Outro objeto de importância é o capim dourado e o histórico cultural dessa espécie que 

se funde com a comunidade de Mumbuca. 

O Parque Estadual do Jalapão (PEJ), com toda sua estrutura administrativa, é outro 

objeto investigado, uma vez que as ocorrências se realizam sob a jurisdição dessa área, que 

tem por meta proteger e preservar os recursos naturais e patrimoniais ali existentes. 

Aliamos, finalmente, os conceitos teóricos e os correlacionamos com as evidências 

empíricas encontradas no lócus da pesquisa de campo, proposta desta tese que objetiva 

identificar a ilegitimidade na condução da operacionalização das políticas públicas voltadas 

para o Jalapão a par das lideranças políticas (o líder carismático), utilizando a terminologia de 

Weber. 

Os documentos oficiais e base das diretrizes políticas, aqui investigadas, são a portaria 

092/2005 do Naturatins e a Portaria do Naturatins nº 362, de 29 de maio de 2007, que 

normatizam a extração e manipulação do capim dourado e o desenvolvimento da atividade 

Turística de Base Local (TBL). 

Posteriormente, confrontaremos os dados coletados na pesquisa de campo no interior 

da comunidade de Mumbuca e nas secretarias de Agricultura, Turismo e Meio Ambiente, com 

as informações obtidas no Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), com os índices 

do IDHM, visando elucidar se houve melhorias materiais da comunidade de Mumbuca, ao 

longo de 10 anos. 

A percepção de que as políticas introduzidas pelo Naturatins naquele território foram 

favoráveis para a preservação mais consistente do capim dourado e do fortalecimento da 

comunidade de Mumbuca é um objetivo da tese. Outra preocupação foi investigar o 

sentimento que essa população emana a respeito das interferências das governanças nas suas 

vidas nesse lapso de tempo. 

Na teoria de Weber, a qual utilizamos como parâmetro para analisar as interferências 

de poder e legitimidade no interior do Jalapão, é importante o conceito e a existência de uma 

cidade que é entendida pelo autor: 

 

Toda cidade en el sentido que aqui damos a la palavra es uma “localidade de 

mercado local y em el cual, en virtude de una especialización permanece de 

la prodicción económica, también la población no urbana se abstece de 

produtos industriales o de artículos de comercio o de ambos, y, como es 

natural, los habitantes de la ciudad intercambian los produtos especiales de 

sus economias respectivas y satisfacen de este modo sus necesidades.  

(WEBER, 1944, p. 939) 
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O estudo de Weber foi realizado a partir das cidades medievais e da Antiguidade, mas 

o sentido de cidade é tomado pela dinâmica do mercado, são cidades mercantis e que: 

 
casi siempre, de uma característica decisiva para el concepto político-

administrativo de la ciudad y que se sustrae al puro análisis económico, a 

saber, que la ciudad, lo mismo en la Antigüedad que en la Edade Media, 

dentro y fuera de Europa, constituye uma classe especial de fortaleza
3
 y de 

guarnición. (Idem, p. 945, grifo do autor) 
 

A insegurança que encampava a vida comunal, desde aquela época, era a responsável 

pela congregação da população em áreas amuralhadas, mesmo as pessoas do campo, apenas 

Atenas, se recorda Weber (Ibidem), manteve seus domínios fora das muralhas. A ampla 

discussão de Weber sobre as cidades é que elas sempre foram entendidas sob o ponto de vista 

do mercado. 

Na mesma perspectiva, entendemos que o mercado é a instituição que, aliada ao 

sistema capitalista, impõe as leis e define os destinos, mas antes de nos aprofundarmos nessas 

discussões, apresentaremos o método adotado para a composição da tese. 

A análise dessas realidades e das disparidades econômica e social desses territórios 

será apresentada mediante metodologia adotada pela pesquisa, que exige a demarcação do 

limite territorial e a categorização de elementos essenciais propostos na investigação. 

 

1.1 O Método  
 

Neste item, descrevemos e justificamos a metodologia da pesquisa, os procedimentos 

que utilizam a análise de conteúdo (AC) como forma discursiva para explicar as impressões 

que obtivemos da realidade vivenciada durante as sucessivas viagens realizadas ao Jalapão, 

especificamente nos municípios de Mateiros e povoado de Mumbuca, além da avaliação dos 

documentos institucionais que subsidiaram o conteúdo de análise documental. 
 

1.1.1 Metodologia e Execução 
 

A análise de conteúdo, segundo Martin. W. Bauer (2013 p. 191) é um procedimento 

metodológico que deve ser julgado levando em conta a fundamentação nos materiais 

pesquisados e a sua congruência com a teoria do pesquisador. “No divisor 

quantidade/qualidade das ciências sociais, a análise de conteúdo é uma técnica híbrida que 

pode mediar essa improdutiva discussão sobre virtudes e métodos.” (Idem, p.190). 

                                                           
3
 O autor ainda faz referência ao fato de que, na atualidade, a característica de guarnición desaparece e de que 

também no passado nem sempre ocorria. O termo representa a segurança, a defesa da população através da força 

coercitiva do Estado. No texto, Weber também se refere às muralhas: “recintos amurallados urbanos” (Idem, p. 

945). 
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 A relação lógica interpretada é percebida de diferentes maneiras e compreendida de 

formas diversas pelos mais distintos indivíduos, mas, o pesquisador não tem o objetivo de 

encontrar todos os diferentes significados, mas é  preciso estabelecer uma relação lógica entre 

eles.  

Optamos pela análise de conteúdo (AC) porque, apoiados na opinião de Bauer (op. 

cit., 2002, p.192), o procedimento permite “a reconstrução de indicadores e cosmovisão, 

valores, atitudes, opinião, preconceitos, estereótipos facilitando a comparação entre as 

comunidades”. 

 A nossa proposta é descrever a realidade observada, as estratégias de políticas de 

planejamento elaboradas pelo governo do Estado do Tocantins para o Jalapão, efetivamente a 

área compreendida pelo Parque Estadual do Jalapão, inserido na cidade de Mateiros. 

O plano de desenvolvimento para o Jalapão enfatizou a paisagem, o relevo e a cultura 

local, elegeu o turismo como força motriz de uma economia, muito incipiente, para dar 

suporte à comercialização do artesanato do capim dourado e alguns serviços inerentes à 

atividade turística. 

O capim dourado passou a ser o ícone que totaliza, simbolicamente, a ideia de poder 

vinculada à legitimidade do Estado do Tocantins. Além do que, esta simbologia traz 

subjacente uma espécie de reconhecimento do Estado pelo povo que o produz, sintetizando a 

imagem de inclusão de grupos sociais vulneráveis, ameaçados pela desvalorização das 

identidades culturais, como é o caso da comunidade de Mumbuca.  

A inclusão da teoria de Weber, centrada na questão dos três tipos puros de dominação 

legítima, serve como um amálgama entre o marco teórico explorado na tese e a realidade que 

se precipita nas relações cotidianas do Jalapão, referendadas neste estudo pela comunidade de 

Mumbuca, povoado que iniciou a produção com o capim dourado para fins artesanais. 

Legitimidade, segundo Weber (1944)
4
, é a crença social num determinado regime, 

visando obter a obediência, sem estratégias coercitivas, amparadas na simbologia que esses 

poderes promovem perante os dominados, desde que seja assegurada a representação política 

e de poder, pelo que a legitimidade é retribuída na forma com que as pessoas dominadas 

mantêm o respeito e a obediência.  

Admitimos, pois, que essa relação de poder se torna ilegítima quando no devir dessas 

cotidianidades, a liderança se corrompe abrindo exceções, facilitando acordos e conchavos em 

                                                           
4
 Weber (1944, p. 939) se refere à dominação ilegítima analisando as cidades medievais. O sentido que ele dá a 

palavra cidade leva em conta um centro econômico com uma especialização permanente de produção, onde a 

população não urbana se abastece de produtos industriais ou de artigos comerciais, ou de ambos.   
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favor do mercado, desencadeando formas desarmônicas de convívio social a ponto de pôr em 

risco a continuidade dessas comunidades e das formas tradicionais de existência, o que 

entendemos na tese como ilegitimidade. 

Para comprovarmos essa ideia inicial, analisamos, em linhas gerais, a ascensão social, 

econômica ou cultural que os produtores do artesanato do capim dourado, moradores do 

povoado de Mumbuca, atingiram após dez anos de investimentos das políticas públicas 

estaduais nessa região. 

Sabemos que as bases da produção econômica, que norteiam as políticas públicas de 

desenvolvimento de Mumbuca e áreas adjacentes, estão assentadas no “turismo e na 

comercialização do capim dourado”, muito embora a cultura de grãos seja expoente e 

depositário de investimentos públicos e privados para a maior parte do cerrado, o que já será 

discutido nos capítulos seguintes, tanto do Cerrado em geral, como especificamente do 

Tocantins, território que delimita a nossa área de estudo, até chegarmos a Mateiros e ao 

povoado de Mumbuca. 

Posteriormente, abrimos várias frentes de estudo e análise para compreendermos essas 

realidades, seus aspectos sociais, econômicos e culturais, para relacionarmos a teoria com a 

realidade a fim de verificarmos se essa estrutura corrobora para uma analogia de poder 

ilegítimo. 

Avaliar a situação de sustentabilidade do capim dourado, o êxito no negócio com o 

artesanato da haste da sempre viva, além da amplitude da oportunidade de produção pela 

atividade turística, foram as nossas intenções iniciais, nossos objetivos. 

Em síntese, tendo como base as políticas públicas desenvolvidas pelo Estado do 

Tocantins para o Jalapão, verificamos se a definição do território do Jalapão como espaço 

para a atividade turística, aliado à cultura do capim dourado, ocorre de maneira satisfatória. Se 

essas políticas possibilitaram a ascensão social e/ou econômica dos moradores de Mumbuca. 

A busca para entender esses fenômenos nos levou a tomar como instrumento de 

análise os dados divulgados no documento “Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão”; 

os índices de qualidade de vida, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), através do Atlas Brasil 2013, que avalia o município; e o Relatório do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), de 2014. 

O “Levantamento sócio-econômico das famílias que trabalham com o artesanato do 

capim dourado da região do jalapão”, realizado pelo Instituto Natureza do Tocantins 

(INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS, 2008); além da Portaria Naturatins nº 360, de 

29 de maio de 2007, e o documento ajustado, também foram analisados.  
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Ainda para complementar as informações obtidas pelo IDHM, servimos-nos de 

impressões obtidas ao longo desses anos, desde 2010, da primeira expedição ao povoado até 

2013, última viagem de observação realizada para efeito da composição da tese. 

Nessas expedições e ao longo desse período, obtivemos relatos importantes dos 

profissionais ligados à administração pública das entidades governamentais, relacionadas com 

as políticas públicas direcionadas ao Jalapão, a saber: Naturatins, Prefeitura de Mateiros e 

Agência de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins (ADTUR).  

O acervo teórico foi realizado mediante um vasto levantamento de autores e teorias 

que tratam das questões específicas do campo de estudo da geografia, bem como das questões 

mais pertinentes ao território cerradeiro, visando estabelecer uma organização didática à tese, 

de acordo com a dinâmica que compusemos para dar fluidez e diálogo entre as várias seções.  

A seleção dos sujeitos das narrativas aconteceu a partir da identificação da importância 

deles, já realizada pelo “Plano de Manejo do Parque do Jalapão”, e nos orientou na tomada de 

decisão sobre a quem recorrer para obtermos, de maneira espontânea, as informações 

descritas no documento, visando atualizá-las, se necessário, posto que o tempo altera a forma 

de vivenciarmos e formarmos juízos de valor sobre as coisas vividas.  

Como os documentos pesquisados trazem informações apuradas do tempo pretérito, as 

interlocuções com as pessoas envolvidas no fenômeno investigado se fizeram necessárias, 

com o objetivo principal de nos aproximarmos da “verdade”, atentos a sanarmos imprecisões 

e lacunas que podem alterar a percepção e a compreensão desses fenômenos.  

 

1.1.2 A comunidade tradicional 
 

Os sujeitos do poder tradicional são aqueles que residem no povoado de Mumbuca, 

conforme já identificados e categorizados anteriormente. As informações que nos foram 

repassadas pelos moradores de Mumbuca que serviram de referência para compormos um 

perfil identitário desses indivíduos, foram utilizadas para checarmos os dados já 

diagnosticados pelo “Plano de Manejo” e pelo “Levantamento Socioeconômico das famílias 

que trabalham com o capim dourado da região do Jalapão”. 

As observações, os relatos históricos, as impressões que obtivemos serão 

operacionalizadas mediante a utilização dos dados dos documentos que elegemos para este 

estudo e confrontados com os relatos. Todas essas fontes servirão para “interpretarmos, 

compreendermos” as realidades vivenciadas por esses sujeitos. 
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1.2.3 A burocracia 
 

Os sujeitos do poder legal já foram identificados anteriormente, quando tratamos da 

questão dos atores responsáveis por atender a burocracia do “Parque Estadual do Jalapão”, os 

atores que são responsáveis pela gestão das políticas direcionadas a área.  Esses profissionais 

realizaram as suas interlocuções e nos relataram suas observações, impressões e conceitos dos 

fatos inquiridos, de acordo com os cargos públicos que ocupam, todos ligados aos órgãos 

municipais de Mateiros e da mesma maneira utilizados para atualização das informações dos 

documentos operacionalizados.  Os depoimentos desses profissionais foram registrados 

em gravação audiovisual e autorizados à utilização dessas informações mediante assinatura de 

um documento em anexo.  

A checagem das informações obtidas nessas narrativas foi importante para a 

atualização de informações dos documentos analisados e vice-versa, de maneira a obtermos 

uma realidade mais contundente. 

Essas interlocuções ocorreram durante as sucessivas expedições ao Parque Estadual do 

Jalapão (PEJ), o território em estudo, algumas na sede do alojamento do PEJ, outras na sede 

do Naturatins, em Mateiros, outras na Prefeitura de Mateiros, outras por e-mail, a fim de 

sanarmos dúvidas, nos certificarmos de algumas imprecisões. 

No ano de 2010, realizamos a primeira expedição para reconhecimento do território e 

para a apreciação do cotidiano dessas pessoas com vistas a dar sentido à nossa realidade 

imaginativa, os aspectos intuitivos que nos orientaram na investigação. No ano de 2013, a 

imersão foi mais ampla e intensa e, para efeito de organização das observações e relatos 

obtidos, foi denominada de “primeira expedição”.  

No ano de 2014, adentramos ainda mais o território do Jalapão para obtermos melhor 

entendimento da população e das características ecológicas e culturais, esta operação foi 

chamada de “segunda expedição”. 

 

1.1.4 A base documental  
 

O Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão foi o documento que subsidiou a 

maior parte das informações relativas ao território pesquisado e a sua população, 

principalmente no que diz respeito ao município de Mateiros, sede, e mais importante para os 

objetos investigados, “capim dourado” e “turismo”, nas políticas voltadas para a região do 

Jalapão. 
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O “Levantamento Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato de 

capim dourado” serviu de subsídio aos dados acerca do povoado de Mumbuca, os quais 

tomamos como documento basilar para serem confrontados com os dados do IDHM de 

Mateiros, uma vez que a realidade vivificada pelos habitantes deste município é diferente da 

situação de vida dos moradores do povoado de Mumbuca.  

 

1.1.5 As categorias utilizadas para a compreensão dos lugares estudados 

 

Neste subitem, discutiremos os conceitos de território, de área e de região com a 

intenção de atribuir uma categoria na operacionalização desses conceitos que possa ser 

utilizada de forma adequada ao longo da pesquisa.  
 

O problema do conceito e, nesse ponto, concordamos com Henri Lefebvre, “é a 

notável contradição entre as teorias do espaço e a prática espacial”.
5 

 
Contradição ocultada – pode-se dizer dissimulada – pelas ideologias que 

tumultuavam as discussões sobre o espaço, saltando do cosmológico ao humano, do 

macro ao micro, das funções às estruturas, sem cuidados conceituais nem 

metodológicos. A ideologia da espacialidade, bem confusa, abalroava o saber 

racional, a planificação efetiva, mas autoritária, as representações triviais e 

correntes. (LEFEBVRE, 1974)  
 

A complexidade tanto das teorias como do espaço pesquisado reforçou a necessidade 

de aprimorarmos aquilo que visualizamos do Jalapão e o tratamento que apreendemos desse 

espaço para poder tratá-lo de maneira coerente. 

O Jalapão é identificado, principalmente, pelo relevo e clima, por sua demografia, 

pelas atividades econômicas, pelas dunas no meio do cerrado e pelo capim dourado. A região 

do Jalapão é considerada grande potencial de biodiversidade e de atrativos turísticos 

(SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, 2003; INSTITUTO NATUREZA DO 

TOCANTINS, 2003).  

Localizado no que foi considerada como uma das três áreas prioritárias para a 

conservação do cerrado brasileiro, pela existência e resistência de espaços ambientais de 

proteção, como os parques, é ao mesmo tempo território de grandes empreendimentos 

agrícolas, malgrado a existência de uma população empobrecida. 

Este espaço é reificado graças às relações sociais que ali ocorrem, ganhando 

características inesperadas ao ser tratado como território, mas esse tratamento requer cuidado, 

uma vez que nele são incorporadas as práticas, negociações, estratégias que vão promovendo 

                                                           
5
 Prefácio escrito em Paris, em 4 de dezembro de 1985, para a segunda edição de La production de l'espace, onze 

anos após a obra ter vindo a lume. (N.O.) 
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uma espécie de alteração na forma primitiva do seu significado e lhe complexando a 

existência. Do espaço, uma categoria que tem como suporte a vida dos indivíduos sobre a 

terra, ele recebe atributo de território. 

Dardel (2011, p. 2) diz que enquanto o espaço geométrico é homogêneo, uniforme e 

neutro, o espaço geográfico é feito de espaços diferenciados. “O relevo, o céu, a flora, a mão 

do homem dá a cada lugar uma singularidade em seu aspecto. O espaço geográfico é único; 

ele tem nome próprio” e torna-se elemento de proteção, disputa, identidade e reduto de 

desigualdades.  

A questão do espaço para Milton Santos et al. (2002) está relacionada à semântica, já 

que a linguagem cotidiana confunde território, espaço e extensão, ampliando a ambiguidade 

desses termos e do sentido dessas palavras. Para o autor, o território é unidade e diversidade e 

o pano de fundo de vários estudos geográficos, como o que aqui pretendemos realizar no 

Jalapão.  

A visão do Jalapão é ampla, vasta e desértica
6
, tanto de pessoas como dos recursos 

materiais que permitem a existência e a fixação da população nesse território, e reflete aquilo 

que se fala sobre o cerrado: áreas extensas com grade contradição social e econômica.  

Na sua vasta extensão, o Jalapão acomoda, de um lado, populações que sobrevivem 

em extrema pobreza, remanescentes de quilombos e povos indígenas, migrantes e, de outro 

lado, os latifundiários que dão vazão para a produção de uma rica engrenagem de ocupação 

das suas terras pelo cultivo da soja e através de especulação da reserva de carbono.  

O Jalapão é conhecido principalmente pela abundância dos atrativos naturais que 

compõem um patrimônio para o turismo ecológico. Na contradição, é território de 

desigualdades e referenciado como uns dos espaços brasileiros de maior pobreza. Esses dados 

circulam em vários sites de instituições e nas mídias, pondo ênfase na dicotomia: abundância 

e pobreza, expondo as desigualdades já tão conhecidas, vivenciadas pelos habitantes dos seus 

municípios, a exemplo de Mateiros: 

 

Em 2003, ao traçar o "Mapa da Pobreza e da Desigualdade", o IBGE colocou 

Mateiros como o terceiro município do país com maior índice populacional abaixo 

da linha da pobreza: nada menos que 81,6% de seus habitantes estão nessa condição. 

As duas cidades que a superam, Campos Lindos e Muricilândia, também pertencem 

ao Tocantins. Uma das recordistas em miséria, Mateiros é uma síntese, com traços 

realçados, dos contrastes do interior tocantinense: convivem, não exatamente lado a 

lado, dadas as grandes distâncias, o extrativismo vegetal e o agronegócio, a cultura 

negra e o chimarrão, e pairando sobre ambos, a precariedade do poder público. 

(FELÍCIO, 2009) [online]  
 

                                                           
6
 No capítulo que trataremos da questão do Jalapão, abordaremos sobre o conceito de deserto. 
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O passar dos anos não tem alterado a situação de tensão social e econômica pela qual 

Mateiros e o Jalapão se encontram, do ano de 2003 para o ano de 2009, houve alguns 

avanços, mas, de maneira geral, o quadro de estagnação das camadas mais vulneráveis se 

evidenciam: 

 
[...] Curiosamente, a terceira colocação da lista nacional também é ocupada pelo 

terceiro município tocantinense com maior produção de soja. Em Mateiros (TO), 

26,8 mil hectares estão ocupados pelo grão e os pobres constituem 81,5% da 

população local. Pedro Afonso (TO), com 35 mil hectares, está em segundo lugar no 

total de área dedicada a sojicultura. [...] O IBGE constatou ainda que os habitantes 

dos três municípios com maior proporção de pobres do país – Campos Lindos (TO), 

Muricilândia (TO) e Mateiros (TO) – consomem, em média, 50% menos do que o 

padrão ideal de consumo para uma vida regular. Em São Paulo (SP), a "distância" 

para o consumo ideal é de 9,8%; e em Santos (SP), que tem o menor percentual de 

pobres do país (4,5%), essa diferença está somente 1,2% abaixo do ideal. 

(HASHIZUME, [2009-?])  

 

Esses dados, que são veiculados pelas mídias, dão uma amostra da extensão do 

problema de apropriação que foi realizada no Cerrado brasileiro, nas terras do Tocantins, com 

prioridade nos espaços onde a população é caracterizada por baixo índice de educação e 

renda, compondo populações que foram cooptadas ao trabalho escravo ou que não 

conseguiram emergir da situação de pobreza e estagnação econômica completa, o que vamos 

identificando ao longo da tese. 

A análise geográfica permite muitos olhares – econômicos, culturais, políticos – e por 

isso permite-nos utilizá-la de uma forma mais plena na proposta desta tese, que prevê 

entender os conflitos de natureza política que emperra internamente a expansão da cultura do 

capim dourado como fonte de renda para o povo que o cultiva, principalmente para a 

população de Mumbuca. 

 A tensão social ali existente, por se tratar de uma área delimitada no interior do 

Parque Estadual do Jalapão, as características de raça e cultura da população que deu origem à 

exploração do artesanato do capim dourado e que precisam dispor de recursos produtivos para 

a sobrevivência são indícios de que de fato o Jalapão é um território de conflitos e de o espaço 

delimitado pelo PEJ ainda será bastante alterado nos anos que se sucederão.   

O fato inconteste é que ali há um vasto e importante negócio voltado para o cultivo da 

soja, que se amplia do Tocantins até a Bahia, além da dinâmica natural que amplia o 

agronegócio para as entranhas do Cerrado, observações que merecem, diante a Geografia,  

sejam elegidos critérios, conceitos e categorias de análise para que não percamos o alcance 

que a ciência impõe a si mesma. 
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A Geografia como ciência que se dispõe a estudar o espaço enquanto categoria básica
7
 

oferece a ordem espacial como marca de reflexão para que sejam entendidos os fenômenos 

sociais e os arranjos físicos das coisas, mas “é o domínio do saber que procurar integrar 

natureza e cultura dentro de um mesmo campo de interações”. (GOMES, 2009, 10) 

Quando intervém sobre essas questões, Santos (2002) dá valor de uso ao território:  

 
o território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O 

território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer 

àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da 

residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. (Idem, 8. ) 
 

Neste raciocínio, entendemos como Ana Cristina Silva que: 

 

A instituição do território e da sociedade é uma necessidade natural. A instituição do 

Estado é uma consequência dessa necessidade natural, que é também política, 

porque implica por parte do Estado, na proteção legal ou pela força, da propriedade 

do território. (SILVA, 2011, p. 157) 
 

Na tríade território-sociedade-estado, constata a autora, ao se referir a Hatzel, o 

território representa em si e por si um elemento universal. Ele “é o fundamento das “formas 

sociais e políticas”, é ele que está na origem das guerras”. Nessa propositura também o 

território faz revigorar os povos e o sentido de emancipação. (Idem, p. 159) 

A emancipação, no caso do Brasil, esteve, inicialmente, vinculada ao território e foi de 

domínio quase absoluto, sem distinção do que seria esfera pública ou privada. Nessa assertiva, 

A. L. Heidrich (2008) ressaltou o atraso com que as instituições mais modernas apareceram 

transformando o caráter de dominação social, cooperando, assim, em certa medida, para a 

destituição das oligarquias, respaldando a construção de um argumento mais regionalista. 

Na América Latina, por exemplo, a construção dos Estados nacionais não esteve 

atrelada a um projeto de pacto entre Estado e região, não empreendeu a autonomia dos 

indivíduos e nem a aceitação entre governantes e governados, a participação do povo no 

processo de construção foi inexistente. 

No Brasil, as regiões sempre estiveram centradas sob a esfera de um domínio 

oligárquico. De início, vinculado a Portugal, o objetivo da exploração territorial era para 

sustentar economicamente a coroa portuguesa, além de lhe atribuir valor pela imensidão 

territorial adquirida. Nem a independência alterou esse comportamento histórico, tampouco a 

libertação dos escravos. 

                                                           
7
 Não é nossa intenção discutir as várias fases da Geografia, como a chamada geografia nova, pois já como 

preveniu Silva (2012, p. 171), ao citar Egler (1983), ao romper com a tradição empirista tradicional a geografia 

corre o risco de se transformar em “espaciologia”, o que segundo o autor perderia a eficácia enquanto ciência.  
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Nessa lenta emancipação, tentativa das políticas públicas que operam em todos os 

níveis de governo, o Brasil persegue as orientações dos organismos internacionais para 

equilibrar a desigualdade e promover o processo de cidadania que ainda não atingiu muitos 

indivíduos das cidades urbanas, tampouco as populações indígenas e remanescentes de 

quilombos. 

É importante indicar o conceito de cidadania, já que pretendemos utilizá-lo, mesmo 

que de forma pontual, ao esboçarmos as análises que a realidade de Mumbuca nos oferece dos 

seus habitantes e que serão apreciadas nos capítulos posteriores.   

Podemos dizer ainda que, na conquista pela cidadania, o Brasil não se desvinculou das 

relações de poder atreladas ao coronelismo e às oligarquias dominantes, em muitas regiões 

ainda existem oligarquias agrárias. 

Sobre o entendimento de cidadania Jaime e Carla  Pinsky (2003, p.2) diz que: 

 

Essa história começou com Isaías e Amós, por volta do século VIII antes de Cristo. 

Os dois grandes profetas sociais são os precursores da cidadania, embora seja 

sempre arriscado tentar voltar ao passado com conceitos de nosso tempo. Isaías 

bradava contra os opressores – “Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. 

Respeitai o direito, protegei o oprimido. Fazei justiça ao órfão, defendei a viúva”. 

Sua pregação impressionou Jerusalém entre 740 e 701. Falava sempre como porta-

voz de Deus. Amós pregou na Samaria e no decorrer de um único ano, 

provavelmente 745 a.C. tinha, como Isaías, um sentimento profundo de justiça. 

“Portanto, já que explorais o pobre e lhe exigis tributo de trigo, edificareis casas de 

pedra, porém não habitareis nelas, plantareis as mais excelentes vinhas, porém não 

bebereis do seu vinho. Porque eu conheço as vossas inúmeras transgressões e os 

vossos grandes pecados: atacais o justo, aceitais subornos e rejeitais os pobres à sua 

porta”. (PINSKY, 2003, p.2)  
 

Nessa longa citação, um esforço para estabelecer o caráter de cidadania que, desde 

anterior ao capitalismo, é perseguido pela humanidade de uma maneira plena, desenrola-se 

um conceito imbuído de uma ordem primitiva que, sem a interferência ideológica ou 

partidária conhecida na modernidade, faz menção a uma possibilidade de convivência social 

mais justa, a busca desde tempos mais longínquos pela defesa dos direitos dos mais fracos. 

O conceito de cidadania nos remete a José Murilo de Carvalho (2002), que faz uma 

distinção do que vem a ser cidadania, distinguindo o cidadão pleno como aquele detentor dos 

três direitos (civil, político e social) e os cidadãos incompletos como aqueles detentores de 

alguns direitos, além dos não cidadãos, aqueles que não se beneficiam de nenhum desses 

direitos.  

As ausências de reconhecimento de cidadania ocorrem pelas relações que se operam 

na sociedade civil, surgidas com o desenvolvimento do capitalismo e que muitas vezes mais 

reforçam a sua existência ou o justifica, já que prioriza a liberdade individual, a opção por 
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reconhecer as estruturas produtivas em detrimento das relações simples de organização social, 

por exemplo. 

Compreendida como porta voz da justiça social, a cidadania está aliada também à 

legitimidade, que neste caso tem a ver com as práticas paternalistas que geriam as relações da 

sociedade civil com o poder político. O coronelismo representa a peça mais importante dessa 

engrenagem e se caracteriza pelo que se diz contrário à cidadania, que seria, na visão de V. N. 

Leal (1948, p. 44), “o mandonismo, o filhotismo, o falseamento do voto e a desorganização 

dos serviços públicos locais”. 

O Brasil sempre apresentou déficit de participação política, problemas na distribuição 

de bens e serviços, entraves na expansão econômica e na difusão dos bens culturais.  Muitos 

atribuem esses desníveis a extensão territorial, o mesmo se diz dos EUA
8
, mas é fato que, 

respeitados os pontos de vistas diversos, coube à topografia complexa a causa da lenta 

passagem do Brasil para o capitalismo industrial, que dificultou as comunicações, 

principalmente, nos lugares distantes e pobres.  

Um lento progresso acompanhava o país, reflexo de uma geografia que se compôs 

dividindo regionalmente o território de norte a sul. Por um lado, as regiões Sul e Leste, 

“geologicamente ricas e variadas, climatericamente temperadas e topograficamente com vias 

de acesso traçadas e povoadas, são as que lideram essa expansão”. (CARONE, 1975, p. 11).  

Toda essa problemática envolvendo o espaço territorial ainda hoje interfere nas 

dimensões de desenvolvimento alcançadas pelas regiões e estados do país e serve de 

justificativa para o atraso de algumas, para as dificuldades de prover um nível de 

desenvolvimento integrado que opere não apenas no econômico, mas que insira cidadania, 

direitos e emancipação. 

Na geografia, a discussão sobre territorialidade não se concentra apenas em lançar 

domínio sobre as zonas físicas do globo, nas divisões e subdivisões políticas que compõem, 

sejam por proximidade às características que assemelham ou distinguem determinada área do 

território. O princípio da territorialidade e do território vai mais além e admite o caráter 

imagético do território. “[...] o espaço é cenário físico, por isso geografia povoada de 

referentes. Mas é também metáfora ou imagem capaz de dar sentido às experiências sociais”. 

Assim, João Marcelo Ehlert Maia (2008) oferece a sua percepção sobre a definição territorial. 

                                                           
8
 Por exemplo, nos Estados Unidos, da mesma maneira, as extensões comprometeram a estagnação do sul (atual 

sudeste), representada por uma economia agroexportadora, com base no latifúndio escravista, que se contrastava 

cada vez mais com o desenvolvimento do norte (atual nordeste), industrial e abolicionista, tornando-se num 

futuro próximo, um entrave para o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos. 
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Não se trata apenas de postular a dimensão cultural e simbólica envolvida na 

apreensão da paisagem ou do espaço: 

 

[...] mas de sustentar que esse simbolismo pode mesmo servir não só para 

representação de um lugar, mas a uma discussão teórica na qual o espaço se associe 

a certas qualidades ou propriedades de fenômenos de outra ordem. Como então essa 

conjunção entre imagem simbólica e pensamento social pode ser vislumbrada na 

prática e a que serve? (MAIA, 2008, p.12) 

 

A categoria terra, proposta por Maia, enfatiza a dimensão inventiva e pragmática dos 

conceitos que a Geografia oferece para estudar aspectos culturais, históricos, econômicos e 

humanos relacionados com o espaço, na constituição do território brasileiro. Uma forma de 

pensar calcada na teoria sociológica para se conceber o território. 

A abordagem da territorialidade e da consequente desterritorialidade está distante de 

uma concepção de território como fonte de recurso ou como simples apropriação da natureza, 

no dizer de Rogério Haesbaert (2002). O autor acrescenta que estas características não estão 

completamente superadas e, dependendo do grupo social e das suas bases tecnológicas, elas 

podem manter profunda ligação com a terra. 

Haesbaert (2009), antes de propor um entendimento para o conceito de 

desterritorialização, afirma que primeiro é preciso esclarecer a que noção de território nos 

referimos. Para o autor, o conceito é um instrumento, uma “medi-ação”, um sentido 

concomitante de meio e ação, ao qual recorremos para compreendermos o fenômeno, mas “de 

forma alguma, se restringe a este caráter “mediador” ou de “meio””. Neste sentido, a própria 

construção do território adquire feições diferentes: 

 
[...] É preciso, de saída, ainda que de forma bastante geral, esclarecer em que medida 

espaço e território, embora muito frequentemente utilizados como sinônimos, 

principalmente quando da referência à dimensão geográfica dos fenômenos sociais 

por outras disciplinas que não a Geografia, devem ser tratados como concepções 

distintas. Provavelmente a distinção mais conhecida (e citada) seja a de Raffestin 

(1993), para quem o espaço está mais próximo de uma “noção” e o território de um 

“conceito” – “que permite uma formalização e/ou uma quantificação mais precisa”. 

(Idem, p. 105). 

 

Em Claude Raffestin (1993), não há equivalência entre espaço e território, são coisas 

distintas, e o primeiro, o espaço, antecede o segundo, o território: “o território resulta de ‘uma 

ação conduzida por um ator sintagmático (que realiza um programa) em qualquer nível’ (e 

não somente o estatal)”. É no espaço, acredita Raffestin, que ocorre a territorialização e, nesse 

contexto, a territorialização pressupõe os processos de “apropriação”, seja ela concreta ou 

simbólica. 



43 
 

No argumento que “da prisão original ‘que é o espaço o homem passaria à prisão 

construída’ que ocorre pelas relações de poder e pela necessidade de trabalho que são a ele 

inerentes” (Idem) se concretiza a noção de espaço. O espaço, para Raffestin, é algo dado, 

matéria prima, matéria preexistente a qualquer conhecimento e a qualquer prática.  

A relação de construção social e política estão imbricadas no entendimento do 

território, amparando as múltiplas relações econômicas de constituição política, a própria 

cultura, compondo uma tríplice configuração espacial que, como proposta por Lefebvre 

(2013), diz respeito às práticas espaciais, às “representações do espaço” e ao “espaço de 

representação”, ou seja, conceitos que se referem “ao percebido, ao concebido e ao vivido”. 

Na acepção de que o espaço é socialmente produzido pelo homem à medida que organiza 

política e economicamente a sociedade. 

As complexidades de conceitos não param por aí. Espaço também pode ser 

compreendido como área, cita Paulo César da Costa Gomes (2007). O que transforma uma 

área ou um espaço em território é a maneira pela qual essa ordem espacial serve como 

instrumento essencial a quem exerce o controle sobre as outras pessoas. Outra vez, o poder. 

Como em Haesbaert (2002) (2009) o conceito é este “meio-ação” diverso do “real-

empírico”. É uma apreensão, uma forma de reconhecer as estruturas que vamos narrar e que 

se configura num sentido lógico e coerente, se levado em conta o tempo histórico. O 

território, o espaço, o tempo, o lugar, a terra são categorias de análise que desde tempos 

remotos são observadas e relativizadas de acordo com a necessidade e os aspectos estruturais 

adjacentes ao fenômeno que o pesquisador se propõe observar. 

Na atualidade, não podemos pensar no território sem ter em conta uma visão 

integralizada. Nessa integração, o poder torna-se algo inerente ao território e não é 

representado apenas pela figura do Estado, como já disse Raffestin (1993), o poder emana das 

gestões de grandes empresas, de multinacionais de serviços e do sistema financeiro. 

O tempo é outro elemento que contribui para a percepção do espaço. Conforme D. 

Massey (2008), é quando entra na cena histórica o estruturalismo, permitindo colocar o 

espaço mais do que o tempo na agenda intelectual. A intenção, segundo a autora, era romper 

com a transformação da geografia mundial em narrativa histórica, para isso cada sociedade foi 

pensada como estrutura em si mesma. “O espaço era concebido (ou talvez este verbo seja 

demasiado forte – era simplesmente suposto) como a absoluta negação do tempo”. (Idem, p. 

65) 

Se o espaço era, portanto, o oposto da temporalidade, sem tempo, ou “esfera da 

fixidez” (Ibidem, p. 66), para a autora, nada mais seria do que o domínio do fechamento, da 
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impossibilidade e do político. Na emergência do pós-estruturalismo, através da narrativa, o 

espaço adquiriu legitimidade e se desarticulou da fixidez, trazendo uma dinâmica própria que 

possibilitou sobrepor o espaço ao tempo, permitindo se pensar o espaço sob a perspectiva da 

mobilidade. Exilado do tempo, é nele, no espaço, onde as comunidades se organizam no devir 

das suas existências. 

O pós-estruturalismo também contribuiu para que os grupos sociais, até então 

figurantes dessa existência social, se tornassem, paulatinamente, protagonistas das histórias 

cotidianas, atrelados a laços políticos visivelmente desconexos da política atávica que 

fundamentava ao tempo a sua existência.  

É o caso da esfera de gênero, classe, raça e de outras formas de instituir as 

desigualdades que foram rompidas e mediadas pela cultura e tratadas neste tempo presente 

como importantes na acepção da cidadania. Exatamente o que ocorreu com a população de 

Mumbuca, quando o estado instituiu, numa dupla simbologia, o povo de quilombo e o 

artesanato de capim dourado, a partir da matéria prima abundante, nascida nas veredas ideais 

para o consumo da atividade turística, tanto o povo como a sua produção. 

O território foi entendido como a categoria mais apropriada para tratarmos dos 

problemas propostos na tese. O marco teórico que utilizaremos como proposta da ideia central 

é o esquema de Weber a respeito dos três tipos puros de liderança. 

Anthony Giddens (1998), quando explica sobre o pensamento político de Weber, diz 

que o desenvolvimento da democracia representativa tornou-se, para este filósofo, “o meio 

principal pelo qual se acomodaria a ‘dominação burocrática incontrolada’”. Apenas uma 

democracia dotada de liderança carismática, por partidos que fossem encabeçados por líderes 

com iniciativa e conhecimentos políticos, poderia conter a dominação indiscriminada do 

funcionalismo burocrático. 

Se na Alemanha a análise de Weber se fundamentou na inter-relação entre três 

elementos centrais – a posição tradicional estabelecida pelos proprietários de terra; a 

tendência à dominação burocrática incontrolada, pelo funcionalismo do Estado; e a carência 

de liderança política que se vinculava a cada um desses fatores, compondo a tipologia da 

dominação: legal, tradicional e carismática, vinculada ao mercado ou à atividade econômica –

, utilizaremos esse mesmo esquema para elucidar essas relações no território do Jalapão, 

levando em conta as diferenças histórias de cada realidade. 
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1.1.6.  Território: a categoria que necessita de uso 

 

Silva (2011) vislumbra duas vias de abordagem sobre o território: uma filosófica e 

outra geográfica. A que trata da filosofia do poder é da segunda metade do século XX, 

instituída por Foucault. A segunda, que trata da geografia, é da segunda metade do século 

XIX e foi elaborada por Ratzel. 

Quando menciona Foucault, a autora esclarece que “com ele pode-se dialogar mesmo 

quando discorda de sua afirmação [...] Quando e onde Foucault terá encontrado um Estado de 

governo em que o território tenha sido ‘apenas um componente’ da população que o ocupa?”, 

questiona. (Idem, 2011, p. 156) 

Silva reconhece que, para Ratzel, “a instituição do território antecede o Estado, mesmo 

que não se possa conceber uma sociedade sem ambos. O território aparece como condição de 

existência e sobrevivência de um povo e de uma sociedade, pela via de seu desenvolvimento 

ou de sua decadência” (SILVA, 2011, p. 158).  

Seria, então, o território todo espaço habitado pela humanidade e, neste sentido, não é 

possível conceber um Estado sem assento físico, por menor que seja. Além dessas 

considerações, seria o solo, em primeiro lugar, que definiria as condições de existência que 

derivam da situação geográfica dos lugares de morada das pessoas, induzindo-os a fazer o 

melhor possível com os recursos que lhes oferecem os elementos naturais.  

Em Ratzel, o Estado é uma fração de humanidade e uma fração do solo, sem ele não é 

possível a construção do Estado, que é formado como uma força que se depreende deste 

mesmo solo através das forças políticas. “É o que exprime a ciência política quando diz que o 

território pertence à essência do Estado” (RATZEL, 1982, p. 202). 

Se intuitivamente conseguimos entender o que significa território, na fragmentação do 

conhecimento e como categoria de análise, faz-se necessário um conceito mais elaborado para 

a noção que a geografia atribui a este termo quando posto diante das várias facetas inerentes 

às relações sociais e ao esforço humano do trabalho. 

Milton Santos; Maria Laura Silveira já definiu que: 

 
O que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de espaço geográfico. E 

essa categoria, território usado, aponta para a necessidade de um esforço destinado a 

analisar sistematicamente a constituição do território. Como se trata de uma proposta 

totalmente empiricizável, segue-se daí o enriquecimento da teoria. (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001, p. 19-20) 

 

É essencial entendermos que a noção de território está diretamente relacionada ao 

trabalho e ao uso que as pessoas fazem desse espaço em dado tempo. O reconhecimento de 
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que a divisão territorial do trabalho cria hierarquias entre lugares e redefine a capacidade de 

agir das pessoas, das firmas e das instituições, faz com que o território seja estudado, levando 

em conta períodos que, segundo Santos e Silveira (Ibidem), são interessantes em épocas 

distintas, dando valor ao peso diverso da novidade e das heranças. 

 Reforçamos aquilo que anteriormente mencionamos a partir do que nos foi proposto 

por M. Santos, et al. (2001) ao considerar que, como categoria, o território se analisa a partir 

do seu uso “[...] o território, em si mesmo, não constitui uma categoria de análise ao 

considerarmos o espaço geográfico como tema das ciências sociais”. Quando é assim 

explicitado, os autores levam em conta a “interdependência e a inseparabilidade entre a 

materialidade, que inclui a natureza e o uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a 

política”, (Idem, p.247), justificando neste sentido o que é território.  

Para complementar o sentido de território e esclarecer como visamos utilizá-lo neste 

estudo, ainda é de importância dizer que o autor recorre à cidadania, as normas e à legislação 

civil, aos movimentos da população, além da distribuição da agricultura e das indústrias e dos 

serviços, à dinâmica da economia e da sociedade, o que oferece corporeidade ao “novo espaço 

geográfico”. É este elenco de funções estabelecidas, de forma de uso do território ou de 

implantação de infraestruturas, ou, como o autor afirma, sistemas de engenharia, além do 

dinamismo da economia e da sociedade, que define em linhas gerais o território.  

Nesta amplidão de perspectivas, é o peso das relações ocorridas no mercado externo 

que impulsiona as demais estruturas e que orienta uma parcela significativa dos recursos 

coletivos para a criação de infraestruturas, serviços e organização do trabalho que, 

impulsionado pela competitividade, reconstrói os contextos das bases materiais geográficas e 

da regulamentação dessas, “criando regiões de mandar e de fazer”. (Ibidem, p.22)  

As regiões de mandar são aquelas que conseguiram num dado tempo histórico uma 

organização tal que as permitem dispor e gerir as técnicas incorporadas ao território, sendo 

detentora de objetos técnicos e de conhecimentos que se aliam a produção, gerenciando as 

superestruturas de serviços como as rodovias, ferrovias e aeroportos, emissoras de televisão, 

redes de comunicação, que vão constituindo um todo destinado a ser consumido pelo 

mercado, nutrindo a especialização dos trabalhos e a dependência desses serviços. 

Essa diferenciação geográfica, daqueles que mandam para aqueles que fazem, é o que, 

na visão de M. Santos, norteia a interpretação geográfica da sociedade brasileira pelo 

entendimento regional que fazemos de nós mesmos e que está inexoravelmente condicionado 

à localização dos atores e dos seus fazeres, ao sentido identitário. 
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Nesta dinâmica de significados e de possibilidades de uso, o território é então 

singularmente ocupado pelos atores que nele produzem seu devir, oferecendo-lhes vitalidade 

e distinção.   

Para não perdermos a essência do conceito proposto por Santos et al.,  utilizaremos a 

diferenciação geográfica do território entre aqueles que mandam e aqueles que fazem para 

compreender as dinâmicas territoriais do Jalapão e a perspectiva de vida das comunidades que 

ali convivem, numa relação institucionalizada por poderes antagônicos, por uma comunidade 

de indivíduos desterritorializados e, ao mesmo tempo, detentora absoluta do sentido de 

identidade promovida pelo Estado. 

O mesmo Estado que estabelece as regras de convívio territorial de nações indígenas e 

remanescentes de quilombos, de preservação dessas tradições e de seus direitos civis se 

orienta pela dependência desses povos à percepção que ele, o Estado, atribui a cada um desses 

atores. Na agenda de decisões e de interesses particulares, o Estado destitui o sentido de 

autonomia desses indivíduos que passam então a necessitar da proteção de seus espaços 

territoriais e dos aspectos culturais inerentes a cada povo. 

A percepção que, em linhas gerais, a própria comunidade tem de si mesma está 

diretamente relacionada com o uso que ela dá ao território, e a maneira que o Estado promove 

a defesa de determinadas comunidades reverbera na percepção que outros atribuem ao 

território. 

O território necessita de ocupação e uso, no dizer de Santos (1997), e, para Ratzel 

(1897), bem anteriormente não se concebe Estado sem território. Assentados nesses dois 

axiomas, a condição dos habitantes de Mumbuca, pessoas sem domínio do seu território, 

como é também o caso de outros habitantes do Jalapão, gera uma espécie de confusão que põe 

em cheque os conceitos de espacialidade e de território, já que, como mencionou Lefebvre 

(1974), “redunda de uma planificação efetiva, mas autoritária” no plano conceitual. 

Se compreendermos o Jalapão sob a perspectiva de unicidade proposta por Dardel 

(2001), passando pelo território estatal constituído por Foucault (1981), percebemos que o 

caráter ostensivo que o poder utiliza para lidar com as populações ali existentes não é 

legitimado, é rompido qualquer compromisso unificador, posto que está ausente a 

característica que é devida ao Estado: defesa dos territórios e dos seus cidadãos. 

A cidadania desses indivíduos, dos quilombolas, dos indígenas dos pequenos 

agricultores, ocorre quando estas vidas são revitalizadas numa história que promove seus 
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laços culturais pela simbologia
9
, que foi consagrada ao artesanato produzido com o capim 

dourado, resgatando-os também para o papel de protagonistas nesses enredos. 

A subjugação desses cidadãos que preenchem os vazios das veredas, colhendo o capim 

dourado e a ele dando uso, através da feitura do artesanato, é muito antagônica à práxis 

laboral que ocorre do outro lado do Jalapão que foi dominado, ou como já entendem alguns 

estudiosos do Cerrado, cerceado, num princípio ideológico que dá assento ao agronegócio e 

aos vastos campos de grãos, atributo maior do Jalapão, que unifica concretamente território e 

Estado. 

 

1.1.7 Economia ecológica e mercado: o difícil convívio 
 

O entendimento de Weber sobre a questão da legitimidade está relacionada às 

relações que existem nas cidades mercantis, medievais congregadas entre as muralhas. Para 

nossa análise se adequar à contemporaneidade, abrimos um capítulo sobre o mercado, a fim 

de sinalizarmos onde ocorrem as relações de poder e de domínio, aqui mencionadas. Vamos 

discutir a respeito do mercado, das estratégias de desenvolvimento e das novas propostas de 

uma economia voltada mais para a humanização das relações sociais e de produção, a partir 

da exaustão dos recursos naturais e das comunidades atávicas. 
 

Um dos maiores problemas da atualidade, principalmente dos organismos e 

instituições públicas que gestam pela estratégia de desenvolvimento de cidades e 

comunidades, está relacionado à necessidade de crescimento econômico e de direitos sociais 

com a necessária preservação dos recursos naturais. Este campo se coloca como uma grande 

premissa e também como alvo do pensamento crítico no sentido de recolocar a questão: seria 

possível uma economia de mercado ser compatível com a preservação? 

O entendimento que temos do mercado como propulsor da energia que define o caráter 

e a conduta das relações que nele ocorre, através da troca de mercadorias e de fluxo de 

capitais, visa atualizar o contexto em que está a ocupação do Jalapão nos vários negócios que 

ali se realizam. 

A tecnologia parece contradizer a ideia de que não há vida sem natureza, como se a 

busca fosse por desvendar novas maneiras de assegurar a existência em outros planetas, já que 

a degradação ambiental movida pelo consumo é inevitável e a depredação dos recursos 

naturais se intensifica sem que possamos criar recursos para a reparação dos danos já 

causados.  

                                                           
9
 Digo simbologia, uma vez que, a identidade do povo de Mumbuca está determinada pela construção de um 

ícone, “o capim dourado”, criado pelo Estado e usado como referência cultural a tudo que diz respeito ao Estado 

do Tocantins. 
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A reinvenção do modo de vida, a partir da sustentabilidade, nos leva a acreditar num 

mundo que priorize os princípios da solidariedade e da humanização das condutas sobre a 

base produtiva do globo. Contudo, as novas formas produtivas, pensadas pela 

sustentabilidade, nos parecem utópicas e ingênuas se confrontadas com as leis já impostas 

pelo mercado que se especializou ao longo de séculos em processos produtivos especulativos.  

O mercado tornou-se o reflexo do sistema capitalista e princípio universal que se 

realimenta e sobrevive às etapas mais duras no percurso da humanidade sobre a terra.  É na 

atualidade, o maior empecilho para a sociedade adotar um novo modo de conduzir as formas 

produtivas. 

A crítica contundente à exploração e à degradação dos recursos naturais nos certifica 

que apenas na modernidade houve um incremento deste tipo de ocupação com o resultado 

deixado pela produção do mercado, desigualdade social e escalas de pobreza em contraponto 

com o enriquecimento de uma fração de investidores e de empresários.  Karl Marx (2007) 

dizia que a tendência para a igualdade pertence a nosso século, uma vez que, em todos os 

séculos anteriores, quando houve oportunidade, a forma de produção não foi adequada para 

que prevalecesse a igualdade: 

 
[...] substituir os homens e os meios dos séculos anteriores pelos homens e os meios 

de nosso século é desconhecer o movimento histórico pelo qual as gerações 

sucessivas transformavam os resultados adquiridos das gerações que as precediam. 

Os economistas sabem muito bem que a mesma coisa que era para um a matéria 

trabalhada, não era para outro senão a matéria-prima da nova produção. (MARX, 

2007, p. 109) 
 

O tempo histórico é testemunha da dificuldade de serem alteradas as formas 

produtivas nas várias sociedades. As tentativas de rompê-la, a partir das alternâncias de 

regime, foram infrutíferas, constituindo-se em mostras de que, se quisermos analisar o 

impacto dos mercados sobre a natureza, podemos observar que no socialismo, por exemplo, a 

produção do excedente foi gerenciada por intervenções ativas, pela nacionalização dos 

chamados “postos de consumo” da economia (energia, transporte, aço, até mesmo 

automóveis).  

David Harvey entende que o Estado passa a intervir de maneira tão incisiva na 

geografia do fluxo de capital e no controle da economia que mesmo que “o comércio 

internacional se desdobre em silêncio”, por acordos comerciais, não restam dúvidas de que 

ele, o Estado, está ali no controle das fontes produtivas mais promissoras. 

De toda sorte, em Harvey, há espaço para a esperança: 

 



50 
 

Imagine então um território em que a população acorda para a probabilidade de que 

a acumulação de capital sem fim não é possível nem desejável e que, portanto, 

coletivamente acredita que o outro mundo não só é, mas deve ser possível. Como 

deve essa coletividade iniciar sua tentativa de construir alternativa? (HARVEY, 

2012, p. 185). 
 

A proposta para um movimento anticapitalista como alternativa ao que aqui está, às 

vezes, se confunde com a promessa de uma sociedade que venha proteger seus recursos 

naturais e as culturas exploradas e tem como primeira regra: “nunca confiar no 

desdobramento dinâmico de um momento sem calibrar cuidadosamente como as relações com 

todos os outros estão se adaptando e se reverberando”. (Idem, p.186) 

Já se consolidou, enfim, o fato de que crescimento econômico não é o mesmo que 

desenvolvimento e que as estruturas tecnológicas e os rearranjos institucionais merecem ser 

contemplados sobre as perspectivas de novas alianças, que devem ser construídas por quem 

trabalha e por aqueles que estão fora da produção, além do que as culturas primitivas também 

precisam ser inseridas na prerrogativa da sustentabilidade.  

Outro fato que temos que levar em conta é que se faz necessário enfrentar os impactos 

e respostas hostis de políticas, provenientes de estratos sociais já sedimentados por grupos de 

produção absolutamente protegidos pelas leis e por uma cultura econômica já viciada. Trata-

se, pois, de compreender a dinâmica total do modo de produção capitalista, da natureza, das 

relações sociais, da cultura e da vida sob o jugo e subordinação mercantis. 

O capital tem fornecido abundância de meios de produção e de formas de consumo, 

mesmo para as camadas mais populares. Isso dificulta a tarefa de transição anticapitalista, 

porque exige, também, uma mudança na forma de pensar politicamente dessas pessoas e o 

mercado não poupa esforços para impedir esse tipo de transição.  

Devemos ainda acrescentar a importância que a interpretação dos sentidos e a 

utilização dos recursos naturais e da própria vida colocam como necessidade às práticas de 

consumo, que dão corporeidade às ideologias dominantes, à formalização dos discursos no 

inconsciente coletivo, promovendo as tramas materiais que geram o desejo. 

A base da economia centrada no livre mercado tem deixado sequelas e mostra 

situações trágicas que teimamos em desprezá-las pela necessidade de crescimento, numa 

espécie de orquestração que inicialmente entendeu o bioma como algo gigantesco demais para 

ser exaurido pela ação antrópica. A imposição do crescimento exige a criação do consumo 

que, por sua vez, pressiona os recursos naturais. 

Esta pressão altera o escopo da significação da natureza: transformada em recursos, 

ditada pela mercantilização, é comum ocorrer o seu desencantamento ou o deslocamento do 
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encantamento direcionado ao lucro. O mundo de coisas supõe a natureza como instrumento, 

como artefato utilitário, ou seja, coisifica-se a natureza. Necessário ao mercado, não à vida, 

significada pelo mercado, há uma separação entre sociedade e ecologia também em nível da 

consciência. 

Hardin Garrett (1968) publicou no artigo “A tragédia dos Comuns” uma analogia 

pertinente sobre a ação antrópica no planeta, orientado pela lei do mercado. Para o autor, as 

pessoas agem por interesses próprios para obterem ganhos imediatos e esquecem o dano 

futuro, já que deles não sofrerão as consequências. Garrett sugere que a usurpação que causa 

aos recursos naturais pela ação dos indivíduos não é refletida imediatamente, ou seja, o 

prejuízo é diluído e chega atrasado com relação ao benefício recebido por cada pessoa que 

usou o recurso natural disponível. 

O uso dos recursos naturais, dado pelo grande crescimento da atividade econômica, 

tem ocasionado transformações ambientais que vão da escala micrológica até a planetária. 

Algumas alterações negativas se mostram irreversíveis, outras parecem difíceis e onerosas 

para serem revertidas, porque atingem a complexidade ambiental que interfere também na 

vida cultural e social dos indivíduos.  

A produção, no momento presente, prescinde de um preço a ser pago pelos gastos e 

impactos causados no planeta pelas grandes corporações empresariais. A taxação como 

compensação pelos estragos que o mercado ocasiona aos recursos naturais vem fazer 

contraponto ao que Hardin estabeleceu como critério de orientação: o fato de que os 

indivíduos, numa sociedade de classe, tendem a agir por interesses próprios, visam um ganho 

imediato com suas ações e não se preocupam com os impactos causados ao ambiente, porque 

esses impactos são realizados no mecanismo social hegemônico e são sentidos, apenas, em 

longo prazo.  

Introduzir esses gastos ambientais nos processos produtivos é uma opção que o 

próprio mercado articulou para prevenir os efeitos que o desenvolvimento tem desencadeado 

no ambiente.  

Harvey (2005) e, como já havia previsto Marx no Manifesto Comunista (1848) e na 

Ideologia Alemã (1933), além de Hardin (1968), admite que no capitalismo não há limite 

monetário, mas há limite para os recursos naturais, de capacidade de produção e de consumo. 

O capitalismo, como qualquer meio de produção, baseia-se no usufruto da natureza. O 

esgotamento e a degradação das terras e dos recursos naturais interferem, também, na 

destruição dos poderes coletivos de trabalho, que são a raiz da produção de toda riqueza. 
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O problema mais profundo para os meios de produção capitalista, segundo Harvey 

(2011), é exatamente o de limites naturais em potencial. Segundo ele, os capitalistas 

individuais, que trabalham em seus próprios interesses, tomam a posição de indivíduos sem 

compromisso com a degradação, já que a terra responde demoradamente às agressões 

sofridas. Entram em conflito o tempo da natureza e o tempo do capital. 

Na perspectiva do mercado, as últimas questões a serem resolvidas são a desigualdade 

social e a degradação ambiental, que ainda não são prioridades, e, dado o comprometimento 

do sistema financeiro, torna-se difícil alterar essa forma de sobrevivência uma vez que as 

políticas em curso e as anteriores sempre estiveram voltadas para resolver a situação de 

fragilidade do capital e suas reiteradas crises. 

Mesmo nas crises, o capitalismo consegue o acúmulo de riquezas e de poder. Não há 

alteridade, a estrutura política e econômica favorece a manutenção de ambos, o poder e a 

renda, há uma proteção e um controle estatal e das grandes corporações para que esta situação 

não se modifique.  

O sonho de uma alternativa, que Harvey (Idem) chama de “irracionalidade capitalista”, 

poderia ser obtido por meio da mobilização das paixões humanas na busca coletiva por uma 

vida melhor para todos. Essas alternativas, historicamente chamadas de socialismo ou de 

comunismo, foram tentadas em diferentes épocas e lugares, mas se percebe no mercado uma 

tolerância para a utilização de recursos desiguais, como no caso da escravidão, que foi a 

responsável pela acumulação e enriquecimento de países como os Estados Unidos e Brasil, 

por exemplo. 

O que constatamos é uma forte articulação dos poderes estabelecidos em manter o 

sistema capitalista agindo sob o princípio da exclusão e no Tocantins este princípio nunca 

ficou tão claro e incisivo a partir do que ocorre no Jalapão. 

 

1.1.8 O mercado: pano de fundo da atividade turística 
 

No Tocantins, o turismo é um segmento que vem se instalando com timidez, já que 

toda sinergia do Estado e dos empresários é voltada para o agronegócio. Os atrativos naturais 

que dão ênfase para o conceito do turismo ecológico sobrevivem sob a forte ameaça que a 

atividade de expansão da monocultura da soja incide sobre eles. 

Tomando prioritariamente como exemplo o Rio Araguaia, um dos recursos mais 

evidentes de produtividade turística, a projeção econômica se volta basicamente para o 
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transporte de cargas de grãos, sobretudo da soja, apesar de os estados do Centro-Oeste 

reivindicar que a hidrovia Araguaia-Tocantins
10

 seja reconhecida como uma hidrovia turística. 

O impacto ambiental que a hidrovia representa está relacionado à produção de soja, 

que é orientada pelas políticas públicas adotadas pelos vários governantes desses estados, as 

quais favorecem aos grandes empresários e sojicultores do Vale do Araguaia em detrimento 

de qualquer outra fonte produtiva.  

A utilização dessa vasta área, próximas aos lagos do Vale, de maneira desordenada, 

com a utilização de agrotóxico e o desmatamento de matas ciliares, pode acarretar a 

estagnação do rio Araguaia, uma das principais atrações turísticas da região (STEINBERG, 

2003 p. 618).  

A fragilidade dos ecossistemas afetados pelo empreendimento exige do empreendedor, 

na visão de Alivínio de Almeida e de Fernando Curi Peres (2007), o estabelecimento de 

planos com o objetivo de monitorar a qualidade dos rios no período das obras de implantação, 

durante as obras de derrocamento e dragagem, que podem afetar a qualidade das águas, a 

cadeia alimentar faunística e os aspectos socioeconômicos das comunidades envolvidas.  

O Centro Brasileiro de Referência e Apoio Cultural (CEBRAC) (2000) enumerou os 

efeitos negativos, relacionados à implantação e à operação da Tocantins-Araguaia: a) 

mudança no modo de vida e perda de bem-estar das populações indígenas e ribeirinhas; b) 

substituição indiscriminada de matas e florestas por culturas agrícolas; c) perda de fertilidade 

e salinização dos solos devido à irrigação descontrolada; d) contaminação das águas por 

resíduos agropecuários e industriais; e) erosão e assoreamento dos rios; f) perda de 

biodiversidade, incluindo a mortalidade de peixes devido à menor oxigenação da água; e g) 

risco do derrocamento causar sérias modificações na dinâmica hidrológica e na geomorfologia 

dos rios, podendo provocar mudanças significativas e danosas em todo o ecossistema, 

inclusive sobre a Ilha do Bananal.  

Finalmente, afirma que a Hidrovia Tocantins-Araguaia não se constitui em alternativa 

de transporte viável para o cerrado e para a Região Centro-Oeste, recomendando a busca de 

outros modelos de transporte de cargas e de passageiros. 

Alberto Sessa (2004) tem o argumento de que, pela lógica de sua organicidade, o 

turismo requer uma aproximação global entre os níveis macro e micro da estrutura 

                                                           
10

 A Hidrovia Tocantins-Araguaia faz parte do projeto de consolidação do Corredor de Transporte Multimodal 

Centro-Norte, cujo objetivo é consolidar um eixo de transporte hidro-rodo-ferroviário que ligue as regiões de 

Mato Grosso aos portos do Maranhão e Pará, através do Tocantins. Em projeto, a Hidrovia se associa à Rodovia 

Belém-Brasília (BR-153) e à Ferrovia Norte-Sul, constituindo uma alternativa para o transporte de grãos do 

cerrado oriental e reduzindo as distâncias Brasil-Europa (Porto de Rotterdam) e Brasil-Japão (via Canal do 

Panamá). 
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econômica, não há de se falar em atividade turística sem o planejamento dos lugares numa 

esfera ampla, nem podemos descartar as pequenas comunidades, a preservação dos recursos, 

de maneira a equilibrar o efeito depredador da atividade. 

Em síntese, o tratamento deste complexo segmento é transversal, pois o produto 

turístico considerado como um todo não pertence apenas ao setor de serviços, e, ao mesmo 

tempo em que promove a distribuição do fluxo de produção e consumo entre todos os setores 

econômicos, causa também impacto em todos eles. 

Como atividade motriz, o turismo impacta o setor primário e o secundário, embora 

seja no setor de serviços que se situa, estimulando a produção desde os produtos agrícolas e 

de fácil produção, como queijos, carnes defumadas até a sofisticada rede de comercialização e 

circulação das estruturas comerciais das grandes operadoras. 

Dependente do mercado, a atividade turística no Brasil ainda é fomentada a partir dos 

recursos naturais, tanto aqueles sem interesses especulativos como os que exigem mais 

proteção como é o caso do Jalapão, que se delimita no interior de um Parque Estadual. 

No caso do Jalapão, há uma pressão enorme do mercado em limitar a sua área de 

abrangência para que se amplifique o agronegócio e toda a estrutura que o sustenta, de 

maneira a permitir a especulação e a maior penetração do fluxo de capital nessas áreas, muitas 

delas improdutivas e que servem de pastos. 

No Jalapão, a iniciativa do governo em investir em turismo tem o objetivo de 

dinamizar o complexo paisagístico existente na localidade, acreditando na eficácia do turismo 

em incrementar os vários setores da economia.  Outra intenção é promover o investimento em 

construção e infraestrutura básica, saneamento, esgoto, eletrificação e comunicação, que são 

estruturas coadjuvantes da possível longevidade dos produtos turísticos. 

Nessa filosofia de desenvolvimento, as políticas públicas ligadas à atividade turística 

não descarta a participação da população nativa no processo produtivo, mas essa diretriz não 

se consolida, é emblemática porque não há espaço disponível no mercado, ela não passa de 

uma premissa afirmativa, que funciona como a expressão reversa da realidade social 

vivenciada. 

Autores como Ivan Bursztyn et al. (2004) mencionam a dificuldade de se implantar 

um modelo de desenvolvimento da atividade turística que priorize a sustentabilidade e, nesse 

conceito, a inserção das camadas populares ou dos habitantes locais, na mesma dinâmica 

produtiva que os capitalistas e empresários.  
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A dificuldade se revela com maior intensidade em regiões marcadas pela elevada 

fragilidade do poder político local, desigualdade social e baixo grau de organização social, 

embora, também, ocorra em locais de intenso poder capitalista e ordenamento político.  

A grande crítica à atividade turística reside no fato de que, além de pôr em risco o 

patrimônio natural, a contrapartida que a atividade oferece está assentada apenas em aumento 

da oferta de subempregos, com parcos indicadores que atestem a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade local.  

A inserção do turismo, com base local, nas políticas públicas de determinadas regiões 

do Brasil, visa minorar os impactos negativos do turismo, incorporar atores locais no processo 

de gestão das várias atividades que desencadeia, instituindo um modelo mais harmônico e 

inclusivo, adverso ao turismo de massa e aos grandes conglomerados corporativistas das 

cadeias de hotéis e resorts.  

As políticas públicas voltadas para o turismo no Brasil visam resgatar os valores 

patrimoniais evidenciados pela natureza. Neste aspecto, se nos referirmos à região Centro-

Oeste do Brasil, existem três distintos ecossistemas, a Floresta Tropical, o Pantanal e o 

Cerrado, que, só por esse item, mereceria uma atenção maior à atividade. 

O Cerrado e o Pantanal foram tratados de maneira peculiar e se tornaram fronteiras 

agrícolas e áreas de oportunidades econômicas imediatas, mas é no Cerrado que ocorre o 

maior desmatamento, seja para a exploração mais intensiva da agricultura, seja para pôr 

plantios florestais para fixar carbono na atmosfera. (STEINBERG, 2003). 

As manifestações, espacialmente conflituosas, que ocorrem no Cerrado estão 

relacionadas ao pacote tecnológico de aproveitamento do seu ecossistema que ameaça a sua 

sustentabilidade e que põe em risco grande área desse bioma, que coexiste em alta pressão, 

como “todo território do Estado do Mato Grosso do Sul até o limite com o Pantanal, boa parte 

do Estado de Goiás, em especial na que faz limite com o Estado de Minas Gerais, e a parte do 

sul do Mato Grosso, além do Distrito Federal como um todo” (Idem, p. 615). 

No Jalapão, a exploração do capim dourado e do olho do buriti, de onde se retira a 

seda para a costura dos artesanatos, de forma nenhuma descarta os investimentos em 

latifúndios de soja. E mesmo a exploração do capim dourado vem ocasionando um desajuste 

nas estruturas atávicas da economia da comunidade de Mumbuca. 

O perceptível desequilíbrio na preservação do capim dourado e da fibra de buriti, o 

desajuste social das populações que ali vivem a despeito das políticas públicas que visam dar 

equilíbrio à exploração dos recursos naturais, estatuídos pelas portarias do Naturatins, 
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mostram essas disparidades, nem sempre ou quase nunca há uma relação satisfatória entre o 

discurso do poder com as classes que o privilegia. 

Quando lemos sobre ecologia, economia e sustentabilidade nos vêm a ideia de que a 

preservação ecológica é um dos maiores obstáculos para o crescimento econômico. Ao 

mesmo tempo, existe uma tese definida como “ecologismo dos pobres”, que Joan Martínez 

Alier divulga: 

 
O ecologismo é uma preocupação ou um movimento social de países ricos. Aqueles 

que já têm atendidas suas necessidades em excesso, podem então preocupar-se e 

mobilizar-se pela qualidade de vida, pela ecologia. Os pobres, não. Ao contrário, os 

pobres, devido, à sua demografia galopante e à crise econômica que tem açoitado 

tantos países desde os anos oitenta, viram-se obrigados a depredar o ambiente para 

garantir sua sobrevivência imediata. Nada mais longe de suas preocupações e de 

suas possibilidades que o ecologismo. (ALIER, 1998, p. 31) 
 

Ao mesmo tempo em que introduz esses conceitos, Alier oferece seu ponto de vista 

sobre a questão do ecologismo e da economia, enfatizando que a palavra “ecologia” não se 

refere a luxos estéticos da vida, mas ao fluxo de energia e materiais, à diversidade biológica e 

ao uso agroecológico do solo. 

Portanto, “resulta absurdo pensar que a consciência ecológica é uma novidade nascida 

nos círculos ricos dos países ricos”. Deve-se considerar, em síntese, que ambiente – e 

problemas ambientais –, apesar de envolver diretamente os componentes ecológicos, são 

tramas originados por problemas econômicas, sociais e políticos. 

A busca por conjugar harmoniosamente os verbos crescer, desenvolver e preservar tem 

sido um dos maiores desafios para os planificadores, para a gestão de estados e países em vias 

de desenvolvimento, como o Brasil, nas suas vastas e pobres regiões. 

Promover políticas públicas, direcionadas à atividade turística, sob a perspectiva da 

ecologia ou da economia solidária, é uma tarefa desafiadora, uma vez que o turismo se tornou 

um dos setores produtivos mais atuantes de países e regiões em desenvolvimento, 

principalmente as dotadas de recursos naturais, tornando-se, em muitas localidades, segmento 

determinante para a sobrevivência e desenvolvimento econômico. 

Certamente, este setor da economia é um dos mais criticados pelo poder de depredação 

das áreas onde atua, pelos distúrbios que acarreta nas comunidades e espaços que o 

desenvolve, tanto como indutor de inflação, como destruidor de culturas ancestrais, além de 

ser apontado como um dos maiores excludentes da população local, para áreas mais afastadas 

das zonas onde a atividade se desenrola, ícone do capitalismo selvagem. 
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A atividade tem realmente o poder de gerar novas teias de produção, ampliar a oferta 

de serviços básicos e infraestruturais, edificando uma superestrutura de serviços que tem 

início com a construção civil. O turismo também oferece incremento no primeiro setor da 

economia com a demanda de produtos adquiridos da agropecuária, da pesca voltados a 

atender o consumo de hotéis e restaurantes.  

A par dos aspectos positivos, o turismo interfere de forma negativa quando as 

localidades receptoras não são adequadamente preparadas para receber os visitantes, o que 

pode provocar escassez nos serviços de água, comprometimento da limpeza urbana e 

destruição gradativa dos ambientes urbanos e rurais. 

O que Steinberger (2009, p. 54) atribui como legítimo no turismo é conferido pelo 

exercício da cidadania dos atores. “Exercício cuja realização, em princípio é facilitada na 

cidade dado o seu conteúdo gregário”. A cidade passa a ser um “lugar de pactos” e 

compromisso entre os atores sociais: 

 
[...] Neste sentido Milton Santos chama a atenção que há um salto qualitativo “do 

homem solitário ao homem solidário”. Afirma que sozinho, ficamos livres, mas não 

podemos exercitar a nossa liberdade. Com o grupo, encontramos os meios de 

multiplicar as forças individuais, mediante organizações. (STEINBERGER, 2009, p. 

54-55)  

 

O turismo assume, assim, um compromisso de oferecer às cidades e às comunidades 

rurais a proposta de um relacionamento organizado entre sistemas econômicos dinâmicos e 

sistemas socioculturais, também dinâmicos. As mudanças pretendidas para a atuação cidadã 

são lentas, mas é preciso creditar a elas a possibilidade de obtermos um turismo que obedeça a 

limites para a destruição, tanto da diversidade ambiental, quanto dos sistemas culturais 

comunitários existentes em vilas de pescadores, quilombos, áreas indígenas, por exemplo. 

O código de ética para a atividade turística, como define Jost Krippendorf (2003), 

dada à sobrecarga da natureza e da cultura causada pelo turista, continua sendo um impacto 

muito destrutivo e está longe do restabelecimento do sistema, posto que “a harmonia só pode 

ser instalada numa situação de equilíbrio”. 

Essa consideração mostrou que o desequilíbrio decorre, principalmente, do 

descontrolado crescimento populacional e da superexploração dos recursos naturais e que, se 

não houver estabilidade populacional, econômica e ecológica, tudo pode vir a ruir, 

independente dos investimentos, das políticas públicas adotadas para as áreas. O ideário de 

preservação do ambiente se choca com as diretrizes de crescimento econômico em voga para 

a atividade do turismo.  
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Nas estatísticas de cientistas e institutos de economia, o turismo vem se consolidando 

como um dos segmentos econômicos de mais prospecção para alavancar o desenvolvimento 

de regiões sem tradição industrial e com fortes atrativos naturais, como o Nordeste do Brasil, 

as regiões Norte e Centro-Oeste, muito embora sempre existam as correntes contrárias ao 

estímulo do crescimento econômico e do desenvolvimento social através do turismo. 

Autores como John M. Bryden (1973), ao estudar os efeitos do turismo no Caribe, 

pontuam que as críticas à expansão do turismo sobre vários aspectos sociais se acentuam, 

principalmente, na relação deste com a cultura, onde a atividade interfere de forma nefasta.  

Neste sentido, as discussões acerca do TBL, turismo comunitário, vinculadas à 

economia solidária são propostas importantes de serem investigadas, de maneira que se 

estendam as possibilidades de instauração de uma cultura econômica que não se atenha de 

maneira tão significativa à acumulação. 

Outra questão, também importante, é investigar as bases regionais que se apoderam 

dessas iniciativas e que delas fazem uso de forma apenas panfletária, sem a intenção real de 

promover alterações na ordem capitalista e muito menos de reverter, socialmente, os ganhos 

com a exploração da atividade, reforçando a exploração e dificultando a socialização das 

estruturas tecnológicas que promovem de maneira mais equilibrada o processo de construção 

de bases de sobrevivência nas comunidades mais primitivas ou distantes dos eixos centrais, o 

que tentaremos discutir nos demais capítulos. 

As propostas discutidas por Harvey (1935), Hardin (1968) e Alier (1998) acerca de um 

projeto de futuro mais humano ainda está distante, apesar de, diariamente, nos defrontarmos 

com essa necessidade.  

Podemos analisar como no Jalapão, a par das realidades da região, essas interferências 

do mercado, que são moldadas por interesses particulares e pelo acúmulo de riquezas e poder, 

o mercado é defendido pelo Estado. Há uma mesma intenção, proteger as corporações em 

detrimento das comunidades locais, o que se tornou visível na análise que empreendemos na 

tese. 

A percepção da atuação do mercado como elemento centralizador que delibera a 

tomada de decisão das políticas públicas direcionadas para o Tocantins será discutida no 

tópico seguinte. 
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1.1.9 Políticas públicas direcionadas ao turismo na Amazônia Legal 
 

Neste subitem, discutiremos as políticas públicas direcionadas à atividade turística 

para a região norte, onde se localiza o estado do Tocantins e, consequentemente, o Jalapão. 

Questiona-se a estratégia de inserir o estado nessa região e as dificuldades que o mesmo 

enfrenta em se promover através da atividade turística. 
 

O Tocantins compõe, com a Amazonas, o Pará, o Acre, o Amapá, Roraima, Rondônia 

e parte dos Estados do Maranhão (Nordeste) e Mato Grosso (Centro-Oeste), a região de 

planejamento “Amazônia Legal”, que é de cinco milhões de quilômetros quadrados, que 

representa 61% do território brasileiro, sendo a maior área de florestas tropicais do mundo.  

(SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA) 

A Amazônia Legal foi instituída em 1953, pela Lei N.º1.806, que criou a 

Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) e anexou ao 

seu território o Estado do Maranhão, Goiás e Mato Grosso, passando a região a ser chamada 

de “Amazônia Legal”, não por características morfogeológicas ou de vegetação, mas apenas 

para facilitar o planejamento econômico na região e sua integração ao restante do país. (Idem) 

O artigo XIII do Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) é uma das primeiras 

manifestações do poder público de interesse de desenvolvimento do turismo para a região 

Norte e é evidente em mostrar que o turismo é uma das atividades a ser desenvolvida a favor 

da dinamização da economia, já prevendo a proteção à natureza e as culturas indígenas.  

Neste projeto, inserem-se, além do Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, 

Suriname e Venezuela, países que visam promover ações conjuntas para o desenvolvimento 

harmônico da Amazônia. (ORGANIZAÇÃO DO TRATADO DE COOPERAÇÃO 

AMAZÔNICA, online) 

Um dos órgãos que cuidam das políticas públicas voltadas para a região é a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), que substituiu a SPVEA e 

que também foi extinta em 2001, após diversas denúncias e problemas envolvendo sua 

administração.   

Em substituição a SUDAM, foi criada a Agência de Desenvolvimento da Amazônia 

(ADA), no mesmo ano, e, por fim, em janeiro de 2008, o então presidente, Luiz Inácio Lula 

da Silva, recriou a SUDAM, extinguindo a ADA. 

A região da Amazônia Legal ainda abrange grande parte de florestas tropicais, além de 

outros tipos de vegetações. Sua população engloba brancos, negros e índios. Destes, alguns 

ainda vivem em tribos espalhadas pelas regiões de reserva, como os Ianomâmi, Maku, 

Assurini e outros. (SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA) 

http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/
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As principais atividades econômicas da região da Amazônia Legal 

são: extrativismo vegetal, pecuária e agricultura. Em algumas regiões da Amazônia Legal, 

temos também o desenvolvimento de atividades industriais, como a atividade de 

transformação de minerais, de alumínio no Pará e, ainda, a famosa “Zona Franca de Manaus”, 

uma região onde a economia se baseia na atividade de indústrias pesadas e eletroeletrônicas 

devido à política de isenção fiscal, instituída em 1967 pelo Decreto-Lei N.º 288. 

(SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA) 

A preocupação com a conservação ambiental é enfática no TCA e, embora revalorize a 

questão do patrimônio ambiental e cultural, refere-se apenas a proteção aos indígenas, apesar 

da existência de tipos humanos diversos, como os ribeirinhos, os seringueiros, balateiros, 

caboclos oriundos da mestiçagem entre brancos, negros e indígenas e que não foram 

mencionados.  

Davis Gruber Sansolo faz referência ao tratado na análise que desenvolveu sobre 

políticas e planejamento, chegando as seguintes considerações acerca das políticas 

implantadas para o desenvolvimento do turismo na região norte: 

 

O enfoque econômico como parâmetro de desenvolvimento permanece privilegiado, 

e outros enfoques, como meio ambiente, cultura, aspectos sociais e políticos, são 

considerados externalidades. Observou-se que os programas em geral buscam o 

desenvolvimento ou o incremento do turismo, porém subavaliam o potencial de 

crescimento quando desconsideram os empreendimentos privados de pequeno porte, 

como os meios de hospedagem familiar do tipo pousada, pensões e campings, além 

de bares e outros empreendimentos, sem mencionar ainda os que estão na 

informalidade. (SANSOLO, 2013, p.113) 
 

Ainda sobre as políticas voltadas para a região Norte, o autor se refere à outra 

possibilidade a ser adotada em termos econômicos, que seria: 

 
[...] da descentralização de investimentos e incentivo ao pequeno e médio 

empreendedor em vez do investimento em grandes infraestruturas voltadas à atração 

de grandes empreendimentos. Isso permitiria que maior número de empreendedores 

tivesse acesso a recursos e possibilitaria uma sinergia voltada ao desenvolvimento 

local. (Idem). 

 

A intenção é mitigar os desníveis sociais por meio da socialização das oportunidades 

produtivas. O discurso de turistificar a Amazônia tem, no dizer de Terence Keller Andrade e 

Maria Goretti Tavares (2013), o objetivo principal de reduzir as desigualdades inter-regionais 

e favorecer o crescimento do produto regional. Prover a Amazônia de uma imagem ímpar e, 

conforme a concepção da SUDAM (1978), “atrativa e misteriosa formada pelo trinômio rio-

floresta-fauna”. 

http://www.infoescola.com/ecologia/extrativismo-na-amazonia/
http://www.infoescola.com/ecologia/amazonia-legal/
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Nesta estratégia, foram se consolidando as iniciativas que visavam dinamizar a 

economia e a região norte, centradas no turismo, pela capacidade que esta dispõe de atrair 

outros ramos de negócios que se aproveitaram da matriz do turismo para serem gestados. O 

custo benefício obtido pela atividade justificava a estratégia que, além de estimular novas e 

tradicionais fontes de emprego e difundir a Amazônia no exterior, consolidou-se como polo 

receptor de turismo internacional. 

A implantação dessas diretrizes promoveu, internamente, a necessidade de dotar a 

região de vias de acesso para o tráfego de turistas, através da abertura dos trechos rodoviários 

Belém-Brasília; Belém-São Luiz; Cuiabá-Santarém; Cuiabá-Porto Velho; Porto Velho-

Manaus e Manaus-Boa Vista, além de serem atraídos os empreendimentos de hotelaria e 

restaurantes às margens dessas rodovias, mesmo que, inicialmente, de forma precária. 

(SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA, 1978)  

Gerd Kohlhepp (2002) menciona que, por 30 anos, a região passou por seis fases de 

programas de desenvolvimento regional, com ações estatais e privadas: i) Integração nacional, 

ii) Polamazônia, iii) Desenvolvimento rural integrado, iv) Grande Carajás, v) Estratégias de 

desenvolvimento sustentável, no âmbito do Programa Piloto, vi) Avança Brasil e critica a 

atuação de cada um desses planos, com exceção do Programa Piloto Internacional. (Idem) 

O Programa Piloto PPG-7 envolve os países do G-7
11

 em um empreendimento do 

governo do Brasil, da sociedade civil brasileira e do Banco Mundial.  O programa consiste em 

um conjunto de projetos que deve contribuir para o uso sustentável dos recursos naturais e 

para uma substancial redução da taxa de desflorestamento.  

O objetivo geral é “maximizar os benefícios ambientais das florestas de uma maneira 

que seja consistente com os objetivos de crescimento do Brasil” (Banco Mundial, 1992). Foi 

aprovado as vésperas da cúpula da United Nations Conference on Environment and 

Development (UNCED), no Rio de Janeiro, em 1992 (ECO-92). (Idem) 

Na parceria, os países do G-7 reafirmaram seu compromisso de apoio financeiro, com 

doações de cerca de US$ 290 milhões e assistência técnica. O Banco Mundial foi encarregado 

de coordenar o programa e criou-se um Rain Forest Trust Fund de US$ 60 milhões, sob a 

administração do referido banco. (KOHLHEPP, 2002). 

O Programa Piloto Internacional é um documento que tece várias críticas aos 

programas governamentais que visam trazer grandes investimentos para a região. “[...] todos 

                                                           
11

 Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido. 



62 
 

os programas de desenvolvimento levaram a uma crescente destruição das florestas tropicais, 

significando 14% da área florestal da Amazônia” (idem).  

O mega programa Avança Brasil
12

, financiado em grande parte pelo governo, com 

ampliação da infraestrutura, é um dos que, na percepção do autor, “provocará enormes 

impactos ambientais, o que representa grande desafio para o futuro desenvolvimento da 

Amazônia”.  

O programa piloto para a região da Amazônia legal
13

 também critica falhas nas 

políticas públicas direcionadas para este amplo espaço territorial brasileiro. É, em síntese, um 

documento que tem o papel de oferecer elementos e diretrizes de sustentabilidade. 

Outros importantes programas para a Amazônia Legal, Plano de Desenvolvimento da 

Amazônia (PDA I e II), foram uma estratégia nacional que visavam explorar as 

potencialidades produtivas da Amazônia e, nesse quesito, o II Plano de Desenvolvimento da 

Amazônia (II PDA – 1975/1979) foi idealizado a partir de investimentos seletivos, em setores 

e produtos, com base em vantagens comparativas reais: Programa Grande Carajás, hidrelétrica 

de Tucuruví, Polamazônica, que consiste num modelo de desenvolvimento planejado para 

uma área caracterizada pela extrema complexidade de problemas de natureza econômica, 

social e ecológica. Os investimentos foram realizados mediante convênios com entidades 

especializadas. (ANDRADE; TAVARES, 2012) 

O II PDA traçou os rumos de uma política desenvolvimentista, definindo metas, 

estratégias e objetivos compatíveis com os interesses regionais e nacionais. Estava inserida a 

redefinição da Nova Marabá (1978) e já se enfatizava a questão ecológica, propondo os 

princípios fundamentais para a elaboração de uma política florestal regionalizada para a 

Amazônia. 

As estratégias de desenvolvimento tinham a meta de integrar a Amazônia e ocorreram 

na vigência do regime militar, nos anos 1970. Sansolo (2013) discute essas questões e 

concentra a análise em três aspectos na política de turistificação da Amazonas: na abertura de 

redes de integração nacional; na tentativa de organização multiescalar dos lugares turísticos e 

na indução da mobilidade turística para a região.  

Os primeiros investimentos para prover acessos foram onerosos, era preciso dotar a 

região de serviços de infraestrutura para a captação de energia e telecomunicações e para a 

abertura das estradas federais e estaduais, que permitissem a construção de novos hotéis no 

                                                           
12

 Do governo FHC. 
13

 Políticas públicas coerentes para uma Amazônia sustentável. O desafio da inovação e o programa piloto. 

Disponível em: < http://philip.inpa.gov.br/publ_livres/1996/FOE%20politicas%20publicas%20port.pdf> Acesso 

em: 16 jan. 2016. 
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centro urbano de Manaus, além da necessidade de abrir os eixos transversais para a conexão 

de pontos da floresta. Foram construídas cinco estradas e doze mil quilômetros de acesso, 

visando à abertura das fronteiras amazônicas, absorvendo 91% dos recursos públicos 

disponíveis para o setor de transportes.  

O gasto para melhoria de portos e aeroportos representou 9% dos recursos. “Foram 

investidos Cr$ 1.633 milhões entre 1972 e 1974 para a tentativa de formação da grande rede 

física de integração amazônica a partir de estradas”. (SUPERINTENDÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA) 

No caso específico do Estado do Amazonas, a abertura de estradas federais e estaduais 

permitiu instalar novos hotéis fora do centro urbano de Manaus e uma diversificação da 

tipologia dos hotéis nas áreas rurais do Estado.  A abertura da BR-319 (Manaus-Porto Velho), 

inaugurada em 1973, que visava à conexão destas duas capitais, através de um trecho de 880 

km, é um exemplo. 

As estratégias das políticas públicas, voltadas para a área, previam investimentos 

públicos para a construção de uma infraestrutura que atendesse ao tripé: acomodação-

transporte-alimentação e a uma infraestrutura complexa e integrada que agrupasse os hotéis, 

as agências, pousadas e campings, restaurantes. Além dos eventos de lazer, ao mesmo tempo, 

os serviços comerciais, como agência bancária, correio, delegacia, deveriam atender uma 

demanda de turistas nacionais e internacionais sem que fosse necessário o relacionamento 

dessas pessoas com a população nativa e/ou residente. (ANDRADE; TAVARES, 2013) 

Depois da construção do primeiro trecho da AM-254, partindo da BR-319, foi 

inaugurado o Amazon Lodge, primeiro hotel de selva do Estado do Amazonas, no ano de 

1982, às margens do rio Juma.  (SANSOLO, 2013)  

A Zona Franca, criada em 1967, também favoreceu, consideravelmente, a circulação 

de pessoas. Em vinte anos, a população de Manaus cresceu de 100. 000 habitantes, em inícios 

dos anos 50, para 280. 000, atingindo um milhão na década de 1990. O movimento 

populacional foi motivado pelos atrativos fiscais que estimularam o aparecimento de novas 

empresas, aumento do fluxo de consumidores, majoritariamente do sul e sudeste do Brasil, 

para a aquisição de produtos com menores taxas de impostos. (DROULERS, 2004). 

A zona franca criou um polo expressivo de turismo, que proporcionou a ampliação de 

voos, inclusive internacional, da inclusão de novas companhias aéreas, meios de hospedagem, 

enfim, toda superestrutura turística foi consolidada. (Idem)  

Outros programas foram criados ao longo de 2008-2011 com a prioridade de 

impulsionar o crescimento econômico regional e implantar um modelo de desenvolvimento 
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em bases sustentáveis para a Amazônia brasileira. A estratégia de desenvolvimento levou em 

consideração aspectos econômico e social dos Estados da Amazônia, principalmente dos 

Estados com menor nível de renda e menor dinamismo econômico. Com base nesses critérios, 

foram priorizados para o exercício 2010, os Estados com menor dinamismo econômico. 

 No ano de 2012 o objetivo era serem superadas a desigualdade regional e a pobreza 

extrema na Amazônia; promover a transformação produtiva, com inovação tecnológica 

sustentável; promover a integração e a expansão econômica na Amazônia; assegurar proteção 

civil na Amazônia e implementar gestão eficiente, eficaz e efetiva para resultados. 

(SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA) 

Os planos e programas, diretrizes das políticas públicas para a Amazônia Legal, são 

questionados a partir do Programa Piloto, que considera principalmente as obras de 

infraestrutura anunciadas pelo governo, no programa Brasil em Ação
14

, e confirma eixos de 

integração para a estratégia de desenvolvimento regional.  

As decisões políticas que se corporificam nas políticas públicas para o Norte do país 

são geralmente impactantes, como a proposta da ligação rodoviária rumo ao Pacífico e ao 

Caribe.  

A Política Nacional Integrada para a Amazônia Legal, elaborada pelo governo em 

1995, prevê esta ligação como “ponto final” de um processo de ordenamento territorial 

baseado no Zoneamento Ecológico-Econômico, que continua sem clara inserção institucional 

e que deveria ser a base para as medidas estratégicas sobre os moldes do desenvolvimento e 

da integração regional.  

O documento argumenta que: 

 
A sociedade desconhece o processo decisório que levou a privilegiar estas obras. 

Não houve sequer discussão pública das prioridades. A construção e pavimentação 

de estradas no Acre e a “saída” para o Pacífico modificam completamente as 

condições de acesso e de exploração dos recursos naturais do estado e de muitas 

áreas limítrofes. Além disso, abrem possibilidades para o deslocamento da 

população, aceleram o comércio de terras e colocam em contato próximo populações 

indígenas e não-indígenas. Até o momento, parece que estão estimulando a 

expansão das atividades madeireiras no Centro-Oeste do estado. (SMERALDI et al., 

online) 
 

                                                           
14

 O programa Brasil em Ação foi uma iniciativa do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, lançado 

em agosto de 1996, cujo objetivo era listar, agregar e gerenciar um pacote de ações e obras do governo federal 

em parceria com estados, municípios e empresas privadas. Foi composto por um conjunto de 42 

empreendimentos, voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável do país e, estrategicamente, 

escolhidos pela capacidade de induzir novos investimentos produtivos e reduzir desigualdades regionais e 

sociais. Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/ex-presidentes/fernando-henrique-

cardoso/publicacoes-1/programa-brasil-em-acao-2-anos>. Acesso em: 16 jan. 2016. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/1996
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O documento aponta para as atividades de lavagem de dinheiro e de narcotráfico na 

região amazônica: “Entra a droga e sai o contrabando de carros, ouro, madeira, produtos 

químicos, produtos eletrônicos etc.” A grande crítica é que essas estratégias favoreceram o 

tráfico por todos os meios de transporte – fluvial, aéreo, marítimo, férreo e de rodagem. 

Sobre as zonas de livre comércio na fronteira, uma rede de 1.008 agências bancárias, 

em 176 pequenas cidades amazônicas, o documento enfatiza que são oportunidades para a 

lavagem, através de movimento de cheque e de transferência eletrônica de dinheiro, porque 

são mais difíceis de serem controladas.  

A respeito do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam), o Programa Piloto critica a 

falta de uma discussão sobre a política de acesso às informações, que não foram realizadas 

nem pela comunidade científica, nem pela sociedade civil, muito menos a forma com que 

essas informações foram repassadas para os governos estaduais e municipais. Há uma grande 

preocupação com a competição e a burocracia que caracterizam as relações interministeriais e 

que põe em cheque a política a ser adotada pelo Sivam. 

A troca de informações que deveria haver entre Polícia Federal, o Instituto Brasileiro 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA) e a Receita Federal para assegurar a 

repressão ao tráfico e ao contrabando, a sonegação de impostos e a preservação do ambiente, 

na região amazônica, é limitada pela falta de recursos humanos e de infraestrutura de campo 

de cada um dos órgãos envolvidos. 

Dentre outras críticas ao que se tornou real no projeto da Amazônia Legal, é 

evidenciado o precário sistema de justiça e o alto grau de impunidade e violência, mostrando 

que o Programa Piloto deveria ser coordenado com políticas de apoio às instituições públicas 

de nível estadual e municipal, pondo em evidência que são ações que promovem impactos 

econômicos, sociais e ambientais importantes para serem negligenciados. 

 

1.1.10 Nem norte nem centro: Tocantins o desafio de ser quem é 
 

O Tocantins, no que tange a atividade turística, tem um grande desafio: impor-se como 

destino turístico num espaço territorial competitivo, onde ao Norte, região ao qual está 

inserido, compete com as potencialidades da floresta amazônica; ao Centro-Oeste, onde está 

mais aproximado pela história e pela cultura, disputa pelo turismo de eventos com Brasília e 

fica em desvantagem por não poder ainda oferecer a oferta de infraestrutura e de receptivo 

que dispõe o Distrito Federal, além do fato de ser a capital federal e detentora de uma 

arquitetura reconhecidamente ímpar. 
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É no turismo ecológico ou de aventura que o Tocantins tem conseguido estabelecer 

um mercado receptivo, que o estimula a acreditar nessa atividade promotora de divisas e 

entrada de capital. Ainda assim, os atrativos turísticos são similares à profusão de ofertas que 

o Estado de Goiás oferece: as cachoeiras, as praias do Araguaia, as grutas e cavernas, destinos 

já consolidados, com pontos de visitação nas cidades de Goiás Velho, Pirinópolis, Pedra 

Ronca, atrativos que oferecem infraestrutura e serviços de receptivos mais vantajosos.  

O Jalapão tornou-se, então, a principal oferta de destino turístico do Tocantins, uma 

região que oferece uma paisagem privilegiada e a conjugação de aspectos culturais, que 

passam a ser comercializados como exóticos, como o encontrado no povoado de Mumbuca, 

com o cultivo e exploração do capim dourado. 

Neste cenário, o Tocantins se articula entre os demais destinos indutores turísticos e, 

através daquilo que o Estado dispõe para ofertá-lo no elenco de destinos existentes no país, 

compete também por fontes de recursos para as obras de infraestrutura. 

Com relação às obras de infraestrutura, o Programa de Desenvolvimento do Turismo 

(Prodetur) é a base principal das políticas públicas, voltadas para alavancar a atividade 

turística no Brasil. Os Programas Regionais de Desenvolvimento do Turismo, inseridos no 

Prodetur, buscam organizar as intervenções públicas para o desenvolvimento da atividade 

turística, através de prévios processos de planejamento das regiões turísticas.  

A partir do planejamento das áreas turísticas prioritárias são propostas intervenções 

aos governos para a viabilização dos recursos de forma que o turismo venha a constituir uma 

verdadeira alternativa econômica, geradora de emprego e de renda, principalmente, para a 

população local. 

Os investimentos do Programa são operacionalizados pelo Ministério do Turismo 

(MTur), que orienta tecnicamente as iniciativas estaduais e municipais em parceria com 

organismos multilaterais, em especial o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

com a Corporação Andina de Fomento, que atuam como financiadores internacionais. O 

Programa inclui ações nos âmbitos regional, estadual e municipal.  

A atuação pode ser acompanhada pelo site da Secretaria de Assuntos Internacionais 

(SEAIN), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O programa visa abrir 

fronteiras para a atividade turística em áreas pouco consolidadas, além de agregar valor 

patrimonial a um conjunto de bens que poderiam ser consumidos como oferta turística, 

institucionalizando uma proposta de regionalização do turismo ou um pacote de bens e 

serviços para serem consumidos regionalmente. 
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Anterior à implantação do programa, previsto para ser operacionalizado entre 2007 e 

2010, foi realizado o primeiro mapeamento territorial que identificou 219 regiões turísticas, 

compreendidas em 3.203 municípios brasileiros. 

Para a região onde se concentra grande parte do território cerradeiro foi instituído o 

chamado PRODETUR JK, que abrange a Região Central e Sudeste do País, iniciado pela 

preparação do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo e pela elaboração de uma 

Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para o desenvolvimento do turismo, com apoio do 

Banco Mundial. 

Além de intermediar e apoiar institucionalmente os financiamentos do Prodetur, o 

Ministério do Turismo teve uma ação direta na aplicação de recursos do Orçamento Geral da 

União (OGU) investidos na infraestrutura turística propriamente dita. Foram empenhados R$ 

736,24 milhões, em 2006, incluídos os investimentos em sinalização turística, recuperação de 

patrimônio histórico, implantação de pontos náuticos, trechos ferroviários e centros de 

informações turísticas. 

Dados do MTur informam que, no âmbito das ações relacionadas à infraestrutura de 

apoio ao turismo, há de se destacar os financiamentos concedidos pelo BID para os programas  

Prodetur, em curso no País. 

A avaliação das propostas colocadas pelo Ministério do Turismo para o Prodetur JK 

não foi satisfatória, de acordo com o relatório técnico auditado com fins de avaliar o 

desempenho do programa. Segundo o documento, em 2007, os programas Prodetur eram 

divididos geograficamente em quatro regiões, cada uma com sua respectiva ação 

orçamentária: 0173-PRODETUR NE II, 0316-PRODETUR Sul, 0562-PRODETUR JK e 

0A50-Proecotur.  

Dessas, somente o PRODETUR NE II contava com recursos de financiamento 

internacional, sendo o único realmente implantado. Em 2008, as ações correspondentes aos 

programas PRODETUR foram renomeadas, resultando nas Ações 10W0-PRODETUR JK, 

10W8-PRODETUR NEII, 10WU-PRODETUR SUL, 11Y3-PROECOTUR-FASE II e 10X0-

PRODETUR NACIONAL. As Ações PRODETUR são implementadas pela SNPDTur
15

, por 

meio do Departamento de Programa Regional de Desenvolvimento do Turismo (DPRDT). 

O programa Prodetur JK, que atende a maior parte dos estados inseridos no Cerrado, 

foi prejudicado e não iniciado, uma vez que os recursos oriundos de doação do Governo 

japonês não foram viabilizados. Esperava-se, para 2006, o início do programa, com recursos 

                                                           
15

 Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento Turístico. 
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da União. Da mesma forma, os estudos para a estruturação do Programa de Desenvolvimento 

do Ecoturismo na Amazônia Legal (PROECOTUR) Fase II não foram executados, devido à 

indisponibilidade financeira (Relatório da auditoria). 

O Sistema de Informações Turísticas foi mantido, com disponibilização de estudos, 

pesquisas e publicações em mídias diversas e no Portal do Turismo. Os recursos utilizados 

nesta ação atingiram R$ 3,692 milhões, quase a totalidade da meta financeira prevista de R$ 

3,720 milhões. 

A finalidade do PROECOTUR é oferecer a possibilidade de transformar os atrativos 

da região em produtos ecoturísticos de qualidade, que efetivamente atendam às necessidades 

existentes, segundo a SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

Da mesma maneira que os demais programas do PROECOTUR, os estados são os 

responsáveis por selecionar os polos de ecoturismo que receberão os investimentos. Nesses 

polos, as Unidades de Conservação (UCs) desempenham importante papel, uma vez que os 

destinos ecoturísticos dependem essencialmente da existência de áreas naturais, com grande 

valor ecológico e em bom estado de conservação.  

As áreas protegidas são o grande fator de atratividade dos ecoturistas, principalmente 

as UCs. Essa constatação é generalizada em todos os lugares do mundo, uma vez que a fauna, 

a flora e os ecossistemas estão bem conservados. Os polos constituem zonas prioritárias para 

os investimentos, nos quais o poder público desenvolve projetos e diretrizes, visando atrair os 

empreendimentos relacionados com o ecoturismo. (MINISTÉRIO DO TURISMO) 

A definição desses espaços não leva em conta a geopolítica, uma vez que os atrativos 

podem estar localizados em diferentes regiões administrativas. Eles podem ser constituídos 

por corredores turísticos, grupos de atrativos complementares, desde que sejam interligados 

por um roteiro turístico
16

. Uma boa perspectiva para o Jalapão. 

Para José Ivanilton Oliveira (2010), é preciso distinguir o que é o turismo na região do 

Cerrado daquilo que possa ser verdadeiramente chamado de turismo nesta região, ou seja, o 

turismo que tenha como fonte de referência o bioma Cerrado, seus ecossistemas, ambientes e 

fitofisionomias. Para o autor, o Cerrado como motivador da atividade turística é incipiente.  

Na abordagem de Almeida (2009, p. 84): [...] “O turismo passa a ser apresentado 

como potencial de desenvolvimento econômico regional [...] a Amazônia, os espaços 

interioranos da região Centro-Oeste e, de modo particular, em espaços economicamente 

deprimidos ou estagnados do país”. A perspectiva que direciona esses investimentos está 

                                                           
16

 Roteiro turístico é o itinerário caracterizado por um ou mais elementos que lhes conferem identidade, definido 

e estruturado para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização turística. (MTur, 2004, p. 18) 
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sempre focada na construção de obras infraestruturais, como construção de estradas, 

terraplenagem, pavimentação de rodovias.  

No caso do Tocantins, a expansão das estradas está naturalmente voltada para as áreas 

de maior produção agropecuária ou com expressivo potencial turístico. (SECRETARIA DO 

PLANEJAMENTO) As políticas públicas, voltadas para o segmento da atividade, têm por 

determinação ressaltar as condições de setores distintos da atividade, entre eles, a indústria e 

as iniciativas oriundas dos “Roteiros do Brasil”, que são imprescindíveis por três fatores, os 

quais passam a serem os três grandes desafios do turismo, no país, estabelecidos pelo Mtur: 

 
1. Colocar em desenvolvimento as parcerias público-privadas (PPP), ainda em 

estágio embrionário, que podem oferecer soluções inteligentes, uma vez que a 

atividade turística é fruto, em última instância, de produtos originados pelas 

condições de mercado.  

2.  Em segundo lugar, utiliza a favor a diversidade regional do Brasil e buscar 

trabalhar suas especificidades como vantagens competitivas.  

3. Identificar os problemas em termos regionais e municipais e levantar as 

questões social e ambiental, que são as principais preocupações para a geração de 

bem-estar a partir do Turismo. 

 

A par dessas constatações, o Tocantins se estabelece como destino turístico, tomando 

como referência um conjunto de atrativos com base num roteiro de localidades, que 

disponibilizam uma oferta de atrativos diversificada internamente. 

Em contrapartida, o governo, nas suas várias instâncias, viabiliza maneiras de inserir o 

estado numa linha de frente, formando parcerias com ONGs, entidades públicas e privadas, 

em favor da atividade. 

O projeto “Revelando Tocantins – Turismo Consciente, Futuro Sustentável” é um 

exemplo dessas iniciativas e apresenta um panorama da oferta turística do estado, através de 

um convênio entre o Ministério do Turismo e a Fundação Assis Chateaubriand (FAC), que, 

desde 2010, apresenta um panorama do potencial turístico do Tocantins, visando implantar 

um sistema de governança do turismo no estado, com a participação de todos os agentes desta 

cadeia.  

Um Termo de Cooperação Técnica, entre a FAC e o Governo do Estado do Tocantins, 

pela Agência de Desenvolvimento Turístico do Tocantins (ADTUR), foi a estratégia que o 

estado encontrou para se colocar nos mercados nacionais e internacionais, visando o 

aproveitamento de Manaus como sede da Copa do Mundo de 2014, colocando-se a 

possibilidade concreta de atração de fluxos turísticos da região amazônica para conhecer 

roteiros que incluam os destinos do Tocantins.  
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Da mesma forma, os Jogos Olímpicos de 2016, que ocorrerão no Rio de Janeiro, 

surgem como oportunidade para atração de turistas estrangeiros. O projeto fará um inventário 

georreferenciado dos atrativos de cada município, do acesso, serviços e infraestrutura turística 

disponível.  

Aplicará metodologias de análise de hierarquias e viabilidade dos atrativos, facilitando 

a definição de políticas públicas para o setor, além do desenvolvimento de um sistema que 

reunirá todas as informações sobre os atrativos, serviços e infraestrutura disponibilizados num 

site específico sobre o projeto.  

Estão previstas, ainda, ações de capacitação em gestão e oficinas de capacitação da 

governança local. O trabalho será realizado em 23 municípios, pertencentes a quatro grandes 

regiões do estado, com maior potencial de visitação e onde já se realizam atividades de 

ecoturismo, sol e praia, pesca esportiva, turismo de aventura, turismo histórico-cultural e de 

negócios. São elas:  

Serras e Lago – no centro do estado, diferencia-se pela singularidade de seus atrativos 

histórico-culturais, que compreendem o período de exploração aurífera do centro-norte, e por 

seus recursos naturais. Inclui os municípios de Brejinho de Nazaré, Ipueiras, Lajeado, Monte 

do Carmo, Palmas, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional.  

Praias e Lagos do Cantão – localizada no oeste do Tocantins, inclui a maior ilha 

fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, e toda a rica biodiversidade da área de transição entre os 

biomas Cerrado e Amazônia, além das praias do rio Araguaia e lagos do Cantão. Compreende 

os municípios de Araguacema, Caseara, Pium e Lagoa da Confusão.  

Serras Gerais – no sul do estado, traz as cachoeiras e corredeiras da Serra Geral, 

remanescentes de comunidades quilombolas, e o destacado conjunto arquitetônico e 

paisagístico de Natividade, cidade tombada como patrimônio histórico-cultural nacional. A 

região contém os municípios de Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 

Natividade, Paranã, Rio da Conceição e Taguatinga.    

Encantos do Jalapão – ao leste do estado, a biodiversidade de ricos ecossistemas, onde 

existe o capim dourado que serve de matéria-prima para peças artesanais, além de 

comunidades quilombolas e aspectos culturais diferenciam a região do Jalapão. Seus 

municípios são: Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins. 

O turismo, para o Tocantins, é um desafio. A par desse rico patrimônio, abundância de 

natureza, existe um mercado consolidado, que, no Brasil, é representado pelo turismo de sol e 

mar. Ao se analisar as características que consolidam a atividade no tripé alojamento-

alimentação-transporte, não restam dúvidas de que a infraestrutura existente no Tocantins o 
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impõe outro desafio, ser quem é: uma sociedade que requer avanços e, principalmente, um 

olhar mais cuidadoso das governanças para não cometer os erros dos projetos públicos já 

instituídos pelos demais estados da federação e de destinos turísticos já consolidados.  

Não há dúvida de que essa atividade resulta em ótimas oportunidades de negócios, 

preservação dos patrimônios, desde que gestadas por um cuidadoso planejamento que priorize 

os aspectos inerentes e específicos de cada território. 

Sem uma política pública que dê enfoque as características de fragilidade ambiental, 

relativa a cada particularidade geográfica desse território, que ofereça proteção e relevo as 

histórias culturais dos povos que habitam essas localidades, com ênfase no resgate cultural 

dessas pessoas, o turismo será “como um destes rios destruidores que se enfurecem e alagam 

as planícies e arruínam as casas, levam as terras e que tudo cede ao seu ímpeto”, assim como 

a fortuna, citada por Maquiavel. (MAQUIAVEL, 2013, p.111) 
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Capítulo 2 

 

Prenúncio dos três tipos puros de poder 

 

Para a teoria se adequar ao espaço-tempo da pesquisa, iniciaremos uma discussão 

preliminar sobre o Cerrrado, ambiente que possibilita as relações de poder e domínio, aqui 

mencionadas; posteriormente, olharemos o Estado do Tocantins, território que abriga o 

Jalapão, locus desta pesquisa. 
 

 O Cerrado é o território maior, o bioma que abriga riquezas e abundâncias de vida e 

que tem sido utilizado de maneira intensa pelo agronegócio, através da monocultura, sem 

absorver, nas relações comerciais e produtivas, as comunidades tradicionais que gravitam ao 

entorno dos grandes empreendimentos internacionais que operam na produção capitalista. 

O Tocantins segue a sequência na abordagem acerca do Cerrado, o Estado que está 

localizado no que se definiu como Amazônia Legal, será revelado como um grande espaço de 

contradições e, malgrado a tenra existência, incorpora na dinâmica sócio-espacial e política as 

mesmas estratégias de ocupação dos seus espaços, valorizando os conchavos políticos que nos 

remonta ao coronelismo. 

A expansão capitalista está fortemente vinculada a grupos de poder que ainda 

permitem a exploração do trabalho escravo, a exclusão das camadas populares, numa sinergia 

mercadológica que tem exaurido as reservas naturais e áreas importantes do bioma, 

promovendo enriquecimento das empresas e dificultando ainda mais a sobrevivência das 

comunidades locais. 

Nessa aliança, entre a política estadual e os conglomerados empresariais do 

agronegócio, é que encontramos a maior referência que se tem desses espaços territoriais.  

Conceituado o sentido de território como “o local das trocas materiais e espirituais, do 

exercício da vida e como o fundamento do trabalho”, na concepção se Santos et al (2001), 

aprofundando-nos nesses conceitos, reverbera o princípio da dualidade e da contradição, 

premissas inerentes a este ambiente. 

A percepção que o mundo nos oferece sobre as coisas é, inicialmente, de dualidade, 

assim o é também a natureza do Cerrado: o bem contra o mal, o belo e o feio, o quente e o 

frio, o rico e o pobre, que são também validadas para outros territórios brasileiros. 

O território cerradeiro tem características controversas e complexas que combinam 

fatores biológicos, físicos, político e institucionais, os quais contribuem para uma visão ampla 

desse grande conjunto paisagístico contraditório. No dizer de Aziz Nacib Ab’Saber (2003 p. 
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39), “a imagem, geralmente obtida, de que a área dos cerrados seria constituída apenas por 

enormes chapadões, posicionados como divisores entre as bacias do Prata e do Amazonas, 

não é totalmente verdadeira”. 

Com suas grandes contradições, o Cerrado é, na visão de Ab´Saber, contínuo. O autor 

chega a este conceito quando compara as acidentadas e enrugadas terras do Sudeste e Leste do 

país com o Planalto Central e considera que: 

 
[...] revestidos por cerrados e penetrados por florestas de galeria, opondo-se a um 

mar de morros originalmente florestados [...] O próprio Nordeste seco, com suas 

largas depressões entre planaltos e montanhas dominados por caatingas e drenagens 

intermitentes, é muito mais compartimentado que o elevado e relativamente 

contínuo conjunto de terras altas do Brasil Central. (AB’SABER, 2003, p. 40). 
 

Na contiguidade, o Cerrado incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e 

Distrito Federal, além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas.  

Neste espaço territorial, encontram-se as nascentes das três maiores bacias 

hidrográficas da América do Sul – Amazônica-Tocantins, São Francisco e Prata –, o que 

resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. (MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE, 2015). 

Bursztyn (2001, p. 9) diz que o cerrado “é sinônimo de contrastes [...] bem Brasil”. 

Para enfatizar sua assertiva, o autor complementa: “Chuvas torrenciais, bem antes de março, 

logo dão lugar a um inverno impiedosamente seco. É preciso saber viver o Cerrado”. No 

próximo parágrafo da mesma obra, ele continua: “O Cerrado é a cara do Brasil: cidades 

inchadas, favelas, campos arrasados pelas máquinas e povoados por bois, soja, cercas. 

Idealizado como celeiro que aliviaria a nossa penúria”. 

Seja em qual fonte se busque dados sobre o Cerrado, a extensão, o exotismo da flora 

retorcida e rústica, o isolamento a que ficou relegado por anos de espera de reconhecimento e 

a inclusão rápida deste espaço como potencial de produtividade são os aspectos recorrentes na 

definição do Cerrado. Na grandiosidade, ele aparece como a segunda maior formação vegetal 

brasileira, uma área que se estende por dois milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 

dez estados do Brasil Central.  

Nas suas contradições, o Cerrado é considerado um hotspots mundial. Do ponto de 

vista da diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do 

mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas, já catalogadas, além da grande 
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diversidade de habitats, que determinam uma notável alternância de espécies. (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2013) 

No cerrado, uma população urbana e migrante transita em cidades que se expandem 

em constante construção, abrindo fronteiras econômicas, como a recente instauração do 

Matopiba, cujo nome é formado pelas iniciais dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e 

Bahia, mais nova fronteira agrícola do mundo, área estratégica para a ascensão social dos 

pequenos produtores locais e para o incremento da produção e da exportação agropecuária do 

país, que só nesse espaço representa cerca de 10% da produção de grãos no Brasil. 

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2015) 

Embrenhados no interior, outra população: indígenas, geraizeiros, ribeirinhos, 

babaçueiras, vazanteiros, quilombolas e pelos mestiços desses povos, sobrevivem da 

exploração dos recursos naturais. A população que se espraia nesses espaços contíguos 

compõe um importante patrimônio histórico e cultural e é a responsável pela preservação 

desse acervo natural, que é composto por mais de 220 espécies de plantas medicinais, além 

das 416 que são usadas na recuperação de solos degradados, como barreiras contra o vento, 

proteção contra a erosão, ou para criar habitat de predadores naturais de pragas.  

Esses mesmos habitantes, no uso de processos rudimentares, utilizam as frutas, que 

são regularmente consumidas e transformadas em doces, licores e compotas, catalogadas em 

número de dez: Pequi (Caryocar brasiliense), Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba (Hancornia 

speciosa), Cagaita (Eugenia dysenterica), Bacupari (Salacia crassifolia), cajuzinho do cerrado 

(Anacardium humile), Araticum (Annona crassifolia) e as sementes do Barú (Dipteryx alata), 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE). Muitos desses produtos são vendidos em feiras e 

em pequenos pontos comerciais.  

O bioma Cerrado é considerado, conforme o define o IBGE (2015), como “um 

conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação 

contíguos e identificáveis em escala regional, com condições geoclimáticas similares e 

história compartilhada de mudanças, o que resulta em uma diversidade biológica própria”. 

O desmatamento do Cerrado, em termos absoluto e relativo, é bastante alto, tanto até 

2002 quanto no período 2002-2008, com taxas mais altas que as apresentadas para a floresta 

Amazônica. Analisando-se o desmatamento ao longo do tempo, nota-se uma tendência de 

aumento das áreas desmatadas vindas do sul e sudeste (Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso 

do Sul e Goiás) até 2002 e, indo para o norte e nordeste do Cerrado (Bahia, Mato Grosso, 

Tocantins e Maranhão), no período 2002-2008. (GOVERNO FEDERAL, MINISTÉRIO DO 

MEIO AMBIENTE) 
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A crescente pressão para a abertura de novas áreas, visando incrementar a produção de 

carne e grãos para exportação, tem favorecido o progressivo esgotamento dos recursos 

naturais da região e inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção. Estima-

se que 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas e que, pelo 

menos, 137 espécies de animais estão ameaçadas de extinção.  

Nas três últimas décadas, a expansão da fronteira agrícola no Cerrado vem se 

intensificando e, se não bastasse a exploração do agronegócio, existe a exploração 

extremamente predatória de material lenhoso para a produção de carvão. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010) 

Apesar do reconhecimento de sua importância social, cultural e ambiental, a savana 

mais biodiversa do mundo e de todos os hotspots mundiais é o Cerrado, que possui a menor 

porcentagem de áreas sobre proteção integral. O Bioma apresenta 8,21% de seu território 

legalmente protegido por unidades de conservação; deste total, 2,85% são unidades de 

conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de conservação de uso sustentável, 

incluindo Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN)
17

,0,07%. 

Para Eguimar Felício Chaveiro e Denis Castilho, o cerrado é, além de bioma, 

ecossistema: 

 
[...] E pode ser considerado também como Domínio. No espaço onde há 

predominância do Cerrado, chamamos esse Domínio de Cerrado. Mas não se 

pode confundir esse termo com Bioma. Isso pode ser resolvido da seguinte 

maneira: no Domínio do Cerrado, o Bioma predominante é o Cerrado, mas 

também pode haver ecossistemas típicos de outros biomas. Então, Bioma é mais 

específico, refere-se de fato ao Cerrado. Domínio tem caráter mais dimensional; 

de localidade. (CHAVEIRO; CASTILHO, 2007) 

 

O isolamento do Cerrado brasileiro e da sua consequente ocupação ou apropriação, em 

relação às demais regiões, é referenciado por estudiosos, como Eguimar Chaveiro (2009), 

Manoel Calaça (2010), Marília Steinberger (2003) Marcelo Mendonça (2003), como espaço 

diretamente relacionado à participação do poder estatal consoante ao movimento da marcha 

para o oeste e a ocupação deste território que foi se reconfigurando “da biodiversidade para a 

                                                           
17

 Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de unidade de conservação, criada pela 

vontade do proprietário rural, ou seja, sem desapropriação de terra. No momento que decide criar uma RPPN, o 

proprietário assume compromisso com a conservação da natureza. Além de preservar belezas cênicas e 

ambientes históricos, as RPPNs assumem, cada vez mais, objetivos de proteção de recursos hídricos, manejo de 

recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos, 

entre vários outros serviços ambientais.  

Atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa são permitidas na reserva, desde que sejam autorizadas 

pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento.  WWF Brasil, 2015.  

Disponível em: < http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/questoes_ambientais/o_que_rppn/>. Acesso em: 17 

jan. 2016. 
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agrobiodiversidade”. (CALAÇA, p. 23). Penso que nesse aspecto há consenso entre os vários 

estudiosos do Cerrado. 

A marcha para o oeste foi um importante papel no movimento de interiorização do 

Brasil, principalmente no que se refere ao estado de Goiás (ESTEVAM, 1998). O mesmo 

autor, citando a pesquisa de Graham et al. (1998, p. 121), reconhece que o surto de migração 

para o planalto central, nos anos de 1940 e 1950, motivado pelo projeto de interiorização, 

somente foi ultrapassado pelas correntes migratórias em direção ao Paraná.  

O autor ainda enfatiza, entretanto, que o movimento de entrada para aquele Estado foi 

financiado pelo setor privado, pela proximidade a São Paulo e abundância de terra apropriada 

para a produção cafeeira.  

Na migração de grandes populações para o Cerrado, foi o setor público, 

prioritariamente, quem promoveu a abertura e a ocupação da fronteira. No Paraná, a expansão 

foi de timbre capitalista, com as atividades agrícolas em terras apropriadas e organizadas para 

a rentabilidade favorável; em Goiás, tratou-se de um contingente de trabalhadores, 

anteriormente pressionados pela falta de terras ou pela seca, sem recursos e munidos apenas 

de rudimentar tecnologia. 

Para Estevam (1998), a marcha para o oeste é um exemplo desta intenção que teve sua 

gestão nos assentamentos de colonos, na região do Planalto Central Brasileiro, com a criação 

da primeira colônia agrícola de Goiás, em Ceres (1941), depois uma série de oito colônias e a 

Colônia Agrícola Nacional de Goiás (GANG).  

A marcha para o oeste é discutida com contradições: para alguns estudiosos, só serviu 

para ampliar o esvaziamento do hinterland nordestino, empobrecendo ainda mais a região que 

forneceu trabalhadores a baixo custo para desenvolver outra região que não a nordestina. 

Outros, a exemplo de Lyz Melo Duarte (1999), defendem que no discurso político nacional o 

grande objetivo desses projetos de expansão de fronteiras é a integração das regiões ditas 

isoladas. 

De certa maneira a ideia de centralização e unidade nacional é perceptível e 

identificada por diversos autores que se debruçam sobre a questão. A identificação de que a 

ocupação do Centro-Oeste foi um início para a ocupação da Amazônia e dos vastos sertões. 

A exploração de diamantes e de ouro foi responsável pela existência de inúmeros 

núcleos de vida urbano no interior dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Goiás e Mato Grosso. 

Os sertões do Norte e do Nordeste eram responsáveis por abastecer a zona agrícola do litoral, 

a zona de mineração, Minas Gerais e os campos do sul que produziam couro e charque.  
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Para Leonor Ferreira Bertone e Neli Aparecida de Mello (2006, p.135), a partir da 

década de 60, o planejamento representava a visão do projeto federal para o país, numa época 

de transição do Brasil rural para o urbano, “da implantação de Brasília como nova capital do 

país e do modelo rodoviário; da construção das grandes estradas para a integração da 

Amazônia; e do fortalecimento da exportação entre outros objetivos”. 

Para Tadeu Alencar Arrais (2007, p. 26), as matrizes políticas que viabilizaram os 

Planos Nacionais de Desenvolvimento ajudam a entender esse processo de interiorização e de 

alteração do Cerrado para torná-lo supridor nacional de alimentos, pautadas no I Plano 

Nacional de Desenvolvimento (PND – 1972-1974) e no II PND (1975-1979). A 

regionalização do território, nesses planos, explicita o quadro de intervenções e a função de 

cada região, no âmbito da política nacional. “É evidente, no II PND, a estratégia de ocupação 

das áreas do Centro-Oeste e seu papel na consolidação da ‘vocação do Brasil como supridor 

mundial de alimentos’”. 

Com a intervenção do Estado, no processo de ocupação do Cerrado, surgem os 

programas de desenvolvimento regional, exemplo disso, é o Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados (POLOCENTRO – 1975-1979), criando inúmeros mecanismos que viabilizaram 

grandes empreendimentos. “O Japão foi um dos primeiros países em investir capital no 

Cerrado brasileiro através do acordo nipo-brasileiro, criando o Programa de Cooperação 

Nipo-brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados”. (SANTOS;  et al, 2013.) 

Podemos considerar a parti do ponto de vista dos autores até então citados que o 

Centro-Oeste é a região brasileira que melhor ilustra a ação promotora do Estado na ocupação 

territorial, “indução e modernização da atividade produtiva, num tempo concentrado” (LEME, 

2003).  

O Cerrado, no imaginário coletivo, era visto como algo “feio, raquítico e fraco”, como 

não nos deixa esquecer Maria Lúcia de Santana Braga e Mauro Oliveira Pires (2002); 

contudo, as inovações tecnológicas alteram essa percepção deste espaço territorial, dando-lhe 

o status de celeiro do mundo.  

Atualmente, o Cerrado responde por 50% da produção brasileira, estimada em 119,7 

milhões de toneladas. Esse volume pode dobrar, caso haja um manejo melhorado das terras já 

utilizadas na pecuária. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 2015) 

A alteração acentuada do status de raquítico e feio para celeiro do mundo teve seu 

auge no início dos anos 1980, quando os principais resultados das transformações produtivas 

da região mostraram índices de produção e produtividade agrícolas, no que se refere à relação 

custo e benefícios financeiros (BRAGA; PIRES, 2002, p. 31). 
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Dos produtos mais dinâmicos do agronegócio brasileiro, o algodão, a soja em grãos, a 

carne de frango, o açúcar, o milho e a celulose são os que indicam o maior potencial de 

crescimento das exportações. Entre todos os produtos exportados pelos estados, que compõem 

a área do Cerrado, a soja assume a liderança de exportação em muitos deles. (CARACRISTI, 

2012)  

Dimas Moraes Peixinho (2006, p.32) mostra que, diferente do que ocorreu nos Estados 

Unidos, a sojicultura no Brasil desenvolveu-se como uma cultura secundária até a sua 

inserção no mercado internacional, sendo, a partir de uma demanda externa, a promoção da 

expansão e produção no Brasil. A modernização e a tecnologia foram itens que auxiliaram 

essa expansão, que se inicia no Brasil pelo Planalto Meridional, no Rio Grande do Sul, 

alastrando-se para o Planalto Central, onde se consolidou. 

A modernização mencionada é entendida por Marcelo Rodrigues Mendonça e Antonio 

Thomaz Júnior (2004) através da hegemonia do capital financeiro, que modificou 

substancialmente as relações sociais de produção na agricultura brasileira, uma vez que 

possibilitou a fusão de diversos interesses controlados pelo capital mercantil industrial.  

As interveniências dessas políticas são, segundo os autores, estratégias patrocinadas 

pelo Estado, via Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) e outros benefícios, com objetivo 

de promover a entrada do capital financeiro no Centro-Oeste, e, especificamente, em Goiás, a 

partir de 1970, com profundos impactos na organização espacial preexistente: “[...] Novas 

configurações geográficas são produzidas sob a batuta dos empresários rurais, milhares de 

familiares que sobreviviam do trabalho na terra são expulsas para os centros urbanos e/ou 

para as áreas de fronteira.” (Idem, [p.?]) 

A perspectiva que se observa do Cerrado é a mesma em toda a sua extensão territorial, 

de Goiás ao Mato Grosso, da Bahia ao Maranhão. A estratégia de transformá-lo em campo 

produtivo de grãos deu vazão a um modo mercantil que privilegiou o capital externo, a 

tecnologia arrojada, em detrimento da cultural ancestral da população nativa que habitou essas 

paisagens, dando-lhe um significado diferenciado e telúrico. 

Sem muitas alterações na forma e no conteúdo, as estratégias de dinamizar a economia 

do Tocantins, também perpassam pela mesma linha regulatória que se definiu para o restante 

do Cerrado brasileiro: ranking na produção agrícola, em contraposição ao aumento da 

desigualdade social que acentua a pobreza da população local. 
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2.1 Turismo no celeiro do mundo 

 

Com todo esse patrimônio, conjunto de atrativos naturais, culturais e históricos, o 

Cerrado brasileiro não poderia ser relegado apenas a ser celeiro do mundo. Uma nomenclatura 

que, considerando os aspectos das relações comerciais que vigoram no mundo, tende a se 

tornar ultrapassada. 

A contiguidade de terras abandonadas e distantes que se convertem em pastagens para 

engorda do rebanho ou servem para a plantação de grãos também esconde e revela aspectos 

paisagísticos que não poderiam ser ignorados, tanto pela sensibilidade humana como pela 

atividade turística. 

Em síntese, o turismo é a atividade econômica que resgata as áreas onde a indústria 

não se estabelece e onde há evidentemente atrativos naturais ou aspectos importantes de 

história e cultura. No Cerrado, mesmo com as dificuldades dos acessos, da falta de uma 

política pública que se debruce para além da economia do agronegócio, o turismo ecológico 

tem aberto um mercado que, na visão de Ivanilton José Oliveira (2012), é de resgate desses 

espaços utilizados pelo agrobusiness. 

 “Na medida em que desaparece o bioma, o Cerrado é ‘resgatado’ na construção da 

imagem turística dos estados e municípios, por vezes como principal chamariz da oferta 

turística”. (OLIVEIRA, 20012) 

O patrimônio formado por atrativos que evidenciam a fitofisionomia, o relevo, as 

culturas ancestrais, principalmente o exotismo e a rusticidade, é a matéria-prima do 

ecoturismo, um dos segmentos que mais atraem turistas para o Brasil, mesmo se tratando de 

correlacioná-lo com o turismo de sol e mar. O MTUR (2012) publicou a pesquisa de 

“Demanda Turística Internacional”, indicando que 21% dos turistas estrangeiros, que 

estiveram no país no ano de 2012, escolheram o ecoturismo como motivador da viagem.  

Everaldo Batista da Costa (2010, p.98) fala em “critérios de especialidade, 

singularidade, originalidade autenticidade dos lugares” como elementos utilizados na 

construção de lucro e renda na utilização da atividade turística. Na impossibilidade de serem 

construídas esses predicados seja “pelo apelo à tradição, ou pela descrição direta de alguma 

característica local, outros modos de distinção deverão ser “criados””
18

. 

                                                           
18

 Aspas do autor citado. 
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A reconfiguração do espaço é uma das características primárias do arranjo que 

promove a atividade turística; em alguns lugares as condições naturais já estão dadas, em 

outros as vezes, o espaço precisa ser reorganizado, urbanizado ou planificado para este fim. 

Na tabela abaixo descrevemos o que motiva as pessoas a viajarem pelo mundo e 

constatamos que a opção pela turismo de sol e praia tem priorizados as escolhas das viagens, 

desde ao ano de 2006 até 2012. 

 
Tabela 1 – Perfil da demanda turística internacional –  

Síntese Brasil (2006-2012)
19 

Motivo da Viagem 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Lazer 44,1 44,3 42,7 45,5 46,1 46,1 46,8 

Negócios 28,1 27,4 27,0 22,9 23,3 25,6 25,3 

Outros 27,8 28,3 30,3 31,6 30,6 28,3 27,9 

Sol e praia 54,7 60,4 52,3 61,5 60,2 60,1 64,2 

Ecoturismo 19,5 20,9 22,2 23,2 26,9 24,6 21,3 

Cultura 17,0 11,7 16,9 9,7 8,5 9,4 10,6 

Esportes 3,3 2,6 3,2 2,2 1,7 1,6 1,9 

Diversão Noturna 1,5 1,4 1,8 1,0 0,7 0,9 0,9 

Viagem de Incentivo 1,1 0,9 0,7 0,7 0,6 0,4 0,3 

Outros 2,9 2,1 2,9 1,7 1,4 1,0 0,8 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A., 2012 

 

No turismo de aventura os pacotes realizados pelas operadoras, distribui o fluxo de 

visitantes entre a selva amazônica e o Pantanal. A Chapada Diamantina e o Pantanal são 

destinos procurados para a modalidade de turismo, que tem recebido impulso da birdwatch 

(observação de aves). (MINISTÈRIO DO TURISMO, 2010) 

 O Ecoturismo caracteriza-se pelo contato dos indivíduos com ambientes naturais, pela 

realização de atividades que possam proporcionar a vivência e o conhecimento da natureza e 

pela proteção das áreas onde ocorre. Ou seja, assenta-se sobre o tripé interpretação, 

conservação e sustentabilidade. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2008)  

                                                           
19

 Tabela elaborada com base nos dados do Mtur de 2006-2012. 
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É uma atividade baseada na relação sustentável com a natureza, comprometida com a 

conservação e a educação ambiental, mas, segundo o Ministério do Turismo, não é Turismo 

sustentável: 

 
Reconhece-se que o Ecoturismo “tem liderado a introdução de práticas sustentáveis 

no setor turístico”, mas é importante ressaltar a diferença e não confundi-lo como 

sinônimo de Turismo Sustentável. Sobre isso, a Organização Mundial de Turismo – 

OMT e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA referem-

se ao Ecoturismo como um segmento do turismo, enquanto os princípios que se 

almejam para o Turismo Sustentável são aplicáveis e devem servir de premissa para 

todos os tipos de turismo em quaisquer destinos. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

Idem) 
 

Estabelecer o recorte conceitual diante da amplitude de interações entre meio ambiente 

e turismo é primordial para o direcionamento das políticas públicas integradas entre os dois 

setores. As distribuições dos benefícios resultantes das atividades ecoturísticas exigem uma 

vigilância mais acurada às leis que promovem a proteção dos ambientes, como o código 

florestal, que são diretrizes que devem ser cada vez mais fiscalizadas. 

Não é mais possível creditar como modismo as definições que distinguem as 

demandas turísticas, que geram as evidências empíricas, que permitem a existência da 

segmentação de várias modalidades de turismo: de sol e mar, ecológico, cultural, negócios, 

turismo de massa e que são importantes para se definir uma matriz de resultados econômicos 

desses segmentos, promover o planejamento desses espaços e adequá-los para a natureza da 

atividade turística, a fim da planificação adequada para o desenvolvimento, a sustentabilidade 

do território. 

O que contribui para apostar na atividade turística é que, embora predatória, oferece 

menor impacto ao problema central da ocupação territorial e econômica do Cerrado do que o 

modelo agropecuário predominante, que ameaça a própria existência do bioma, além do que é 

uma atividade que necessita de outras atividades motrizes e serve de indicador da saturação 

dos polos receptivos pelo uso inadequado desses espaços, exigindo um planejamento 

contínuo. 

Os sérios impactos ambientais negativos, oriundos da exploração agropecuária, que 

causam o empobrecimento ecológico se devem, principalmente, à incorporação de extensas 

áreas para a agricultura comercial, baseada em plantios homogêneos e no uso intensivo de 

agrotóxicos; à exploração da pecuária extensiva; ao uso do fogo e às más práticas de captação 

e uso de água na irrigação. 

O turismo também tem seu lado negativo, é responsável pela depredação de espaços 

importantes, mas tem, por outro lado, a capacidade de resgatá-los e de oferecer novos usos. O 
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Brasil tem iniciado, com muita timidez, as linhas de produção dessa atividade, centrada no 

turismo rural, o que já ocorre em países da Europa, como Portugal (região do Douro, norte de 

Portugal), Espanha (AVILÉS; REQYENA, 1993, P. 7-9), identificado principalmente nas 

comunidades autônomas da Catalunha e Galícia, e na Itália, onde a Toscana tem um forte 

receptivo no turismo rural, dentre outros países da Europa. 

Maria Cruz Pena Castro comenta sobre as principais ofertas de alojamento, 

comercializadas pelo turismo rural, nos países da Europa: 

 
Desde los inicios, la base del turismo em el  espacio rural há sido el alojamento em 

las casas rurales, aunque las fórmulas em Europa son diversas, desde la popular 

extendida en Francia del camping em la granja, hasta las caravanas fijas, o 

bungalows, o las cabanas en Dinamarca [...] En Ingalterra los populares Bed & 

Breakfast, o los Cottage, em caso del alquiler de la casa completa, em Alemanha los 

Zim mer frei. Estos produtos están regulados por las diferentes organizaciones, 

como la Irish Farm Holidays o las Gîtes de France, que controlan el nível de calidad 

de las casas y las habitaciones. (CASTRO, 2012, p.147) 
 

No Brasil, a rota do vinho no Vale do São Francisco é um exemplo de projeto que 

obteve êxito, no sentido de alavancar uma economia rural, criando motivação para visitação, a 

partir da produção de frentes de negócios como o que passou a se chamar de enoturismo. No 

polo do Vale do São Francisco, há sete vinícolas entre o Sertão de Pernambuco e o Norte da 

Bahia, uma área em plena caatinga, segunda maior produtora de vinhos, espumantes e sucos 

naturais de uva do país. (CODEVASF, 2014) 

O polo ocupa dez mil hectares, entre os municípios pernambucanos de Lagoa Grande, 

a capital da uva e do vinho do Nordeste, e Santa Maria da Boa Vista, que sedia a vinícola 

pioneira no negócio, além de Casa Nova, cidade baiana que incrementou o enoturismo na 

região.  (Idem)  

Este exemplo serve para situar como a atividade turística, direcionada para áreas 

estagnadas, ou de difícil produção, planificada em parceria com a responsabilidade do Estado 

e com recursos da iniciativa privada, podem funcionar, promovendo uma configuração 

diferente para o território, oportunidade que, ao que parece, foi negligenciada no Jalapão, 

tomando o povoado de Mumbuca, como referência para um projeto piloto, tendo a exploração 

do capim dourado como atrativo. 

No Jalapão, encontramos de favorável, a produção nativa e abundante do capim 

dourado, uma população sem alternativas de trabalho e, no caso de Mumbuca, um território 

diferenciado pela formação e história dos indivíduos que ali habitam, remanescentes de 

quilombo, que já adquiriram notoriedade histórica daquele patrimônio, tantos nos meios de 
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comunicação de massa como nos círculos de intelectualidade das universidades e institutos de 

pesquisa, principalmente pelo aspecto pitoresco e simbólico atribuído ao capim dourado.  

As aberturas de iniciativas produtivas para as áreas rurais são também contempladas 

pela atividade turística e estão assentadas no documento “Diretrizes para o desenvolvimento 

do turismo rural”, ancoradas nos seguintes critérios: diversificação da economia regional pelo 

estabelecimento de micro e pequenos negócios; melhoria das condições de vida das famílias 

rurais; interiorização do turismo; difusão de conhecimentos e técnicas das ciências agrárias; 

diversificação da oferta turística; diminuição do êxodo rural; promoção de intercâmbio 

cultural; conservação dos recursos naturais; reencontro dos cidadãos com suas origens rurais e 

com a natureza; geração de novas oportunidades de trabalho; melhoria da infraestrutura de 

transporte, comunicação e saneamento; criação de receitas alternativas que valorizam as 

atividades rurais; melhoria dos equipamentos e dos bens imóveis; integração do campo com a 

cidade; agregação de valor ao produto primário por meio da verticalização da produção; 

promoção da imagem e revigoramento do interior; integração das propriedades rurais e 

comunidade; valorização das práticas rurais, tanto sociais quanto de trabalho; resgate da 

autoestima do campesino. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2014)  

As duas atividades, o turismo e o agronegócio, estão associados à expansão capitalista 

a eles inerente e promovem a amplitude da infraestrutura no campo, só que a atividade 

turística tem a possibilidade de mitigar impactos e facilitar a compensação socioambiental.  

Em resumo, de acordo com Ministério do Meio Ambiente (MMA), o modelo regional 

de ocupação do bioma Cerrado associa-se a problemas que atuam sobre: a) meio biológico; b) 

meio físico c) ordem político institucional. 

a) Sobre o meio biológico, podemos perceber: perda da biodiversidade, representada 

pela extinção de populações, espécies e produtos do Cerrado; supressão, fragmentação e 

isolamento de habitats, paisagens, ecossistemas, populações e espécies animais e vegetais, 

através do desmatamento e uso de queimadas na ocupação agrosilvipastoril no Bioma; perda 

de funções e serviços ambientais (por exemplo, diminuição da capacidade de sequestro de 

carbono da atmosfera, diminuição da capacidade hídrica dos mananciais de água, diminuição 

da capacidade de formação e conservação do solo, entre outras); aumento das espécies 

exóticas e invasoras no Cerrado.  

b) Sobre o meio físico: erosão dos solos e assoreamento dos rios; poluição e 

contaminação química do solo, da água e do ar; redução da qualidade e da quantidade de 

água; degradação e exaustão de nascentes e veredas.  
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Sobre a ordem social e econômica: imigração e ocupação territorial desordenada; 

perda da base territorial das populações tradicionais e restrições às suas dinâmicas 

socioambientais (destruição, exaustão ou criação de barreiras para o uso de recursos naturais 

essenciais para sua sobrevivência); êxodo rural de populações tradicionais e de agricultores 

familiares, seguido de seu deslocamento para as cidades; desvalorização dos modos de vida, 

dos saberes e dos produtos locais das populações tradicionais e a consequente perda destas 

culturas e conhecimentos; atividades econômicas com alta dependência externa de mercados 

consumidores, capitais, tecnologias, produtos; uso indevido e abusivo da biodiversidade do 

Cerrado, pela biopirataria e pela ausência de repartição dos benefícios derivados do 

conhecimento tradicional.  

c) Sobre a ordem político-institucional: inadequação e/ou ineficiência da legislação, de 

políticas públicas e de instrumentos normativos no que se refere à promoção e ao incentivo de 

processos produtivos e de modos de vida sustentáveis; falta de integração entre instituições e 

ações de governo em diversos âmbitos (infraestrutura econômica, infraestrutura social, 

produção, bem-estar etc.) e esferas de governo (federal, estadual e municipal).   

Os fatores biológicos, físicos e políticos, que unidos dão as características aqui 

descritas ao Cerrado, não são decisivos para que este permaneça como fronteira agrícola do 

mundo; esta vasta região do Brasil, na sua dinâmica, é constantemente alterada por novas 

relações de negócios, que operam reavivando um primeiro tempo malsucedido, como no caso 

do projeto Matopiba, um projeto que prevê a reorganização territorial, visando inserir no 

processo produtivo espaços desconectados da agenda de grandes empreendedores, mas 

repetindo as mesmas formas de ocupação desses espaços. 

A iniciativa aparece da mesma maneira, assentada na ocupação territorial por grandes 

empresas do agronegócio, justificando-se na perspectiva de oferecer ofertas de emprego e de 

valorizar os pequenos agricultores com linhas de financiamento, o que de antemão já destoa 

de informações veiculadas pela mídia
20

, que mostra não haver nada nas novas construções de 

relações de negócios direcionadas para aquele fragmento do Cerrado, continuando a persistir 

os macros investimentos, desarticulando a vida gregária dos pequenos agricultores e 

habitantes locais. 

 
 
 

                                                           
20

 No Tocantins, há fome, enquanto o número de milionários cresce 510%. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1638650-no-tocantins-populacao-passa-fome-enquanto-

numero-de-milionarios-cresce-510-em-dez-anos.shtml>. Acesso em: 24 set. 2014. 
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2.2 A alteração necessária no Cerrado 
 

A ideia de conceber o Cerrado como o celeiro do mundo não pertence a uma lei 

natural, inviolável, pensar numa revolução para o cerrado seria então destituí-lo desse 

designío e propor a transformação do território para algo diferente, em que possa haver a 

inclusão das populações nativas, a valorização do que nele há em abundância e contiguidade, 

resguardando-lhe dessa herança de sacrifício.  

Seria então o momento de buscarmos outras formas de produção para o Cerrado, de 

maneira que não recomeçássemos de onde partimos e, ao que parece, erroneamente. É preciso 

uma revolução no Cerrado?  

Este questionamento nos leva a David Harvey, quando analisa a adaptabilidade e a 

flexibilidade do capitalismo e pergunta: 

 
Então, onde devemos começar nosso movimento revolucionário anticapitalista? Nas 

concepções mentais? Nas relações sociais? Nas tecnologias e formas 

organizacionais? Nos processos de trabalho? Na tomada e transformação 

revolucionária das instituições? (HARVEY, 2011, p.116) 

 

O que acontece no Cerrado exige a reconfiguração daquilo que o pós-colonialismo nos 

aponta, enquanto examina os discursos do poder e do saber impostos para expor as sequelas 

dessa dominação colonial. Incentivar uma ação social ou “práxis social”, entendida pela 

concepção marxista, exige dar legitimidade política ao discurso dos povos subjugados. 

As forças produtivas das sociedades e as relações sociais de produção podem também 

ser transformáveis pelas atividades, porém é preciso transformar a maneira produtiva da 

realidade e isso não apenas nas fontes de produção econômicas, mas nas das manifestações 

culturais, sociais, econômicas, políticas e ideológicas, o que exige um movimento contínuo e 

racional. 

A continuidade é necessária porque são os indivíduos que fazem a história e delegam 

às gerações futuras o resultado dessa ação; é descontínuo, porque cada geração, ao atuar sobre 

a tradição recebida, dá lugar a fenômenos inéditos, irredutíveis ao recebido, coisas que 

surgem numa ordem de tempo diversos. 

Na contiguidade ou na interrupção dos fatos, em dado território, a disputa ocupa a 

arena, intervindo conscientemente nos fenômenos sociais e políticos que nem sempre 

resultam em mudanças de paradigmas.  

Um movimento racional e consciente, imbuído de uma práxis social que resulte numa 

intervenção nessa história, com perspectivas a romper com o ceticismo e a revitalizar o desejo 

de se atingir um desenvolvimento que perpasse pelo sentido de envolvimento. 
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A mudança que chamamos de revolução, ainda dialogando com Harvey – que 

anteriormente identificou a adaptabilidade e a flexibilidade do capitalismo como sua força 

motriz –, seria a oportunidade de oferecer legitimidade política ao discurso dos povos 

subjugados e não apenas expor as sequelas dessa dominação e isso exigiria, também, 

almejarmos a evolução, antes da revolução. 

A questão parece também ser ética, na conduta que empresários, empregados, líderes 

sindicais, os indivíduos de uma maneira geral adotam nas suas convivências. Desde Kant, no 

século XIX, até Harvey, mais contemporâneo, há uma interlocução teórica com coerência 

filosófica, espacial e temporal que nos permite admitir que reside na ação do homem, no 

sentido de humanidade, a consciência do eu, no dizer de Kant. 

Os obstáculos a essa ação são explicados por Lucien Goldmann (1967, p. 113) 

“obstáculos exteriores que impedem a ação, mas não introduzem qualquer fraqueza ou 

hesitação na própria vontade”.  

Em Kant, essa questão se assenta na impossibilidade da realização do todo; o que sabe 

o homem ligado consciente ou inconscientemente aos outros homens pelas suas ações; o que 

fazer, já que lhe sendo dada a consciência de sua liberdade inteligível pode alterar as relações 

sociais para se aproximar de uma realização pessoal e que não seja apenas utópica? Ele 

encontra a possibilidade de resolver os problemas da sua existência individual através da 

moral e da ética. 

Aqui já há quem fale de ética ambiental, conceito que surge em 1960 (ANDREW 

BRENNAN, A; LO YEUK-SZE). O conceito de ética ambiental relaciona-se, como por 

oposição, ao antropocentrismo, entendendo que o comportamento do homem deve ser 

considerado em relação a si mesmo e em relação aos demais seres vivos. 

O indivíduo, apesar de imbuído de racionalidade, não pode continuar a ver outros 

seres como inferiores e, portanto, não pode agir de forma predatória em relação aos mesmos. 

O homem deixa de ser “dono” da natureza para voltar a ser parte da Natureza. 

Busca-se, com a ética ambiental, criar uma forma saudável de convivência, onde o 

indivíduo não mais satisfaça apenas seus desejos imediatos, mas passe a agir na busca de um 

bem coletivo, respeitando as necessidades e desejos de gerações futuras. 

Luis Fernando Krieger Merico (2002, p. 15), discutindo sobre essas coisas, diz que a 

competição por recursos limitados faria sobreviver apenas os mais adaptados, uma visão de 

mundo já difundida por Darwin, dessa maneira “os ricos industriais seriam os seres humanos 

mais adaptados através da seleção natural, cabendo aos outros formas de trabalho mais 

primárias”. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Antropocentrismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racionalidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Preda%C3%A7%C3%A3o
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 A consequência do avanço material em forma de produção-distribuição-consumo pôs 

em cheque o equilíbrio estrutural de vários territórios da terra, apesar de que a noção 

geográfica da existência do universo, da terra, dos ecossistemas ser sempre tensa. Natural o 

entendimento de tensão num momento em que a tecnologia avançada não dá conta de resolver 

problemas tão antigos como a fome humana, estimativa das Organizações das Nações Unidas 

(ONU)
21

 indica que cerca de 805 milhões de pessoas no mundo, uma em cada nove, sofre de 

fome crônica. Dados oficiais que nos obrigam a refletir mais uma vez sobre a questão da ética 

e da moral nos liames das governanças e da necessidade do Cerrado ser o celeiro do mundo:  

 
Necessitamos de uma visão de mundo que permita a construção de novos 

paradigmas na relação entre sociedade e ambiente natural. [...] é preciso perceber 

que o conjunto de valores que direciona o nosso desenvolvimento econômico [...] 

encontrou uma barreira intransponível: os limites da biosfera [...] A mudança 

paradigmática [...] cujo principal eixo é a busca da sustentabilidade, entendida como 

a capacidade de as gerações presentes alcançarem suas necessidades, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras também o fazerem (MERICO, 2002, 

p. 15) 
 

Podemos admitir que  o conceito de sustentabilidade está relacionado com uma atitude 

ética perante a vida, seja por parte dos industriais mais adaptados, os vencedores, seja por 

aqueles que, sequer, tomam parte no processo construtivo dessa engrenagem, como também 

por aqueles, que indiferentes ao caos social, possuem uma energia salutar que não se inserem 

como parceiros nesse paradigma da dominação, mas estão plantando o milho, o feijão, 

colhendo o capim dourado, pitando e tocando uma música numa viola de buriti ou fazendo 

pajelança nos redutos longínquos do Cerrado. 

O desafio das quebras de paradigmas para os processos produtivos que ocorrem 

geralmente nas regiões subdesenvolvidas do Brasil é um recorte da situação de 

subdesenvolvimento nacional em relação de dependência com a economia internacional do 

mercado exportador. São vínculos difíceis de serem rompidos porque, como já mencionou F. 

H. Cardoso; E. Faletto (2004, p.44), “dependem da reorientação do comportamento social, 

político e econômico em função dos ‘interesses nacionais’”. 

Neste aspecto, a reorientação cultural é ainda outra variável importante, uma vez que, 

nessa quebra de paradigma, busca-se a reconstrução de um ecossistema diferente de produção, 

um grande desafio à cultura dominante. Não basta focarmos na tecnologia e nos componentes 

                                                           
21

 Segundo o relatório, “O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo (Sofi, 2014, na sigla em inglês), 

divulgado no ano de 2014, em Roma, na Itália, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO).” Na África Subsaariana, mais de uma, em cada quatro pessoas, continua com fome crônica. 

A Ásia abriga a maioria dos famintos – 526 milhões de pessoas. A América Latina e o Caribe são as regiões que 

fizeram os maiores avanços na segurança alimentar. 
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hard. Temos de focar, acima de tudo, em novos comportamentos culturais ou educacionais 

que, no caso do Cerrado: 

i) atraiam universidades e institutos tecnológicos e de educação, criando uma cultura 

que permita a formação dos atores locais (quilombolas, indígenas, o povo sertanejo mestiço e 

pobre) e a importação dos melhores talentos para a inovação e o empreendedorismo, 

incluindo cientistas e engenheiros; 

ii) promova um campo de conhecimento integrado que atue com ideais radicais em 

sintonia com as redes e circuitos de comunicação de ponta e os conhecimentos das 

comunidades ancestrais; 

iii) capacite a população nativa, inserindo-a nas frentes dos trabalhos valorizados, na 

gestão e na operacionalização de cargos importantes; 

v) construam redes alargadas de cooperação e confiança, focadas em ganhos 

sustentáveis de longo prazo. 

Entendendo como antiético a ocupação persistente que é dada ao Cerrado brasileiro, 

que tem dificultado a sustentação da vida de povos tradicionais para dar lugar ao agronegócio, 

edificando conglomerados empresariais, por exemplo. Também é antiético permanecer 

coadjuvante dessas estruturas viciadas de alianças políticas e economias antigas. Se não 

vemos alteração nesse sistema, é porque a legitimidade dessas condutas recorrentes é inerente 

ao capitalismo, regime que sustenta essa estrutura, que age manipulando as concepções 

mentais do mundo, bem como das lutas ativas que o reproduzem. 

 

2.3 Tocantins: fragmento do espaço cerradeiro 
 

Neste subitem, vamos analisar as características inerentes ao estado do Tocantins, 

passando pela disposição geográfica, constituição territorial, econômica e sociopolítica. 

 

O Estado do Tocantins localiza-se na região Norte do país, numa zona de transição 

entre os grandes ecossistemas brasileiros: a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga e o Pantanal. 

Nessas condições ambientais, o Tocantins é reduto de uma alta diversidade biológica, 

apresentando quase 30% de toda biodiversidade mundial.  A extensão territorial equivale a 

277.620,914 quilômetros quadrados, correspondendo a 3,6% do território nacional e 7,2% da 

região Norte, estando 97,9% da área total do Estado inserido na Amazônia Legal. 

(SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, 2003; 2012) 

O relevo tem características suaves, que variam entre 100m e 300m de altitude ao 

longo das bacias dos rios Araguaia e Tocantins. O clima é tropical úmido, com estação 



89 
 

chuvosa entre outubro e abril. No período seco, maio a setembro, os rios que desaguam na 

Bacia Amazônica baixam, abrindo lugar para as praias fluviais de águas translúcidas. As 

temperaturas médias anuais variam entre 24ºC e 26ºC nos meses chuvosos e entre 28ºC e 

35ºC durante a seca. As precipitações médias anuais variam entre 1.800mm ao norte e a leste, 

e 1.000mm na porção sul do Estado (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2000). 

O bioma do oeste do Tocantins se caracteriza como uma área de transição do Cerrado 

com a Caatinga, mas a vegetação predominante é a cerradeira, bastante diversificada com a 

presença de espécies típicas do Cerrado, elementos de regiões mais secas, como a palmeira 

carnaúba, e vegetação de regiões mais úmidas, como a palmeira buriti. (SECRETARIA DO 

PLANEJAMENTO, 2003). 

O Tocantins tem uma população total estimada em 1.496 880 milhões de habitantes, o 

que corresponde a uma densidade de 4,98 habitantes por quilômetro quadrado. O Estado é 

urbanizado, com cerca de 74,3% da população habitando as cidades (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2012).  A taxa média de crescimento 

populacional de 1,80%; a taxa de mortalidade infantil que havia declinado em 28%, nesses 

dez anos, voltou a subir em 2013. 

Como os demais estados que compõem a região do cerrado brasileiro, vocacionados 

para a agricultura, o Tocantins destinou suas terras agricultáveis à soja, leguminosa que 

fornece alimento e é base para a indústria esmagadora que a transforma em óleo e farelo, o 

produto tem representação na exportação para o mercado mundial. (SECRETARIA DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA-TO)  

O potencial produtivo das terras agricultáveis do Tocantins é de aproximadamente 

quatorze milhões de hectares dos quais em torno de oito milhões são utilizados pela pecuária 

em pastagens passível de aproveitamento para o cultivo de grãos em rotação ou em sucessão 

de culturas. 

Na região Sudoeste do Estado se encontram várzeas tropicais com aproximadamente 

1,2 milhões de hectares disponíveis para a produção de sementes, utilizando o sistema de 

irrigação por infiltração, produto com alta qualidade em sanidade, o que lhe confere o título 

de semente limpa. (Idem) 

As sementes produzidas são comercializadas principalmente para os produtores que 

cultivam a soja em terras altas tanto no próprio Estado, como no Maranhão, Piauí, Bahia e 

Mato Grosso. Os principais polos regionais de produção da soja em terras altas são: Campos 
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Lindos, Pedro Afonso, Porto Nacional, Dianópolis e Mateiros. (SECRETARIA DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA) 

A localização estratégica do Tocantins o possibilita a utilizar os portos localizados ao 

norte do país, como o de Belém, no Pará, e de Itaqui, no Maranhão, que estão mais próximos 

dos mercados europeus e norte-americano, o que barateia o frete marítimo. Essa é uma das 

justificativas que serve de embasamento para o plano estratégico de desenvolvimento do 

Estado, que também prevê a construção e utilização das eclusas.  

A construção das eclusas de Tucuruví é uma das estratégias que pode sanar o 

problema de escoamento agropecuário, florestal e mineral existente no Vale do Tocantins-

Araguaia, que precisa, inevitavelmente, da oferta de meios de transportes de baixo custo e 

baixo consumo elétrico, uma vez que o valor unitário das cargas e as grandes distâncias a 

serem percorridas dificultam o escoamento da produção. (DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2015) 

 Com a construção das eclusas, existe a possibilidade do escoamento da produção 

chegar até Belém: 

 
A obra possibilitará ainda, a geração de empregos para a população da própria bacia 

hidrográfica e de outras regiões, contribuindo para o desenvolvimento do Centro-

Oeste e Amazônia e para a desconcentração industrial do país, uma vez que será 

formado um corredor de exportação da produção regional com o aproveitamento do 

transporte hidroviário, até um porto para embarcações marítimas. (Idem) 
 

O corredor de exportação da produção regional ligará o aeroporto de Brasília ao de 

Palmas por duas eclusas, em Gurupi e em Porto Nacional. Com o aproveitamento do 

transporte hidroviário, o Ecoporto, no extremo norte do Tocantins, seria servido pelo 

escoamento da produção através das eclusas de Aguiamópolis, Araguaina, Colinas, Guaraí e 

Palmas; com opção do aeroporto ou da utilização das demais eclusas para Brasília. 

O Tocantins é detentor da segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, composta pelo 

Araguaia-Tocantins, essa extensão tem motivado os investimentos em produção de pescado, 

principalmente de peixes nativos, que, em dez anos, dobrou de produção de 360 toneladas 

para sete mil toneladas anuais (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA, 2015). 

No Estado do Tocantins, o cerrado é predominante em áreas planas, com declividade 

abaixo de 10%, facilitando a agricultura mecanizada, isso favorece e valoriza as terras para 

fins de produção agrícola. (INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS, 2003). Como 60% 

dos solos do Tocantins são agricultáveis, estima-se que o estado dispõe de cerca de 15 
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milhões de hectares aproveitáveis para a agricultura. A vocação agrícola que acompanha essas 

paisagens cobre 90% do território estadual e, segundo dados do governo, o Tocantins é, ainda, 

a maior área contínua do mundo propícia à agricultura irrigada, a exemplo do Vale do 

Javaés
22

.  

A produção agropecuária responsável pelo incremento econômico e pela expansão de 

hectares de pastagens degradadas, estimada em cinco milhões, em decorrência da exploração 

da pecuária, da soja, da extração de carvão vegetal e da cana de açúcar, foi decisiva para 

colocar o Tocantins entre as regiões prioritárias, selecionadas pelo Ministério da Agricultura 

para a implantação do Projeto de Agricultura de Baixo Carbono
23

 (ABC), o qual está sendo 

executado nas terras do Jalapão. 

As potencialidades de produção e investimento também se ampliam quando 

reconhecemos o acervo ecológico existente no Tocantins. Apenas para fins de iniciativa da 

atividade turística, constam as praias dos rios Araguaia e Tocantins, o Parque Estadual do 

Jalapão, a Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do mundo que exibem as características 

intrínsecas das áreas de transição de quatro diferentes biomas, o Cerrado, o Pantanal, a 

Amazônia e a Caatinga. 

Todas essas características, em tese, dariam condições para o Tocantins alavancar a 

economia e as relações de comércio, mas o Estado não tem conseguido melhorar a situação da 

população em estado de pobreza e subdesenvolvimento, por muitos motivos, entre os quais 

porque ainda há um movimento de migração oriundo dos estados limítrofes que se encontram 

em situação ainda mais desfavorável, além da pressão que essa população exerce nos serviços 

de saúde pública, principalmente, como vimos discutindo a respeito da vontade política de 

alterar o regime viciado do mercado agroexportador e das dificuldades de serem rompidas 

relações tão antigas. 

Entre os municípios que se enquadram na faixa de crescimento do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), nos anos de 1991 a 2010, está Palmas, que se destaca entre 

as 27 demais capitais do país. O Estado avançou de 18º lugar para 14º, um avanço de 0,525 

                                                           
22

 No Vale do Javaés, no Estado do Tocantins, existe uma imensa área de várzea, com mais de 500 mil hectares, 
entre os rios Araguaia e seus afluentes, Urubu, Javaés e Formoso, que é considerada a maior área contínua para 
irrigação por gravidade do mundo. Nesta área, estão instalados o Projeto Rio Formoso, no município de Formoso 
do Araguaia, e o Projeto Javaés, na Lagoa da Confusão. Ambos os projetos ocupam apenas 45 mil ha com a 
cultura do arroz, no período chuvoso. Disponível em: <http://portal.to.gov.br/empresario/agricultura/448>. 
Acesso em: 23 set. 2014. 
23

 O projeto ABC visa reduzir as emissões de carbono na atividade agrícola brasileira e conferir ao país uma 

garantia de sustentabilidade capaz de contornar barreiras não tarifárias que os países estrangeiros deverão impor, 

visando mitigar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 
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para 0,699, mas, se comparado à média nacional (0,727), ainda há bastante a ser conquistado, 

já que 12% da população, cerca de 160 mil tocantinenses, ainda são considerados pobres. 

 

2.4 Território: o poder 
 

A relação com o poder no território tocantinense não difere do esquema que se 

eternizou no Brasil: uma estrutura liderada por coronéis e homens que compunham a 

administração política dessas terras, que estiveram, inicialmente, relacionadas à exploração de 

minérios, mas que se consolidou a partir de um plano de expansão agrícola. 

O coronelismo, para Leal (1949, p.20), é o resultado da superposição de formas 

desenvolvidas do regime representativo a uma estrutura econômica e social inadequada: 

 
[...] Dentro da esfera própria de influência o “coronel” como que resume em sua 

pessoa, sem substitui-las, importantes instituições sociais. Exerce, por exemplo, uma 

ampla jurisdição sobre seus dependentes, compondo rixas e desavenças e proferindo, 

às vezes, verdadeiros arbitramentos, que os interessados respeitam. Também se 

enfeixam em suas mãos, com o seu caráter oficial, extensas funções policiais, de que 

frequentemente se descumbe com a sua pura ascendência social, mas que 

eventualmente pode tornar efetivos com o auxílio de empregados, agregados ou 

capangas. (Nunes Leal, 1993, p. 20). 
 

A ascensão dos coronéis na vida pública e privada do Tocantins faz parte de um 

esquema de governo que remonta as oligarquias agrárias desde os tempos da lavoura da cana-

de-açúcar. Edgard Carone (1975, p. 20) faz referência “as do café”, mas ela existiu na 

expansão do ciclo do açúcar, no nordeste canavieiro, e, posteriormente, assentada na produção 

do cacau, em Salvador, num país onde a população agrícola superava a rural e onde os 

coronéis se organizavam sob a liderança de um chefe regional, “proeminente do Partido 

Republicano estadual; em que o resultado eleitoral não era surpresa; pois além da ligação do 

votante com os coronéis, a violência e o voto aberto coagiam os eleitores em suas 

manifestações”. (Idem) 

A questão do coronelismo acompanha o ciclo produtivo da economia nacional e, 

simbolicamente, ocupa o lugar do líder carismático, proposto por Weber para a Alemanha. O 

que nos interessa na propositura de Weber para essa tese é entender o poder de dominação 

que o líder impõe sobre os demais e a legitimidade desse poder. Neste caso, vamos analisar a 

formação do estatuto de poder constituída para o Estado do Tocantins. 
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2.5 Um Estado instituído pela diáspora 
 

O Tocantins já nasceu sob a diáspora
24

 e estigmatizado. Na concepção geográfica, a 

dualidade norte e sul se acentuou ao mesmo tempo em que revitalizou o valor cultural das 

populações que estão inseridas nesse ponto de congruência. Grande parte da população 

tocantinense é de origem nordestina, anteriormente residente no norte de Goiás. A cisão 

geográfica do território goiano findou, apartando o norte do restante do Estado de Goiás, 

oferecendo ao Tocantins o seu devir instituído, já, por um líder carismático que o reconheceu, 

dando-lhe estatuto de Estado legal.  

 Eugênio Pacelli de Morais Firmino descreve o discurso pronunciado pelo governador 

de Goiás, Henrique Santillo, no dia 1º de maio de 1987, justificando as razões que o levaram a 

apoiar a separação do norte de Goiás do resto do Estado. O que ele chama de “verdade 

histórica”, mostra as disparidades, também, culturais que ainda hoje persistem entre os povos 

do norte e do sul: 

 
A verdade histórica exige o reconhecimento de que metade norte de Goiás, o 

coração da pátria, teve formação diferente da metade sul. O chão sagrado de nossos 

antepassados, acima do paralelo 13, povoou-se, em dois séculos, com fluxos 

migratórios advindos do nordeste brasileiro, sobretudo do Maranhão, do Piauí e da 

Bahia. [...] Histórica e culturalmente, norte e sul se diferenciam com costumes, 

hábitos e normas de vida desiguais, favorecendo o desejo separatista! (FIRMINO, 

2009, p. 37) 
 

O Estado do Tocantins se defronta com a realidade de um legado que vem ao longo da 

história brasileira acentuando as diferenças regionais e culturais. As pessoas que povoaram a 

região Sul e Sudeste, com formação técnica privilegiada pela imigração dos europeus, que 

chegaram para participar da produção do café e que foram, também, acompanhando o 

movimento de construção desse novo território, tomando novos rumos, de acordo com as 

políticas de ocupação do interior do país, como ocorreu com Goiás e, posteriormente, com o 

estado do Tocantins. 

Coube aos migrantes nordestinos e do norte ocupar as terras mais aproximadas, sob o 

ponto de vista geográfico, fixando-se ao norte de Goiás, compondo a história do território 

                                                           
24

 O termo diáspora é na perspectiva de Stuart Hall (2003, p. 34) entendida a partir da noção de identidade 

cultural dos migrantes caribenhos no Reino Unido, traz o entendimento do sentido de identidade e a nação 

caribenha em era de globalização. A cultura caribenha “é impelida por uma estética diaspórica”. Escreve a partir 

da diáspora pós-colonial, com uma visão de cultura impregnada pelas mídias. Estuda o mito dos fundadores do 

conceito de diáspora e também faz menção ao hibridismo.  

O termo é usado com muita frequência para fazer referência à dispersão do povo hebreu no mundo antigo, a 

partir do exílio na Babilônia no século VI a.C. e, especialmente, depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C. 

Em termos gerais, diáspora pode significar a dispersão de qualquer povo ou etnia pelo mundo. Todavia o termo 

foi originalmente cunhado para designar à migração e colonização, por parte dos gregos, de diversos locais ao 

longo da Ásia Menor e Mediterrâneo, de 800 a 600 a.C.”  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Stuart_Hall
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hebreu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%ADlio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Babil%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_VI_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9m
http://pt.wikipedia.org/wiki/70_d.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gregos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A2neo
http://pt.wikipedia.org/wiki/800_a.C.
http://pt.wikipedia.org/wiki/600_a.C.
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nacional que se mescla, em vários autores, com a história do desenvolvimento do Brasil, caso 

de Celso Furtado (2007); Caio Prado Jr. (2000); Florestan Fernandes (1976); Manuel Correia 

Andrade (1989). 

Essas distinções foram determinantes para dividir as potencialidades e as perspectivas 

dessas regiões. Se, no sul e sudeste, esses migrantes ofereceram distintos traços físicos, 

culturais e econômicos que influenciaram determinantemente a formação da população 

brasileira, como explica Furtado (2007), no norte e nordeste, coube aos negros e indígenas a 

participação maior da formação dessa estrutura de ocupação, já que o branco europeu se fixou 

melhor nas lavouras de café, no sul e sudeste do país, por um programa de política pública 

que visava a importação de tecnologia de ponta para a agricultura nacional. 

O indígena é um ator importante na constituição humana desses territórios, se, 

inicialmente, foram considerados mão de obra de segunda classe, em detrimento do africano, 

pela dificuldade em se adequar às necessidades do trabalho para indústria açucareira, 

posteriormente foi quem possibilitou a subsistência dos núcleos de população localizados em 

áreas diversas das produtoras de açúcar.  

No Nordeste, a herança do ciclo do açúcar foi determinante para definir as 

características territoriais latentes, a participação do africano escravo que, após a libertação, 

não se inseriu aos hábitos de acumulação e trabalho, dando, na visão de Furtado (Idem) 

prioridade ao ócio, o que alguns atribuem como justificativa para a distinção regional em 

termos de desenvolvimento. Sabemos que este pensamento traz a germe do preconceito, o que 

podemos considerar para a situação é que na época os escravos libertos não haviam adquirido 

a necessidade de acumulação de riquezas, além da dificuldade de terem de se adaptar, outra 

vez a um rompimento de modo de vida já instituído pela condição de escravo alforriado. 

Em síntese, é desse povo descendente do negro escravo, do indígena 

desterritorializado, em suma, do mestiço, que foi composta a parte norte de Goiás, que hoje se 

constitui o Tocantins.  

A ideia de separação foi significativamente apurada sob esses argumentos, carregados 

de preconceito que, como pontua Firmino (2009, p. 37), serviram para nutrir o desejo e a 

consciência favorável à separação de Goiás do norte goiano, concentrado de um povo 

descendente de escravos alforriados e como explica Geraldo Silva Filho:  

 
 [...] é razoável supor que um protocampesinato de origem mestiça e/ou negra 

começasse a deitar raízes na região norte da capitania de Goiás e o Tocantins 

colonial, também em potencialidade, será berço de toda uma ampla organização de 

comunidades negras rurais, no significado que a antropologia contemporânea tem 

dado ao termo. (Silva FILHO, 2012, p. 91) 
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A migração de indivíduos, notadamente negros, que se fixaram no estado do Tocantins 

adentra o século XX, principalmente aqueles provenientes da região oeste da Bahia, da região 

sul do Piauí e da região sul do Maranhão (Idem), que deram suporte político para que surgisse 

um líder, o qual lhes representasse na tentativa de que desterritorializado o então estado do 

Tocantins lhes restituiriam a autonomia, através do trabalho, e lhes restituísse o sentido de 

cidadania que o lado sul de Goiás os havia negado. 

 

2.6 O líder exige carisma e vocação 
 

Na proposta teórica de Weber (1944) sobre a questão do líder carismático, impera a 

ideia de que o líder era, na essência, o elemento vital, na ordem da democracia moderna; o 

responsável pela execução da política, da orquestração das estratégias de poder e de liderança; 

sem ele, o Estado estaria relegado às representações de políticos profissionais, sem vocação. 

Essas ideias também foram debatidas por Anthony Giddens (1998, p.51)  

O carisma encarna a expressão de um tipo puro de liderança e, na história nacional, 

entre muitas lideranças que se fizeram puras, está a que foi concebida para o Tocantins a 

partir da figura do líder Wilson Siqueira Campos, que retomou o movimento de cisão de 

Goiás nos anos de 1980, com a aprovação do projeto que criou o estado do Tocantins. 

A história do movimento separatista do norte goiano teve início muito antes da efetiva 

separação, remonta os anos de 1821. Figuras que hoje compõem os nomes de ruas e avenidas 

da cidade de Palmas, como do arquiteto Joaquim Theotônio Segurado, representavam este 

levante, na época. Segurado ocupava a função de ouvidor, respondendo pela nova comarca da 

Palmas, criada em 18 de março de 1809. A junta instituída por Segurado durou apenas três 

anos, de 1821 a 1824, quando a região norte foi reincorporada ao Estado de Goiás, frustrando, 

naquele momento, a ideia de independência do povo nortense.  

A história traz registro da intenção da divisão do estado de Goiás desde o período 

colonial. A motivação para o descontentamento da população, principalmente garimpeiros e 

comerciantes da região, estava relacionada com as altas taxas de impostos que eram cobrados 

durante o ciclo do ouro para os garimpeiros, os quais viam na província do Maranhão uma 

alternativa para o recolhimento de impostos menores.  

O governo da província goiana, temendo perder os rendimentos oriundos das minas do 

norte, suspendeu tanto a cobrança do imposto – voltando a cobrar somente o quinto – quanto 

a execução de dividas (a derrama), o que arrefeceu a insatisfação das vilas mais distantes de 

Vila Boa de Goiás. 
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As reivindicações eram contra o chamado “captação”, imposto criado para tentar a 

sonegação que taxava os proprietários pela quantidade de escravos que possuíam e não pela 

quantidade de ouro extraída, o que onerava demais a produção do norte. Por não conseguirem 

pagar as quantias presumidas de impostos, esses proprietários sofriam a “derrama” – imposto 

cobrado para complementar os débitos que os mineradores acumulavam junto à Coroa 

Portuguesa. (GOVERNO DE GOIÁS). 

O Tocantins só passou realmente a deixar de ser um projeto quando surge na vida 

política do estado José Wilson Siqueira Campos, um cearense do Crato, que se radicou em 

Colinas de Goiás e de marceneiro, no início dos anos 1960, se elege vereador diante da 

elevação do povoado de Colinas de Goiás à condição de município em 23 de outubro de 1963.  

É no discurso de posse que Siqueira Campos defende a criação do Estado do 

Tocantins, bandeira que ele levanta em todo o norte e médio norte do estado de Goiás e que o 

elege deputado federal em 3 de outubro de 1970. (PINHO, 2009) 

Neste contexto, Siqueira Campos aderiu à ideia de redivisão dos estados brasileiros, 

iniciando uma campanha na Câmara para ser apreciada a repartição territorial da Amazônia 

Legal (com ênfase no norte goiano), uma vez que, mesmo com investimentos de projetos 

como o Polocentro e Polamazônia, o norte do estado ainda tinha fraco desempenho 

econômico. 

A campanha também foi apoiada por intelectuais, por meio do surgimento da Conorte, 

em 1981, que promoveu debates públicos sobre o assunto em Goiânia. A discussão pela 

divisão foi levada do nível estadual para o nível federal, sendo a proposta rejeitada duas vezes 

pelo presidente José Sarney (1985), sob a alegação de o Estado ser inviável economicamente.  

A mobilização popular e política da região norte fez com que o governador eleito de 

Goiás, em 1986, Henrique Santillo, apoiasse a proposta de divisão, passando a ser grande 

articulador da questão. A efetivação dessas articulações deu-se durante a Assembleia 

Constituinte, que elaborou a nova Constituição Nacional, promulgada em 1988 e que 

contemplou a criação do Estado do Tocantins, efetivamente, a partir do dia 1º de janeiro de 

1989. (GOVERNO DE GOIÁS, online) 

A aprovação do projeto de criação do estado do Tocantins só ocorreu cinco anos 

depois e o deputado Siqueira Campos se elegeu deputado federal por mais quatro anos 

consecutivos. Em 29 de novembro de 1975 foi eleito presidente da Comissão da Amazônia e 

apresentou o projeto de “Redivisão Territorial da Amazônia Legal”, propondo a criação de 

doze novas unidades federativas, entre elas os estados do Tocantins, Carajá e Maranhão do 

Sul. (GOVERNO DE GOIÁS, online) 
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A constituição de 1988, aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte foi o marco 

inicial que deu origem ao Estado do Tocantins, com o desmembramento da porção norte do 

Estado de Goiás, na faixa compreendida entre o paralelo 13º até a região do Bico do 

Papagaio, na divisa do estado do Pará e do Maranhão.  

A subdivisão ocorrida no norte de Goiás coincidiu com o movimento de deslocamento 

humano, conhecido como Marcha para o Oeste, explicado no capítulo anterior. O principal 

objetivo da Marcha para o Oeste na esfera das políticas públicas era de preencher os vazios 

internos no território nacional.  

A pobreza intensa e a falta de desenvolvimento humano do então norte goiano foram o 

mote para movimentos separatistas desde o século XIX e que, a partir da aprovação da 

Constituição de 1988, culminou com a criação do Estado do Tocantins. No entanto, essa 

pobreza e essa falta de desenvolvimento ainda não foram alteradas, principalmente para a 

população nativa, os que aqui estavam quando tudo era Goiás.  

Há um forte indicador de que existam condições potenciais de se alterar esses vícios 

que perseguem a existência desses territórios e que são nesta tese creditados ao poder de 

liderança que os administra, é o que visamos explorar nas análises que seguem. 

 

2.7 Três tipos puros de liderança 
 

      2.7.1 Um Príncipe para o Tocantins: o líder carismático 
 

Neste subitem, faremos uma análise da proposta teórica de Weber a respeito do líder 

carismático com a ideia de analisar o processo de ascensão dos governos de Siqueira 

Campos no Tocantins, amparado por uma espécie de estrutura administrativa que, através 

das políticas públicas formuladas para o Jalapão, nos leva a questionar a legitimidade dessa 

liderança. 
 

Poder e dominação são dois conceitos presentes e inseparáveis na teoria sociológica de 

Max Weber. A relação de proximidade dessa teoria com o Príncipe de Nicolau Maquiavel 

(2013) é inquestionável. Tomamos de empréstimo algumas delas que servem de suporte ao 

nosso argumento, o qual visa investigar a função da legitimidade que o poder estadual do 

Tocantins se fez autor para compor, entre outras coisas, as políticas públicas destinadas ao 

Jalapão. 
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Quando Maquiavel (Idem) faz menção ao principado civil
25

, ele explica que só se 

ascende a este posto ou com o favor do povo ou com o favor dos grandes e vai além: “o povo 

não deseja ser comandado nem oprimido pelos grandes, e os grandes desejam comandar e 

oprimir o povo; e desses dois apetites diversos nascem na cidade um desses três efeitos: ou 

principado ou liberdade ou licenciosidade.” (Idem, p. 44) 

Não queremos dizer aqui que o Tocantins seria o principado, mas as características de 

poder-mando-obediência, observadas na conduta que a liderança política instaurou no estado, 

levou a opinião pública e alguns personagens mais próximos da esfera administrativa a 

conceber, mesmo que de forma panfletária, a ideia de principado. 

Para fazermos essas relações, torna-se necessário definir o conceito de líder 

carismático, para depois podermos discorrer sobre as estruturas políticas do Tocantins. A 

intenção é definir este conceito na sua amplitude subjetiva para que possamos transitar com 

segurança no contexto que visamos aplicá-lo. 

Clifford Geertz, ao se referir ao conceito de carisma proposto por Weber, questiona:  

 
[...] o que o denota afinal? Um fenômeno cultural ou um fenômeno psicológico? 

Como o carisma ora é definido como “uma certa qualidade” que destaca um 

indivíduo, colocando-o em uma relação privilegiada com as origens do ser, e ora 

considerado um poder hipnótico que “certas personalidades” parecem possuir e que 

lhes torna capazes de provocar paixões e dominar mentes. (GEERTZ, 1997, p. 182) 
 

O resultado é que, certamente, o conceito tenha se reduzido a dimensão psicológica e 

que, nos Estados Novos, isso seria um produto da psicopatologia que a desordem social 

alimenta e para entendê-lo é preciso estreitar as observações ocorrentes entre “o estudo da 

autoridade pessoal que se transforma numa investigação do exibicionismo e da neurose 

coletiva”. 

Norberto Bobbio (2000, p. 153) faz menção à aproximação de Weber com Maquiavel 

e Marx e tece o comentário: “Assim como Marx foi considerado o Maquiavel do proletariado, 

Weber foi considerado o Marx da burguesia”. O importante, e isso revigora-nos o entusiasmo, 

é que, para Bobbio como para nós, ele é um clássico e sua obra: 

 
é cada vez mais necessária para entender o período que se desenrola na tensão não-

resolvida entre racionalidade formal e irracionalismo de valores [...] porque a sua 

atualidade nunca diminuiu e as diferentes leituras de sua obra deram lugar ao 

habitual contraste de interpretações. (Idem) 
 

                                                           
25

 Principado civil é a ocasião em que um cidadão privado, sem a utilização de violência, mas com a adesão dos 

demais cidadãos, torna-se príncipe de sua pátria. Para ocupar um principado não é necessário nem toda virtude, 

nem toda fortuna, mas uma fortunada astúcia. (MAQUIAVEL, 2013, p. 44) 
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Trataremos sobre essa teoria das condições de legitimidade de um governo na 

condução das diretrizes acerca do Jalapão, levando em conta a proposta teórica de liderança 

carismática, cunhada por Max Weber, para, posteriormente, verificarmos a legitimidade 

desses governos e de suas políticas públicas para a área estudada. 

Para Weber, deve-se entender por carisma uma qualidade extraordinária: 

 
[...] de una personalidad, cuya virtud si considera en posesión de fuerzas 

sobrenaturales o sobrehumanas – o por lo menos específicamente extracotidianas y 

no asequibles a cualquier otro – o como enviados del dios, como ejemplar y, en 

consecuencia jefe, caudillo, guía o líder [...] lo que importa como si valora 

“dominado por los” carismáticos, por los “partidários”.
26

 (WEBER, 1993, p. 193) 
 

A autoridade política carismática está relacionada não apenas a devoção à pessoa 

portadora de dotes heroicos ou de poder intelectual ou boa oratória, mas, neste caso, importa-

nos entender o carisma como uma qualidade pessoal e incomum de alguém que, predisposto a 

exercer por suas ações algum tipo de liderança, é capaz de cooptar seguidores porque se opõe 

ao que é comum, tem valor em determinada ocasião. 

 

[...] La dominación tradicional está ligada a los precedentes del pasado y en cuanto 

tal igualmente orientada por normas; la carismática subvierte el pasado (dentro de su 

esfera) y es en este sentido especificamente revolucionaria [...] sino que es legítima 

en tanto que el carisma personal “rige” por su corroboración, es decir, en tanto que 

encuentra reconocimiento, y “han menester de ella” los hombres de confianza, [...] 

sólo por la duración de su confirmación carismática. 
27

 (WEBER, 1993, p. 195) 

 

De todas as formas de dominação, a carismática é a mais instável e 

transitória. A obediência dos dominados se mantém apenas enquanto durarem as qualidades 

excepcionais da autoridade política – enquanto subsistir o carisma. Quando ele acaba, a 

crença na legitimidade da autoridade política é seriamente abalada. 

Na dominação Carismática, a autoridade é suportada, graças a uma devoção afetiva 

por parte dos dominados. Ela se assenta sobre as “crenças” transmitidas por reconhecimento, 

que pessoalmente alcançam os heróis e os demagogos em épocas distintas, como na 

instauração ou na construção de um Estado durante as guerras e revoluções, convertendo o 

reconhecimento em deveres invioláveis que lhes são devidos pelos governados.  

                                                           
26

 Ver a tradução: uma personalidade, cuja virtude é considerada na posse de forças sobrenaturais ou sobre-

humanas – ou, pelo menos, especificamente extracotidianas e não está disponível para qualquer outro – ou como 

enviados de Deus, como exemplar e, portanto, chefe, líder, guia ou líder [...] o que importa são os valores 

carismáticos para os “dominados” ou “adeptos”. 
27

 Ver a tradução: A dominação tradicional está ligada ao passado e, como tal, é guiada por regras; o carismático 

subverte o passado (dentro de seu campo) e, nesse sentido, é especificamente revolucionária [...] é legítimo, 

desde que o carisma pessoal encontre reconhecimento, e “tem ele homens de confiança”, [...] apenas enquanto 

durar a confirmação carismática. 
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A obediência ao líder decorre das qualidades pessoais que apresenta, não há 

necessidade de nenhum procedimento ordenado para a nomeação e substituição. Não há 

carreiras e não é requerida formação profissional por parte do “portador” do carisma e de seus 

ajudantes. Weber coloca que a forma mais pura de dominação carismática é o caráter 

autoritário e imperativo. Contudo, classifica a dominação carismática como sendo instável, 

pois nada há quem assegure a perpetuidade da devoção afetiva ao dominador por parte dos 

dominados. 

Weber observa que o poder racional ou legal cria, em suas manifestações de 

legitimidade, a noção de competência; no poder tradicional, a de privilégio; e no carismático, 

dilata a legitimação até onde alcance a missão do “chefe”, na medida de seus atributos 

carismáticos pessoais. 

Já sabemos diante mão da configuração territorial e humana que compõe o Jalapão, 

sob este princípio, o que faz com que essa população legitime ou não um líder carismático, 

político por vocação ou demagogo por natureza, a ser o seu verdadeiro representante? A 

forma que conduz politicamente as ações com o apoio da burocracia para favorecer a maioria 

do povo ou defender uma minoria que orbita em torno do poder? 

Dissemos, anteriormente, que a análise de Weber da estrutura política da Alemanha 

tinha como preocupação a inter-relação de três elementos centrais: a posição tradicionalmente 

estabelecida dos proprietários de terra “feudais”, junker; a tendência à dominação burocrática, 

incontrolada pelo funcionalismo do estado; e a carência da liderança política, que se vinculava 

a cada um desses fatores. Esses três pontos também são fáceis de serem identificados no 

Tocantins. 

É na relação estabelecida com os grandes proprietários de terra e de gado, uma via 

tradicional nas relações de poder existentes nas terras do Cerrado, bem como se cercando de 

aliados que controlaram os designíos do Estado pela força da burocracia estatal, comum nas 

relações de poder e na carência de uma liderança política que elevasse o norte de Goiás à 

categoria de um território produtivo e engrandecido pelo comércio e pela abundância, que se 

corporifica o Estado do Tocantins e seu líder carismático, o então deputado federal Siqueira 

Campos. 

A habilidade e a astúcia de um político vocacionado, que almeja o poder executivo 

para edificar o seu principado nas terras cerradeiras do mais novo estado do Brasil, 

consagrando-se de antemão governador, não pode ser questionada. 

Maquiavel (2013, p.44) ainda nos relembra que aquele que chega ao principado com a 

ajuda dos grandes se mantém com mais dificuldade do que aquele que chega com a ajuda do 
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povo, porque em sua volta se encontram muitos outros que se julgam seus iguais e, por isso, 

não os pode comandar nem manejar a seu modo, o que ocorreu também no Tocantins. 

Weber centra sua teoria na dominação carismática. Para ele, ela ocorre frequentemente 

em situações de emergência, associada a uma comoção coletiva, que expressa a reação das 

massas populares a alguma experiência extraordinária e as move a entregar-se a alguém que 

as conduza pelo feito heroico. Essa dominação é quase transitória em relação às demais, que 

são mais duráveis. 

O líder carismático é sempre um reformador extremo que deseja a prática estabelecida 

para ir à raiz do problema. Domina os homens em virtude de qualidades inacessíveis para os 

outros, é incompatível com as regras de pensamento e de ação que imperam contra a sua 

vontade. As pessoas se entregam ou nele depositam confiança pelas manifestações de 

autenticidade e podem se distanciar das regras estabelecidas para seguir as ordens 

proclamadas pelo líder carismático. 

O líder carismático é um homem que reclama obediência, invocando a missão que se 

sente chamado a cumprir. Seus títulos só são válidos se aqueles a quem pretende guiar 

reconhece a sua missão e permanece sendo o líder enquanto pode prová-la. 

O líder é uma espécie de homem que faz parecer que lhe foi atribuído um poder 

superior e não pode se furtar ao chamado que lhe foi conferido; quem lhe segue está atado por 

um dever de obediência. 

Nessa descrição, insere-se a epopeia vivificada por Siqueira Campos quando instituiu 

as políticas para o Tocantins, inicialmente, um dos espaços territoriais mais pobres do estado 

de Goiás, o que motivou a separação deste com o resto do Estado. Formado por uma 

população já descrita acima – negros, índios, posseiros e camponeses – e por uma elite 

interessada em amealhar os benefícios oriundos das terras e das propostas de investimentos 

advindos para a construção do novo estado. 

As políticas definidas para o Tocantins foram firmadas no dia 6 de agosto de 1987, 

com a instauração do estado do Tocantins na região norte, com o intuito de que pudesse 

receber incentivos de desenvolvimento com juros mais baixo, inserindo-se no que se definiu 

como um estado que compõe a Amazônia Legal, embora suas características políticas e 

administrativas estejam mais aproximadas as da região centro-oeste. 

Em 30 de junho de 1988 foi aprovado o artigo que, na redação final, recebeu o número 

13 das Disposições Transitórias: 

Art. 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área descrita 

neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a eleição 

prevista no § 3º, mas não antes de 1º de janeiro de 1989. 
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§ 1º - O Estado do Tocantins integra a Região Norte e limita-se com o Estado de 

Goiás pelas divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, Porangatu, 

Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, 

conservando a leste, norte e oeste as divisas atuais de Goiás com os Estados da 

Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso. (CAZZOLATO, online) 
 

O Estado legitimado e reconhecido passou a ser gerido pelo seu líder e pela equipe de 

assessores que o acompanhavam, compondo um quadro administrativo que, na acepção da 

teoria de Weber, é invocada por “homens de confiança” da liderança.  

 
Figura 1 – Fotografia de Siqueira Campos no Congresso Nacional/Figura 2 – Fotografia de Siqueira                       

Campos 

              

              Fonte: arquivo da Secom-TO                                              Fonte: Monte Bianco intermediações de     

Negócios          

  

Maria José Pinho (2009) enumera os principais motivos que contribuíram para a 

autodeterminação política do Tocantins: 

1. O crescimento demográfico da região, que em 1985 apresentava uma 

população de aproximadamente um milhão de habitantes (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 1985). 

2. Um coeficiente para o preenchimento de vagas na Assembleia 

Legislativa Estadual e no Congresso Nacional. Tinham aproximadamente quatrocentos 

mil eleitores na região. 

3. Uma região rica em terras agricultáveis. 

4. Potencial para criação de usinas hidrelétricas, pois possui dois grandes 

rios, o Araguaia e o Tocantins. 

5. Duas rodoviárias federais (Belém-Brasília e Transamazônica). 

6. Crescimento expressivo na agropecuária. 
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Se o governador tomou posse no ano de 1989, junto com a formalização oficial do 

Estado do Tocantins, este mesmo governador se manteve no cargo até 1991. Depois foi 

substituído por Moisés Nogueira Avelino, que comandou entre março de 1991 e janeiro de 

1995. Em primeiro de janeiro de 1995, retorna Wilson Siqueira Campos e se mantém até o 

ano de 1998. A partir do próximo mandato, assume Raimundo Nonato Pires dos Santos, de 4 

de abril de 1998 a 1 de janeiro de 1999.  

O próximo mandato volta ao poder de Wilson Siqueira Campos, permanecendo de 

janeiro de 1999 a janeiro de 2003. Assume, em seguida, Marcelo Miranda, em janeiro de 2003 

a janeiro de 2007, reelegendo-se e permanecendo no poder de janeiro de 2007 a setembro de 

2009. Neste ano, é impedido de se manter no governo por corrupção e assume o vice-

governador Carlos Henrique Amorim em setembro de 2009, permanecendo até janeiro de 

2011.  

No próximo pleito, assume Siqueira Campos em janeiro de 2011, permanecendo no 

governo até 5 de abril de 2014, ocasião que se afasta do poder para que seu filho Eduardo 

Siqueira Campos possa concorrer a eleição de governador do Estado do Tocantins. O governo 

passa a ser comandado por Sandoval Cardoso, eleito pela Assembleia Legislativa em maio de 

2014 e retoma ao comando o governador Marcelo Miranda em 2014.  

Iniciamos este texto buscando responder as seguintes indagações: 

O que legitima um líder carismático a ser o verdadeiro representante de um povo que o 

elege? A forma que conduz politicamente as ações, com o apoio da burocracia, para favorecer 

a maioria do povo ou defender uma minoria que orbita em torno do poder? Como o tipo de 

poder interfere nas políticas públicas que incidem sobre o território? 

Nessa análise, pudemos constatar que é atributo do político Siqueira Campos se tornar 

popular, a partir de uma situação particular, que foi a criação do estado do Tocantins e que 

gerou uma comoção coletiva dada à situação social, política e econômica vivenciada pelo 

norte goiano, antes de se tornar o estado do Tocantins. 

Podemos também destacar nas suas ações em defesa dessa ideia e durante o período 

que esteve, ainda permanecendo, atrelado ao governo, características que o distingue dos 

demais, movido pela missão e ideário de criar e conduzir um novo estado. 

As características subjetivas que aqui são apresentadas nos remetem apenas a atestar 

que a ideia de emancipação do norte de Goiás e criação do estado do Tocantins, remonta no 

início do século XIX (1821-1823), conforme Pinho (2009); Maria do Rosário Cassimiro 

(1996); Yearim Melgaço Barbosa (1999), num momento de declínio da mineração, falta de 

incentivo da produção agrícola e situação política de abandono do norte. 
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Em 14 de setembro de 1821 foi instalado o governo provisório do Norte de Goiás, 

tendo como governador Cavalcante e como presidente Theotônio Segurado. Em 1823, 

Segurado voltou a Lisboa, enfraquecendo a luta pela divisão do norte goiano, sem sucesso do 

movimento. 

No ano de 1923 é instalado um governo provisório no Sul, com o objetivo de 

reestabelecer a unidade política da província, uma vez que havia uma parcela de pessoas que 

eram contrárias ao movimento emancipatório e à independência do norte. 

No ano de 1958, o norte goiano volta a retomar a luta pela criação da nova unidade 

federativa, em defesa da criação do Estado do Tocantins, continuando nos anos 1960, mas 

com pouco respaldo pela emergência do governo militar que impunha a ideologia de 

segurança nacional. Só em 1980, com o movimento de redemocratização, foi retomado o 

movimento pela criação do Estado do Tocantins (PINHO, 2009). 

Com o surgimento da Comissão de Estudos dos Problemas do Norte Goiano 

(Conorte), em 1981, que defendia a capacidade do Norte de Goiás de gerir política e 

economicamente, ressurge o movimento, mas foi inibido por se ater a problemas das lutas 

passadas. (Idem, p.17). 

No ano de 1982 aconteceu, em Goiânia, o congresso para discutir os problemas do 

norte goiano, identificando-se que “a autonomia do Estado era a única via possível de 

ampliação e industrialização e de desenvolvimento local” (Idem) e buscando arregimentar o 

maior número possível de representantes políticos para o norte. 

Desta discussão, surgiram os nomes de José dos Santos Freire e José Wilson Siqueira 

Campos para o Congresso Nacional e três representantes para a Assembleia Legislativa 

Estadual, Hagaus Araújo, Brito Miranda
28

 e Totó Cavalcante. (Idem) 

A constituição de 1988 concedia à Assembleia Estadual o poder de decidir sobre 

desmembramento e formação de novos estados, além de instaurar o plebiscito. As propostas 

de criação deveriam ser apresentadas por um líder político ou deputado constituinte. 

Finalmente, o projeto que reivindicava a criação do Estado do Tocantins foi 

apresentado pelo deputado federal José Wilson Siqueira Campos, na época, filiado ao Partido 

da Frente Liberal, no ano de 1988.  

Dos fatos apresentados, podemos considerar que foram necessários 165 anos, de 1823 

até 1988, para se consolidar a luta pela criação do Estado do Tocantins; podemos também 

                                                           
28

 Pai do atual governador do Estado do Tocantins, Marcelo Miranda, eleito no ano de 2002, reeleito em 2006. 
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mencionar que, dos atores que passaram por este processo, foi o deputado Wilson Siqueira 

Campos quem conseguiu dar concretude a esse desejo. 

Neste ato, e pela forma como conduziu a política do estado, instituiu-se como o líder 

político que adquiriu carisma e, pelas qualidades que são inacessíveis aos demais, 

empreendeu o feito de reformar uma estrutura burocrática pesada e hierárquica, suscitando a 

simpatia e a confiança das massas que esperavam a separação do norte de Goiás e a 

constituição do novo estado do Tocantins. 

No centro político de toda sociedade organizada, há sempre uma elite governante e um 

conjunto de formas simbólicas e materiais que expressam a maneira que ela realmente 

governa. As diversidades dessas coisas se relacionam com a cultura de cada povo e do poder 

de importância que este povo atribui ao que acontece. 

Para compreendermos como essas relações de legitimidade e de simbologia ocorreram 

no Tocantins, é bom relacionarmos como e onde este mundo foi construído. A intensidade 

dessas  ocorrências geográficas no devir do Cerrado é o tema do próximo tópico. 

 

2.8 Parque Estadual do Jalapão: a autoridade legal 
 

Neste subitem, vamos entender a importância do Parque Estadual do Jalapão (PEJ) 

como ambiente onde ocorre os conflitos aqui mencionados, a estrutura administrativa e o 

aparato burocrático fragilizado, os aspectos importantes da sua estrutura de Unidade de 

Conservação e zona de amortecimento, além dos aspectos sociais, econômicos e humanos 

inerentes à sua existência. É no interior do PEJ que se encontram os espaços que foram 

selecionados para serem analisados, sob a propositura dos três tipos puros de dominação. 
 

A proteção necessária: UC 

As Unidades de Conservação (UC), segundo o MMA, são: 

 

Áreas naturais protegidas que possuem características naturais relevantes, com 

objetivos de conservar a biodiversidade e outros atributos naturais nelas contidos, 

com o mínimo de impacto. Elas são criadas para garantir a manutenção da 

biodiversidade e do equilíbrio ecológico, bem como proteger locais de grande beleza 

cênica, como serras, dunas e cachoeiras. Além de permitir a sobrevivência da 

diversidade de animais e plantas, essas áreas contribuem para regular o clima, 

abastecer os mananciais de água e proporcionar qualidade de vida às populações. 

Pela importância de seus recursos naturais, nelas as atividades humanas possuem 

regulamentações específicas, a fim de assegurar a preservação do meio ambiente e 

suas características como flora, fauna e recursos hídricos. (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2015) 
 

O PEJ tem esse objetivo: a proteção de áreas importantes para a preservação de 

biomas. As UCs podem ou não desenvolver atividades, para tanto, é necessário a permissão 

ou o licenciamento do órgão ambiental competente. Nelas há uma “zona de amortecimento”, 

http://www.semace.ce.gov.br/?p=1484
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que são áreas de entorno onde as atividades humanas estão sujeitas as normas e restrições 

específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

Um dos documentos técnicos indispensáveis na gerência das UCs é o “Plano de 

Manejo”, que dá fundamento aos objetivos da unidade, nele são estabelecidos o zoneamento e 

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, além da 

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade de conservação. Como 

instrumento de gestão participativa, cada UC também deve dispor de um “Conselho Gestor”, 

constituído por representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e 

população residente, sendo presidido pelo gerente da UC. 

O Parque Estadual do Jalapão se caracteriza como uma Unidade de Preservação de 

Proteção Integral do Estado do Tocantins abrange uma área de 34 mil quilômetros 

representando 158. 885,5 hectares, todo ele inserido no município de Mateiros fazendo 

fronteira com oito municípios Ponte Alta do Tocantins, São Félix do Tocantins e Novo 

Acordo. (FISCHER, 2003) 

.O PEJ foi criado pela lei estadual 1.203 de 12 de janeiro de 2001, completou 14 anos 

de existência e tem por objetivo a preservação dos recursos naturais da região na qual está 

inserido, fato que restringe suas formas de exploração, admitindo-se apenas o aproveitamento 

indireto dos seus benefícios. 

O PEJ está localizado na área nuclear da região do Jalapão e sua importância na esfera 

administrativa é essencial, dada a sua abrangência territorial e pela função que exerce, que é, 

necessariamente, de proteger um dos mais ricos e importantes patrimônios ecológico nacional. 

A existência do parque é essencial na ajuda à preservação de diversas sub-bacias, que são 

essenciais para a oferta de recursos hídricos para o rio Tocantins.   

No mapa a seguir se visualiza a extensa área compreendida por todo Jalapão: a marca 

cinza cercada por um quadrado. Aí estão os estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e Bahia. 

No mapa verde escuro estão as demarcações das Unidades de Conservação.  

O Parque Estadual do Jalapão está sinalizado pela linha verde claro; o ponto vermelho 

identifica a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
29

, situada no município de São 

Félix do Tocantins, no estado do Tocantins, com uma área de 325, 65 ha; de propriedade de 

Lúcio Flávio Marini Adorno e Maria Lúcia Resende Adorno.  

                                                           
29

 A portaria que institucionalizou a RPPN foi publicada no Diário Oficial da União 143 de 27 de julho de 2010, 

na seção/pg. 01-159. Disponível em: <http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/546/ >. Acesso em: 

7 jul. 2015. 

http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/546/


107 
 

A caracterização da importância desse território é assegurada no Diagnóstico e 

Planejamento do Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão como em documentos do 

Conservation International-Brasil (CI-Brasil) e destaca-se mediante a importância que o 

patrimônio natural ali existente representa no contexto de um território rico em mananciais de 

água e biodiversidade. 

O Parque Estadual do Jalapão é necessário porque ajuda a proteger parte de um vasto 

patrimônio natural, composto, entre outras coisas, pela bacia do rio do Sono, pelas sub-bacias 

do rio Perdida, das Balsas e do rio Manuel Alves da Natividade, pela porção territorial leste 

do Estado do Tocantins, além da existência das nascentes dos principais tributários do rio 

Tocantins, que aumentam o caudal do mesmo, alimentando o sistema hídrico do médio e 

baixo Tocantins. (FISCHER, 2003)  

 
[…] A área do PEJ se apresenta como um grande mosaico de várias das 

fitofisionomias que caracterizam o Cerrado brasileiro. Dentre as espécies vegetais, 

encontram-se Astronium fraxinifolium, Myracrodrucon urundeuva, Attalea 

spectabilis, jacaranda praetermissa, Pouteria torta, Acosmium subelegans, Andira 

cordata e Parkia platycephala, além de espécies novas [...] Em relação à fauna 

podemos citar o Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) a Onça-pintada (Panthera 

onca), a Suçuarana (Puma concolor), a Jaguatirica (Leopardus pardalis), o Tatu-

canastra (Priodontes maximus), o Tamanduá-Bandeira (Mymecophaga tridactyla), a 

Sussuapara ou Cervo-do-pantanal (Blastocerus dicothomus), a Inhamu-carapé 

(Taoniscus nanus), a Maria-corruira (Euscarthmus rufomarginatus), a Arara-azul-

grande (Anodorhynchus hyacinthinus), o Pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) os 

lagartos (Iguana iguana, Tupinambis duseni e Tupinambis quadrilineatus) as 

serpentes (Boa Constrictor, Corallus hortulanus, Epicrates cenchria, Eunectes 

murinus) e o jacaré (ectabillis). (Idem) 
 

O conhecimento científico sobre a flora e a vegetação do Jalapão não é muito amplo, 

pelo contrário, é bastante incipiente, como faz referência o Plano de Manejo do Parque 

Estadual do Jalapão. A justificativa está relacionada à grande extensão, à dificuldade de 

acesso pela inexistência de rodovias, o que colabora para que a coleta de dados se restrinja as 

áreas específicas de Mateiros e as imediações do Parque. 

A caracterização do Jalapão, mais especificamente das áreas compreendidas 

internamente no PEJ, serão descritas, para efeito desta tese, a partir do documento de 

“Diagnóstico e Planejamento do Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão”, como já 

explicitado na metodologia da pesquisa.  A descrição da paisagem é importante para que se 

vislumbre o impacto paisagístico que a localidade oferece em termos de atrativos para a 

exploração da atividade turística.  
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Figura 3 – Mapa da UC Parque Estadual do Jalapão 

 

                                              Fonte: IBGE; ICMBio; INPE; NASA; SEPLAN-TO 
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A primeira expedição científica e conservacionista, denominada Gilvandro Simas 

Pereira, foi organizada pelo IBAMA com a intenção de levantar subsídios sobre a região para 

fins de criação da unidade de conservação federal (criada em setembro de 2001), que veio a se 

chamar Estação Ecológica da Serra Geral do Tocantins. (ARRUDA; BEHR apud FISCHER, 

2003) 

Nessa primeira expedição foram coletadas 605 amostras botânicas e foram 

identificadas 100 famílias e 434 espécies de plantas. Uma comparação florística, utilizando-se 

classificação científica (táxons)
30

 e indicadores foram realizados para indicar a similaridade 

do Jalapão com Unidades de Conservação do Cerrado. O que se concluiu foi que existem 

similaridades florísticas entre o Jalapão e os Parques Nacionais da Chapada dos Guimarães 

(PNCG), no Mato Grosso, da Serra do Cipó (PNSC), da Chapada dos Veadeiros (PNCV) e de 

Brasília. 

A expedição constatou a singularidade florística do Jalapão, pois, foram coletadas, 

ainda, quatro espécies novas dos gêneros: Pleonotomasp. (Bignoniaceae), Ouratea sp. 

(Ochnaceae), Esembeckiasp. (Rutaceae) e Vernoniasp. (Asteraceae). (PROENÇA et al. apud 

FISCHER, 2003). 

Na segunda expedição botânica, ocorrida no ano de 2002, na mesma área, foram 

gerados os dados sobre a vegetação do Parque Estadual do Jalapão e entorno que subsidiaram 

a elaboração do “Plano de Desenvolvimento Sustentável para o entorno do Parque Estadual 

do Jalapão”. (CI – Brasil apud FISCHER, 2003). 

Um rico acervo de espécies de arbustos e herbáceas, trinta e seis espécies que 

aparecem pela primeira vez para o Bioma Cerrado, vinte e sete espécies listadas em alguma 

categoria com ameaça e a existência de espécies amazônicas em matas de galeria e áreas mais 

úmidas da região. (SCARIOT apud FISCHER, 2003) 

Neste estudo, definiu-se a separação entre as variações estruturais florísticas para a 

área de Cerrado denso
31

, Cerrado aberto
32

, parque de Cerrado
33

 e Campo Sujo
34

. 

                                                           
30

 O táxon é o objeto de estudo da Taxonomia, que visa a individualizar e a descrever cada táxon, seja de que 

nível taxonômico for, e da sistemática, que visa a organizá-los nos diferentes sistemas de classificação. 
31

 Subtipo de cerrado onde a densidade do estrato arbóreo é menos densa, formando uma cobertura de 5% a 20% 

e altura média de dois a três metros. (RIBEIRO; WALTER, apud FISCHER, 2003). 
32

 Formação savânica, caracterizada pela presença de árvores agrupadas em murundus, os quais podem 

apresentar um desnível imperceptível ao restante do terreno. As árvores formam ilhas em meio a uma vegetação 

predominantemente campestre (Idem) 
33

 Formação savânica, caracterizada pela presença de árvores agrupadas em murundus, os quais podem 

apresentar um desnível imperceptível ao restante do terreno. As árvores formam ilhas em meio a uma vegetação 

predominantemente campestre (Idem) 
34

 Vegetação campestre semelhante aos campos limpos, mas que apresentam maior densidade de arbustos, os 

quais, muitas vezes, são constituídos de espécies arbóreas de cerrado, sentido restrito. (Idem). Esta é a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistem%C3%A1tica
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Outra observação importante está relacionada às queimadas, identificando-se que o 

fogo nas veredas pode ser um fator para determinar a estrutura das comunidades vegetais, 

servindo para aumentar a rebrota e diminuir a estatura das plantas, características encontradas 

nas plantas dos cerrados do Jalapão. 

A grande quantidade de espécies, caracterização da fitofisionomia, é descrita levando 

em conta a paisagem campestre, com extensas manchas de formações savânicas, 

principalmente cerrado ralo. Quase todas as fitofisionomias ocorrem em solos arenosos 

(areias de quartzo), variando apenas o relevo, a profundidade e a drenagem. 

Em determinados locais, há afloramentos rochosos esparsos sobre solos arenosos, 

onde se verifica o adensamento do estrato arbóreo, formando cerradões em determinados 

locais. Há a presença de matas de galeria que se estendem por mais de 10 metros em cada 

margem de curso d’água. 

O capim dourado é encontrado nas cabeceiras dos cursos de d’água, local das veredas 

ou matas de galerias inundáveis, circundados por campos limpos úmidos. Muitos córregos são 

inteiramente circundados pelo capim dourado. As matas ciliares são mais raras do que as 

matas de galerias nos córregos e riachos.  

No rio Novo, por exemplo, grande extensão é margeada por campos limpos, úmidos 

ou secos e cerrados ralos. O rio Novo é um curso de água de planície em terreno arenoso, com 

dinâmica bastante acentuada. Essas características propicia a formação de lagoas, oriundas do 

antigo leito deste rio. Nessas lagoas marginais, existem exuberantes vegetações aquáticas. Há 

ainda outras lagoas naturais na região, distantes de cursos d´água, que também apresentam 

vegetação. 

 Os locais de maior riqueza de fauna e flora foram segundo, o “Diagnóstico do Plano 

de Manejo”: “S2- Rio Novo” e “S3- Cachoeira da Velha”, ambos com 125 espécies. O ponto 

de maior riqueza foi o ponto P1 (Cerrados do Mumbuca), do sítio 1 (Mumbuca), com 74 

espécies de aves, seguido do ponto P10 (Mata ciliar), do Sítio 3 (Cachoeira da Velha), com 70 

espécies. 

O diagnóstico do meio socioeconômico levou em conta os estudos do Plano de 

Desenvolvimento do Ecoturismo da Região do Jalapão, em três volumes, realizado por 

RUSCHMANN Consultores de Turismo (2000). Os volumes I e III têm por objetivo oferecer 

um diagnóstico dos atrativos ecoturísticos e das operações turísticas na região para, em 

seguida, apresentar recomendações, considerando: apoio institucional, capacitação dos 

                                                                                                                                                                                     
fitofisionomia mais comum em todo o Jalapão, apresentando-se em áreas bastante extensas e contínuas, 

formando uma paisagem homogênea, modificada apenas pelas linhas de drenagem. 
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recursos humanos, envolvimento da comunidade, medidas preventivas e unidades de 

conservação. 

Outro estudo, desenvolvido pela TECHNUM Consultoria Ltda., parcialmente 

concluído em junho de 2003, foi contratado pela Secretaria do Planejamento e Meio 

Ambiente do Estado do Tocantins (SEPLAN) e denominado “Plano de Desenvolvimento 

Urbano em apoio à Gestão Ambiental de Mateiros”. Este documento se caracteriza como 

instrumento de planejamento e gestão, com vistas ao desenvolvimento sustentável do 

município. 

O Plano se estrutura em dois grandes compartimentos: situação atual do 

desenvolvimento municipal e situação desejada para o desenvolvimento municipal. Este 

último foi fundamentado no cenário de desenvolvimento sustentável.  

O Plano de desenvolvimento Sustentável do Entorno do Parque Estadual do Jalapão – 

MMA-PROBIO do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica foi desenvolvido em 2002. Traz uma análise socioeconômica de cada uma das 

comunidades que integram o entorno do Parque (Diagnóstico Socioeconômico do Parque 

Estadual do Jalapão). 

A ameaça a esse patrimônio natural do Jalapão, já detectada pela grande devastação do 

Cerrado brasileiro, especificamente nos limites compreendidos entre os estados de Goiás, 

atingindo o Tocantins e os Gerais, como é conhecida a grande área de espaço cerradeiro nas 

imediações de todo Jalapão, tem uma característica homogênea, a parceria entre a 

agroindústria e o Estado, via disponibilização dos recursos públicos. 

A justificativa para a devastação de faixas contínuas do cerrado continua a mesma, já 

enfaticamente discutida: a vocação do território para a produção e a distribuição de grãos, 

ocasionando uma alteração na paisagem e nas relações socioeconômicas para que ocorra um 

novo movimento, este agora reconfigurado pela revalorização do espaço agrário fronteiriços.  

As grandes transformações ocorridas no campo e no cenário econômico e 

sociocultural do cerrado brasileiro e que se intensificaram, como pontua Gomes (Idem) a 

partir da ascensão dos militares no controle do Estado brasileiro, ocorreram nas décadas 

subsequentes ao golpe de 1964, com o advento do modelo de desenvolvimento capitalista 

neoliberal. 

 
[...] que deu ênfase ao surgimento de uma nova matriz ambiental/territorial 

resultante da convergência de três estratégias preestabelecidas pelo capitalismo 

internacional após Segunda Guerra Mundial, que impôs aos países considerados 

“subdesenvolvidos” uma Nova Divisão Internacional do Trabalho (NDIT) e, 

consequentemente do espaço geográfico. (Idem, p. 353). 
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A existência de parques e unidades de conservação se apresenta como uma estratégia 

pertinente para que sejam contidas as iniciativas que, em nome do desenvolvimento, fazem 

sucumbir vastas áreas de florestas e de biomas cerradeiros. O PEJ é, de fato, um território de 

extrema importância neste contexto, pois abriga comunidades humanas e reservas de flora e 

fauna específicas e importantes, por isso sofre bastante pressão. 

Ali ocorre a incidência de população de quilombos, o nascedouro de uma rica e 

importante fonte de produção, o capim dourado, além da evidente potencialidade turística. A 

tensão de interesses sociais e econômicos, já depositados neste território, promove uma 

pressão econômica e cultura intensa, uma vez que, se de um lado, a área tem a sua utilização 

limitada pelas pertinentes UC; por outro, existe a pressão política para a expansão da 

exploração nos limites do parque para fins do agronegócio. 

O PEJ faz parte de uma estratégia gerida pelo Estado do Tocantins, que promoveu a 

institucionalização do Jalapão como ícone de uma estratégia de desenvolvimento, através das 

políticas públicas provenientes do Naturatins, que visa inserir, além do patrimônio natural, a 

população excluída ao longo da história do Brasil, como os remanescentes de quilombo, 

moradores da comunidade de Mumbuca. 

O PEJ é o maior depositário da preservação do Jalapão e apresenta uma administração 

conturbada, com muita dificuldade em promover essas articulações, uma gestão conciliadora, 

em decorrência da luta de interesses ali existentes, a par das políticas e dos conchavos que 

existem nas relações de poder, inerentes ao domínio do território estudado. 

No “Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão”, no item “4.1 Enfoque 

Internacional”, diz que o enquadramento do PEJ, como área protegida internacionalmente, 

pode ser reconhecido e verificado “pelos atos celebrados entre o Brasil e outros países, 

indicando prioridades que possam orientar o planejamento da Unidade” (SECRETARIA DO 

PLANEJAMENTO/ INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS, 2003). 

 

[…] Após a definição da abrangência dos estudos de elaboração do diagnóstico da 

UC, são feitas proposições com a finalidade de corrigir as situações de conflito e 

otimizar as demais situações na forma de um planejamento. Ainda neste processo de 

planejamento participativo, uma forma de garantir canal aberto de diálogo a fim de 

prever e resolver e/ou minimizar conflitos, é a constituição de um Conselho 

Consultivo composto pelos diversos atores ligados ao PEJ. (Idem). 
 

Não há apenas a preocupação com a fauna e flora, a tensão ecológica entre 

importantes ecossistemas, como a Floresta Amazônica, a Caatinga e o próprio Cerrado, a sua 

posição geográfica em relação a outras UC estabelecidas na região do Jalapão, o introduz a 
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um território demarcado como de “Núcleo de Desertificação”. Outra inserção não menos 

importante é de estar o PEJ inserido na Reserva Biosfera do Cerrado, compreendido em Áreas 

Críticas ou “Hotspots”. 

 

2.8.1 A funcionalidade 
 

A funcionalidade burocrática do PEJ é também uma variável importante para o Estado 

e para a salvaguarda dos objetivos de proteção e sustentabilidade deste território. Os quadros 

de funcionários públicos deveriam ser selecionados por um critério racional, com base em 

exigências de qualificação e competências profissionais, o que não ocorre, na maioria dos 

casos. 

Na estrutura que disciplina o funcionamento das UCs e dos parques ecológicos, há 

uma demanda de serviços administrativos que são solicitados para os órgãos de governo, 

através das estruturas do Naturatins, no Estado do Tocantins. Existe, também, a gestão 

política, que, pela força coercitiva demandada pelo Estado, toma para si o poder de nomeação 

de profissionais que nem sempre estão tecnicamente preparados para os cargos que ocupam: 

 
[...] A reportagem de (o) eco apurou que o Parque Estadual do Jalapão (PEJ) se 

transformou em instrumento político pelo governador Wilson Siqueira Campos 

(PSDB) [...] Entre os problemas estão a contratação de funcionários “fantasmas”, a 

mudança de gerência por motivos eleitorais e a lotação de funcionários ligados ao 

ex-prefeito de Mateiros, Antônio Alves da Silva, mais conhecido como Martins, 

aliado a Siqueira. (JORNAL ECO, 2011). 
 

A burocracia é o modo mais eficiente para a execução de serviços rotineiros que 

caracterizam a estrutura administrativa do Estado moderno, mas nem ela é capaz de romper 

com o problema do poderio em detrimento do saber técnico.  A burocratização é um processo 

“inexorável”. Weber a concebe como inevitável e crescente, em razão de sua adequação ao 

padrão de sociabilidade característico da modernidade. 

Quando se refere a uma estrutura burocrática, o autor faz referência a um princípio de 

hierarquia administrativa, a uma ordenação de autoridades fixas, que exige uma formação 

profissional antes que política. (WEBER, idem p. 174-175). O aparato burocrático não oferece 

maneira de romper com comportamentos, que já foram acima discutidos, inerentes ao caráter 

cultural das organizações que facilitam a entrada de compadrios, dos conchavos, da escolha 

política antes da técnica. 

A administração do PEJ tem a finalidade de conter os avanços antrópicos ocorridos na 

área, visando promover a integridade física e cultural dos grupos humanos ali residentes, bem 

como mediar os conflitos que se apresentam na área de entorno. 
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2.8.2 O deserto do Jalapão 
 

A ideia de definir o Jalapão como um deserto tem relação com o conceito de 

desertificação que foi conferido pela Convenção das Nações Unidas para Combate à 

Desertificação. Neste conceito, a desertificação é entendida como “a degradação da terra nas 

zonas áridas, semi-áridas e sub-áridas e sub-úmidas secas resultantes de fatores diversos, tais 

como as variações climáticas e as atividades humanas” (SECRETARIA DO 

PLANEJAMENTO; INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS, 2003). 

O Jalapão que se reconhece como um deserto não se caracteriza como área de 

desertificação, está na Área de Atenção Especial e, como ele, também está incluído porções 

do pampa rio-grandense; as áreas de desertificação são definidas pela Conferência de Nairobi 

sobre o meio ambiente (1977).  

A desertificação corresponde aos processos de diminuição do potencial biológico da 

terra, decorrentes das atividades humanas, que poderão resultar definitivamente em áreas 

desérticas. Cabe ressaltar que, na Conferência Rio-92, estabeleceu-se que desertificação é um 

processo de degradação de terras, vinculada aos climas áridos, semiáridos e subsumidos, 

decorrentes da pressão das atividades humanas sobre os recursos naturais.  

No Brasil, a região Nordeste apresenta a predominância climática do semiárido e se 

insere nos espaços de desertificação desde 1992. Diferentemente, no Jalapão, a incidência dos 

areais, que se definiram como dunas, foi denominada, por Dirce Suertegaray (1987), como 

arenização.   

O conceito foi construído para explicar a origem desse fenômeno e diferenciá-lo do 

processo de desertificação. Os areais que se formam no Jalapão, com aparência de dunas, são 

constituídos pela porção basal dos arenitos de formação Urucuia, conhecidos como Pedra de 

Fogo. 
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Figura 4: Fotografia das Dunas do Jalapão 

 

      Fonte: JALAPÃO TOCANTINS. Disponível em: < http://jalapao.to.gov.br/>. Acesso em 02 jan. 2015 

 

A imagem dá a ideia da extensão do campo de dunas, uma área situada na porção 

sudoeste da serra do Espírito Santo. São areias originadas das escarpas da própria serra 

que, no setor mencionado, apresenta natureza mais arenosa.  

O cenário composto por dunas arenosas sugere um ambiente tipicamente desértico, 

este existe apenas na aparência. As areias das dunas estão em contato com as mesmas rochas 

impermeáveis da base da superfície do Jalapão e, no sopé destas dunas, ocorrem ricos 

exutórios com nascentes perenes, mesmo no final do período seco. (INSTITUTO 

NATUREZA DO TOCANTINS, 2003).  

As águas das chuvas, incidentes sobre campos de dunas, são imediatamente absorvidas 

e armazenadas para, posteriormente, serem liberadas para a drenagem superficial. (Idem). 

No devir da realidade que lhe foi imposta, o Jalapão, para efeito de atração turística, 

diferencia-se das demais paisagens do cerrado, adquirindo a forma de um deserto, o deserto 

do Jalapão. Aliado às características naturais, incorporam-se também à paisagem o isolamento 
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da localidade, com uma densidade média
35

 de 0,7 habitantes/km², possuindo a menor 

densidade do Estado ou 2,3% da população estadual.  (INSTITUTO NATUREZA DO 

TOCANTINS, 2003) 

As dunas do Jalapão são referências para a atividade turística e tal destino tem gerado 

preocupação, dada a procura acentuada para visitação e pela fragilidade ali existente. Os 

órgãos públicos responsáveis pela proteção e sustentabilidade do Jalapão reclamam pela 

sobrecarga que ocorre sobre o território, originada pela visitação constante, principalmente 

nos longos feriados, impactando as dunas, símbolo do ambiente inóspito, do turismo de 

aventura, que é o cartão postal do Tocantins. 

A aparência desértica, a beleza que compõe essa imensidão de planícies que 

estruturam essa paisagem, oferece aos órgãos públicos um conjunto de fatores naturais que 

fomentam a atividade turística, já que é considerada como um dos principais vetores de 

produção econômica. 

Se o processo de arenização que ocorre no Jalapão é um fenômeno que desperta 

cuidado, foi ele, também, o grande responsável pelo seu destaque e reconhecimento. O 

deserto do Jalapão se tornou um dos lugares de visitação turística mais importante do 

Tocantins.  

O conceito de deserto, internacionalmente definido, foi negociado durante a 

Conferência do Rio (ECO-92) e o conteúdo se divide em dois níveis: nível I) no que diz 

respeito às variações climáticas, neste caso a seca é um fenômeno típico das regiões 

semiáridas; nível II) no que diz respeito às ações de degradação da terra induzidas pelo 

homem, deve-se entendê-la como tendo, pelo menos, cinco componentes: 

1. Degradação das populações animais e vegetais (degradação biótica ou 

perda da biodiversidade) de vastas áreas do semiárido devido à caça e à extração de 

madeiras; 

2. Degradação do solo, que pode ocorrer por efeito físico (erosão hídrica 

ou eólica e compactação causada pelo uso da mecanização pesada) ou por efeito 

químico (salinização ou solidificação): 

3. Degradação das condições hidrológicas de superfície devido à perda da 

cobertura vegetal; 

4. Degradação das condições hidrogeológicas (águas subterrâneas) devido 

a modificações nas condições de recarga; 

                                                           
35

 No Jalapão, os municípios com maior e menor população são, respectivamente, Ponte Alta do Tocantins 

(6.172 habitantes) e São Félix do Tocantins (1.269 habitantes). 



28 
 

5. Degradação da infraestrutura econômica e da qualidade de vida dos 

assentamentos humanos. 

No Plano de Manejo do PEJ, estão descritas as áreas susceptíveis à desertificação 

como sendo aquelas onde “a razão de precipitação anual e evapotranspiração potencial está 

compreendida entre 0,05 e 0,65”. Ou seja, além das zonas polares, estão compreendidos os 

desertos hiperáridos (abaixo de 0,05) e as zonas subsumidas (acima de 0,65). 

No território nacional, a desertificação atinge um espaço de mais de 900.000 km², 

afetando direta ou indiretamente mais 15 milhões de brasileiros, representando no Brasil um 

dos maiores problemas ambiental, social e econômico. 

Mesmo não sendo um deserto para efeitos conceituais, o Jalapão tem atributos que o 

tornam um território propício à desertificação: a degradação do solo, que pode ocorrer por 

efeito físico (erosão hídrica ou eólica e compactação causada pelo uso da mecanização 

pesada) ou por efeito químico (salinização ou solidificação); a degradação das condições 

hidrológicas de superfície devido à perda da cobertura vegetal; a degradação das condições 

hidrogeológicas (águas subterrâneas) devido a modificações nas condições de recarga; a 

degradação da infraestrutura econômica e da qualidade de vida dos assentamentos humanos.  

Os requisitos, acima mencionados, são bem evidentes nas áreas desérticas do Nordeste 

brasileiro; no Jalapão, a degradação da infraestrutura econômica e da qualidade de vida dos 

assentamentos humanos são os pontos mais acentuados. 

O território sofreu por vários séculos de despovoamento devido, principalmente, a 

falta de fertilidade da terra, oriunda das características do solo arenoso quartzo. Como a maior 

parte da atividade está relacionada à atividade agropastoril, por longo tempo, as terras do 

Jalapão foram negligenciadas e a cidade de Mateiros, que hoje desperta interesse, foi, por 

muito tempo, desolada e improdutiva.  

A atividade turística, crescente na localidade, tem definido algumas mudanças na 

fisionomia de Mateiros, é sensível o aumento de construção de hotéis e restaurantes, visando 

atender à demanda de turistas que chegam ao Jalapão, agora não apenas trazidos pelas 

operadoras, mas a visitação ocorre também através de carros particulares, oriundos das 

imediações dos municípios de Mateiros. 

O problema da falta de infraestrutura adequada para atender à demanda de turistas é 

um dos principais pontos enfrentados pelos órgãos municipais que estão à frente da atividade, 

como é o caso da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Mateiros. 

Das várias maneiras de serem utilizados os recursos naturais existentes no Jalapão, as 

políticas públicas que os institucionalizaram como deserto precisavam, de uma maneira 
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inequívoca, de uma autoridade que o legitimasse enquanto poder e justificasse as estratégias 

que nortearam as diretrizes que ainda hoje definem a qualidade de desenvolvimento gestada 

para aquele território, a par do PEJ, como salvaguarda da vida ali existente. 

 

2.8.3 As políticas equivocadas pela dominação legal 
 

No Jalapão a incidência de água é premente, três importantes bacias atravessam a área, 

a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia ocupa 47,48%, encontra-se exclusivamente no 

espaço continental brasileiro, corresponde a 11% do território do país. Com cerca de 2,4 mil 

quilômetros, o rio Tocantins atravessa dois dos mais importantes biomas brasileiros: o cerrado 

e a floresta amazônica. (CENTRO DA MEMÓRIA DA ELETRICIDADE, 2013). 

O Parnaíba é outro rio que recorta o Jalapão, ocupando 32,25% do seu espaço, além do 

São Francisco que percorre 20, 17% do território do Jalapão. (ATLAS DO CORREDOR 

ECOLÓGICO DO JALAPÃO). 

O Tocantins constitui o segundo maior rio em extensão do Brasil, ficando atrás apenas 

do rio São Francisco. Responsável pelo importante reservatório de águas o Jalapão é 

atravessado por diversas sub-bacias que disponibilizam uma expressiva oferta de recursos 

hídricos para o rio Tocantins.  

A bacia do rio do Sono, incluindo as sub-bacias do rio Perdida, das Balsas e do rio 

Manuel Alves da Natividade, distribuem-se territorialmente pela porção leste do estado do 

Tocantins, onde ocorre um extenso vazio econômico e demográfico, com estrutura produtiva 

frágil, população rarefeita e rede urbana incipiente. A área comporta boa parte das nascentes 

dos principais tributários do rio Tocantins, que aumentam o caudal do mesmo, alimentando o 

sistema hídrico do médio e baixo Tocantins (CI 2002). 

Não há como negar a importância do rio Tocantins, um importante recurso natural 

definidor de fronteiras entre os domínios dos colonizadores, portugueses e espanhóis durante 

o século XVII, é hoje um modelo do setor elétrico nacional. (CME, Idem, [?]). 

Sob essas perspectivas vamos analisar as contradições da gestão administrativa que 

ocorre no Jalapão, efeito das políticas públicas pensadas para um território de grande 

biodiversidade, com grandes disparidades de concentração de renda, a partir de três exemplos 

que selecionamos para respaldar nossos argumentos iniciais a respeito do poder ilegítimo 

atribuído às lideranças locais, vinculados a uma administração burocrática legal. 

Os exemplos foram retirados do documento que norteia a base documental da tese que 

é o “Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão”, já devidamente categorizado no 

estudo.  
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O Jalapão tem um valor muito grande em termos ambientais devido ser o reservatório 

de água e confluência de três importantes bacias:    

Exemplo 1 – Transposição de águas do rio Tocantins para o Nordeste. 

A história de transposição das águas do rio São Francisco para sanar o problema da 

seca no Nordeste foi pensada há mais de 100 anos e tem por objetivo perenizar alguns rios da 

região através da transposição de águas da bacia do rio São Francisco, em trechos do Estado 

da Bahia. (CONSERVATION INTERNATIONAL-BRASIL, 2002).  

O projeto foi idealizado nos tempos de Dom Pedro II e, por exigir grande necessidade 

de engenharia e um montante financeiro volumoso, sofreu muitas alterações, mas voltou a ser 

cogitado ao longo do século XX pelo presidente Getúlio Vargas, em 1943, como solução da 

escassez de água no Nordeste Setentrional.  

O primeiro projeto consistente surgiu no governo João Batista de Oliveira Figueiredo, 

quando Mário Andreazza era Ministro do Interior, após uma das mais longas estiagens da 

História (1979-1983), e foi elaborado pelo extinto Departamento Nacional de Obras e 

Saneamento (DNOS). 

Em agosto de 1994, o presidente Itamar Franco enviou um Decreto ao Senado, 

declarando ser de interesse da União estudos sobre o potencial hídrico das bacias das regiões 

semiáridas dos estados do Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Convidou o 

então Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte, Aluízio Alves, para ser Ministro da 

Integração Regional e levar adiante a execução do projeto. 

Fernando Henrique Cardoso, ao assumir o governo, assinou o documento 

“Compromisso pela Vida do São Francisco”, propondo a revitalização do rio e a construção 

dos canais de transposição: o Eixo Norte, o Eixo Leste, Sertão e Remanso. Previa ainda a 

transposição do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, grande projeto da época do Ministro 

Andreazza. 

Tais projetos não foram adiante no Governo FHC, mas durante seu mandato foram 

criados o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e o Projeto de 

Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do São Francisco (PCRBHSF), ambos 

através do Decreto de 5 de junho de 2001. Estes órgãos foram criados no marco do novo 

modelo de gestão dos recursos hídricos, expresso pela Lei das Águas.  

Os Comitês das Bacias, compostos por representantes dos estados e municípios cujos 

territórios contenham parte da bacia, dos usuários das águas e entidades civis de recursos 

hídricos que atuem na bacia, representam uma forma descentralizada e participativa da gestão 

dos recursos hídricos. 
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Durante o primeiro mandato do Presidente Lula, o governo federal contratou as 

empresas Ecology and Environment do Brasil, Agrar Consultoria e Estudos Técnicos e JP 

Meio Ambiente para reformularem e continuarem os estudos ambientais para fins de 

licenciamento do projeto pelo IBAMA. 

Os estudos foram conduzidos em duas frentes: Estudos de Inserção Regional, que 

avaliou a demanda e a disponibilidade de água no Nordeste Setentrional, considerando uma 

área mais ampla que a beneficiada pelo empreendimento; e Estudos de Viabilidade Técnico-

Econômica, considerando o melhor traçado dos canais, o planejamento e custo das obras, e a 

sua viabilidade econômica. 

Estas empresas foram responsáveis pelos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e pelo 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), apresentados em julho de 2004, que contêm a 

versão atual do projeto, agora intitulado Projeto de Integração do Rio São Francisco com as 

Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. 

Também em julho de 2004, o Plano Decenal de Recursos Hídricos da Bacia do São 

Francisco foi aprovado pelo CBHSF. O projeto de Transposição do Rio São Francisco sempre 

sofreu muita resistência dos estados que seriam os doadores dos rios pela grande alteração nas 

estruturas ambientais, sociais, econômicas que, certamente, ocorreriam nos seus territórios, 

mas o governo do Tocantins ofereceu a bacia do rio Tocantins como doadora ao projeto de 

transposição. 

Os estudos relacionados a este projeto estavam sob a coordenação da Fundação de 

Ciências, Aplicações e Tecnologia (FUNCATE), que tinha a função de analisar a pré-

viabilidade da iniciativa e que definiu a região do Jalapão e Serra das Mangabeiras-BA como 

a melhor alternativa para a captação das águas. (INSTITUTO NATUREZA DO 

TOCANTINS; CONSERVATION INTERNATIONAL-BRASIL, 2000). 

Posteriormente, o projeto passou a ser analisado pela CI-Brasil (2002). A organização 

utiliza uma variedade de ferramentas científicas e econômicas, associadas a estratégias de 

política e comunicação ambiental, que contribuem para a promoção de um modelo de 

desenvolvimento chamado de Economia Verde, ou seja, aquele que tem por base a 

manutenção ou a ampliação do capital natural. 

Muitas análises dos recursos hídricos demonstraram a fragilidade técnica do projeto de 

transposição, confirmando inviabilidade econômica, impactos ambientais com alto grau de 

imprevisibilidade, impactos sobre as comunidades locais, dentre outras que foram omitidos ou 

não expostos pela FUNCATE. 
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Sobre a mesma temática, ainda se registra o trabalho sobre a “inserção regional do 

Projeto de Transposição do Rio São Francisco para o Nordeste Setentrional – a integração das 

águas com o rio Tocantins”, produzido pela VBA Consultores (2000).  

A FUNCATE deixou de contabilizar, principalmente, os dados socioeconômicos e 

ambientais que dá valor e precisão à análise custo-benefício do projeto de transposição.   

Os principais danos que o projeto causaria: perda da atividade econômica com o capim 

dourado; perda de recursos naturais, perda de água por evaporação, perda de energia elétrica: 

 
[...] Os benefícios deste projeto estão relacionados com a produção agrícola irrigada 

no oeste baiano e com a cobrança pelo uso da água transportada. Os custos que 

envolvem a perda do bem estar das comunidades residentes na região doadora 

(representado pela perda de sua atividade socioeconômica – o artesanato com capim 

dourado); o custo-oportunidade da não conservação de recursos naturais; perdas de 

água por evaporação nos reservatórios de transposição; e perdas de geração 

(potencial) de energia elétrica à jusante do empreendimento. (CONSERVATION 

INTERNATIONAL-BRASIL, 2002; INSTITUTO NATUREZA DO 

TOCANTINS). 
 

Os dados acima mostram as influências importantes e nefastas que a transposição do 

rio Tocantins ofereceria ao ambiente do Jalapão compreendido pelo PEJ, mas não foram 

observados pela FUNCATE, na perspectiva de favorecer a doação das águas do rio Tocantins 

para o projeto de transposição do rio São Francisco. Após a revisão dos dados, aparecem 

incorporados valores anteriormente omitidos, “sendo que uma das variáveis mais sensíveis foi 

justamente o alto custo nominal do projeto, estimado em cerca de US$ 1,2 bilhões” 

(INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS, 2003). 

Analisando o projeto de transposição, evidencia-se as relações de poder, os conchavos 

para dá soluções simples a problemas complexos e de grande impacto ambiental, os quais 

põem em risco a sobrevivência de grupos humanos, como os aqui colocados. 

Exemplo 2 – A CBS Broadcasting Inc. (CBS)  

A CBS (em português: Sistema de Radiodifusão Columbia) é uma das maiores redes 

de televisão e rádio dos Estados Unidos. Seu nome é derivado do antigo nome da rede, 

Columbia Broadcasting System. CBS é uma das três redes de televisão, junto a American 

Broadcasting Company (ABC) e a National Broadcasting Company (NBC), e domina a 

transmissão de TV, nos EUA, antes da criação da TV a cabo. Na época de ouro do rádio, 

cresceu e adquiriu uma das empresas fundadoras da rede, a Columbia Records, que vendeu 

anos depois para a Sony Music. Atualmente é a terceira maior emissora de televisão no 

mundo, atrás da também norte-americana ABC e da brasileira Rede Globo. 
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A CBS foi a segunda das três grandes redes a começar a transmitir sua programação 

em cores, após a NBC e antes da ABC. Os programas mais conhecidos da CBS no mundo são 

as Séries CSI: Crime Scene Investigation, Under the Dome, The Good Wife, o talk-show The 

Late Show with David Letterman e o documentário 60 Minutes; além das comédias The Big 

Bang Theory, Two and a Half Men, How I Met Your Mother, The New Adventures of Old 

Christine, 'Mike & Molly e 2 Broke Girls. 

Neste exemplo, estão envolvidos as dunas do Jalapão, o Governo do Tocantins e a 

rede CBS. O fato é que o governo do Tocantins deu acesso à implantação de um estúdio de 

cinema com toda infraestrutura pesada, havendo a necessidade de instalação de banheiros 

químicos, unidades de habitação para que a CBS pudesse gravar imagens de um reality show, 

intitulado “Surviver Tocantins
36

”. 

Neste período de filmagens, foi impedido o acesso dos moradores na grande área de 

abrangência do estúdio. A negociação foi realizada sem transparência, o que dificultou a 

participação da comunidade, no sentido de se articular e fazer pressão contra essa iniciativa, 

sem empecilho a produção foi finalizada e veiculada. 

Exemplo 3 “Out of Africa
37

” 

Este projeto foi analisado pelo Naturatins, nele estava previsto colocar quatrocentos 

animais da savana africana livres numa área de cem hectares de Cerrado, no interior do 

Jalapão. Dado o impacto que ocasionaria, no que diz respeito à proteção das comunidades 

mais vulneráveis que transitam pelo Jalapão, houve uma resposta mais enfática da sociedade, 

das ONGs e da mídia, de uma maneira geral, que, articuladas, conseguiram que a decisão, 

inicialmente favorável do Naturatins, fosse retomada e indeferida. 

Esses são alguns exemplos de projetos excêntricos, propostos pela iniciativa privada e 

que recebem o beneplácito do governo Estadual.  

Quando pensamos nessas coisas, a partir da proposição de Weber, questionamos como 

se tornam legítimas decisões, que respaldadas pelo poder político, são, no mundo ordinário, 

inadequadas e incoerentes? O que impede a democracia de exercer o controle sobre a gestão 

administrativa do estado e, fundamentada em padrões éticos, impor diretrizes mais salutares 

para as ações das políticas públicas? Talvez o fato de sermos uma democracia, mas sem 

efetiva participação.  

 

 

                                                           
36

 Ver trechos da série em: <www.youtube.com/watch?v=2mVajLnHi3Q>. Acesso em: 27 jul. 2014. 
37

 Ver mais informações no site: <http://www.oeco.org.br/noticias/26526-governo-de-tocantins-recua-sobre-

safari-africano-no-jalapao>. Acesso em: 27 jul. 2014. 
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2.8.4 O direito de mando 
 

Quando Weber se refere aos três tipos puros de dominação legítima, o caráter racional 

se dirige à crença da legalidade, que está amparada no estatuto do direito de mando daqueles 

que foram chamados por essas ordenações a exercer a autoridade (autoridade legal).  

No âmbito da administração pública, é fácil identificar o que fomenta a credibilidade; 

ela pode estar assentada por razões de oportunidade, por causa de interesses materiais 

próprios, o que configura as relações de poder e de política existentes em vários extratos 

sociais. 

O exemplo de uma decisão baseada num projeto político que prevê as distorções das 

leis, o oportunismo nas decisões, os interesses pessoais e dos grupos dominantes mostra que 

estratégias de desenvolvimento equivocadas expressam, para Weber, o caráter independente 

do “político” e, para Giddens
38

 (1998), essas coisas ocorrem devido à vinculação da 

burocracia ao poder econômico. 

É fato que a análise de Weber se concentra em uma estrutura política da Alemanha, no 

ano de 1895, mas é fato que, para ele, a burocracia iniciava um momento contra aqueles que 

acreditavam que o desenvolvimento econômico conduziria a uma posterior liberdade política.  

Giddens (1998), ao se referir a obra de Weber diz valoriza a estrutura do argumento, 

nos limites de um discurso teórico, que, diferente das peculiaridades históricas e geográficas 

da Alemanha da vida real, possibilita o entendimento totalitário, uma espécie de conduta que 

o líder impõe a política que executa. 

Na conferência que Weber promoveu sobre a temática da liderança, ele foi um 

defensor dos interesses do poder do Estado como fundação necessária para a política alemã, 

assegurada na preservação da capacidade da nação em exercer sua vontade nos negócios 

internacionais. Faltava a liderança política para consegui-lo, ou seja, a emergência do líder.  

Diferentemente, aqui no Jalapão, o líder esteve sempre assentado na base de uma 

burocracia que, em certa medida, se comprazia com o atraso no processo de democratização 

política do país, na medida em que isso legitima a própria vontade (do líder) em detrimento 

dos bens e do patrimônio público e da coletividade. 

 

 

 

                                                           
38

 Giddens (1998, p. 47) acredita que, para Marx e para os pensadores sociais do século XIX, não era a 

burocracia o que importava, mas o poder econômico, o fato dessa burocracia estar vinculada ao poder 

econômico. Para Weber, era o político a esfera central da responsabilidade dos fatos burocráticos ou a 

“especialização burocrática das tarefas [...]” que foi tratada como o mais integral dos feitos do capitalismo. 
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2.9 Mumbuca: a autoridade tradicional 
 

Neste item, explicamos o sentido de autoridade tradicional proposto por Weber. 

Sugerimos a comunidade de Mumbuca como ambiente que reproduz essa teoria e auxilia o 

entendimento de um dos três tipos de dominação proposta pelo autor. 
 

A autoridade tradicional é definida por Weber como sendo exercida por poderes de 

mando herdados de tempos distantes: 

 
[...] El soberano no es um “superior”, sino um senõr personal, su cuadro 

administrativo no esta constituído por “funcionários” sino por servidores, los 

dominados no son miembros de la asociación sino: 1) “compañeros tradicionales”, 

“subditos.” Las relaciones del cuadro adminitrativo para com el soberano no se 

determinan por el deber objetivo del cargo sino por la fidelidad personal del 

servidor. (WEBER,Idem, p. 180) 
 

Para discutirmos sobre legitimidade e poder tradicional, tomando como matriz de 

análise o povoado de Mumbuca, precisamos estabelecer alguns pontos fundamentais que, na 

medida da sua importância, dão reconhecimento tanto a população que ali vive como ao 

território que ocupa. 

A questão da identidade desse grupo social é um ponto importante nessa discussão, 

uma vez que é através de um projeto político comum (MANUEL CASTELL, 1999, P.24) que 

se constroem identidades e que é na forma de atuação das entidades que são identificados o 

caráter de legitimidade das mesmas.. 

Castells (1999, Idem) oferece três formas de serem construídas as identidades: 

“[...] identidade legitimadora: introduzida pelas instituições da 

sociedade com o intuito de expandir e racionalizar sua dominação em 

relação aos atores sociais; 
          

identidade de resistência: criada por atores que se encontram em    

posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 

dominação. 
   

Identidade de projeto: quando os atores, utilizando-se de qualquer tipo 

de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 

capaz de redefinir sua posição na sociedade [...]” 
 

Já mencionamos que Hall (2003) também tem essas inquietações e estudou a partir da 

análise das identidades dos imigrantes latinos, como esses indivíduos instauraram um projeto 

político para se protegerem e puderem participar como cidadãos na sociedade americana, 

adequando-se, criando parcerias e conquistando espaços políticos, ao tempo que o Estado lhes 

assegura direitos e oportunidades. 
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Na ocupação realizada em Mumbuca, é apenas e, fundamentalmente, na posse do 

território que ocorre a possibilidade de cidadania e, através dela, de identidade, uma vez que 

não se percebe um projeto político enredado pela comunidade, nem para resistir à dominação 

das instituições, nem como base de sobrevivência, muito menos do Estado, na tentativa de 

suprir o dever de proteção das pessoas que ocupam seus territórios. 

A simples posse do território também não permite que a população se encaixe na 

categoria de “identidade legitimadora”, porque isso implica na necessidade dessa identidade 

ser introduzida pelas instituições dominantes, no intuito de “expandir e racionalizar sua 

dominação em relação aos atores sociais” (Idem, idem). Se quando presente, o Estado pouco 

atua na promoção de dotar esses indivíduos de cidadania, na sua omissão ainda consegue 

manter o domínio sob esses indivíduos. 

Nesse cenário, encontramos a ação do Estado sobre este território apenas quando ele 

reconhece o capim dourado como fonte produtiva, reconhecimento este que se precipitou de 

fora para dentro; foi preciso o artesanato ser valorizado fora do Estado do Tocantins para que 

houvesse uma ação efetiva das instituições públicas sobre a população que o explora.  

Conforme dissemos, a posse de um território requer o movimento migratório, posto 

que, na luta pela sobrevivência, as populações entram e saem dos territórios, o que também 

aconteceu na ocupação territorial do Jalapão. 

 

2.9.1 Um território para o povo de Mumbuca 
 

A justificativa mais comum para a migração é a sobrevivência. O desejo de viver em 

lugares diferentes daquele onde nascemos e sedimentamos as nossas identidades culturais 

está, geralmente, motivado pela necessidade do trabalho. 

Em Mumbuca, não é diferente, a origem identitária da população que ocupa o povoado 

é constituída, segundo Miguel Von Behr (2008, p. 55), “provavelmente por descendentes de 

ex-escravos, remanescentes de quilombos fugidos da seca das cidades de Formoso e de Santa 

Rita, na Bahia, na primeira década do século passado”. 

Não encontramos outra fonte de informação sobre essa população anterior à ocupação 

do povoado. Ela é reconhecida como quilombola e compõe os fragmentos humanos comuns à 

estrutura populacional das terras do Cerrado, como os indígenas e sertanejos. 

A maior parte das informações sobre Mumbuca são oriundas dos órgãos institucionais, 

o que dificulta a descrição do povoado e do Jalapão de uma maneira mais integrada, 

contemplando os aspectos sociológicos, as trajetórias humanas e históricas. 
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Na história, a maniçoba foi a responsável pelo movimento migratório para o Jalapão, 

nos anos de 1940. Motivados pela necessidade de abastecer o mercado do látex durante a 

Segunda Guerra Mundial, alguns extrativistas entraram no Jalapão, na medida em que a 

maniçoba se espraiava naquelas terras, o que levou ao incremento do povoamento da área.  

O sul e o sudeste dos estados do Piauí e Bahia foram os principais produtores da 

maniçoba na região, durante a fase da exploração do látex no Brasil e, conforme Queiróz: 

 
[...] a insurgência da maniçoba no Piauí, iniciada na primeira década do século XX, 

foi praticada principalmente no Sul do Estado, e mais particularmente nos 

municípios que ficavam na parte Sudeste do Piauí, os quais geralmente faziam 

fronteira com Estados vizinhos do Ceará, e principalmente Pernambuco e Bahia e 

Goiás.  (QUEIRÓZ, 2006, P. 52) 
 

A fase da maniçoba durou quinze anos e, dado o surto econômico que provocou no 

mercado internacional, faz sentido que as pessoas que habitavam mais a sudeste do Piauí e no 

antigo Goiás, os maniçobeiros, viessem adentrando o que hoje chamamos de Jalapão, em 

busca da espécie. 

 A maniçoba foi responsável pelo sustento de muitas famílias do Nordeste entre os 

anos de 1900 e 1940, que recorreram a extração e se centraram na região do Piauí, onde hoje 

está o Parque Nacional da Serra da Capivara
39

, declarado Patrimônio Mundial da Humanidade 

pela Unesco e maior sítio arqueológico da América Latina.  

 Hoje, no Parque, há o circuito turístico nos locais em que essas famílias costumavam 

habitar: abrigos formados por paredes de taipa (pedra, paus e barro amassado) e tocas de 

rocha adaptadas para moradia, algumas ainda preservam as inscrições rupestres, datadas de 

cinquenta mil anos.  

 O Caminho dos Maniçobeiros tem aproximadamente vinte quilômetros de extensão, 

começa na Guarita da Serra Branca e vai até o Sítio Igrejinha, depois o percurso é realizado a 

pé pela estrada e pelas trilhas abertas na mata de caatinga.  

O estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

tem relato de Labroy (1913), dando conta que as maniçobas são originárias do nordeste 

brasileiro e se dispersaram nas áreas delimitadas pelos paralelos 5.0 e 15.0 de latitude Sul e, 

em direção ao oeste, “encontram-se maniçobeiras na divisa dos Estados do Piauí e Maranhão, 

no Vale do Parnaíba e ao norte de Goiás atingindo, até mesmo, os platôs ao nordeste do Mato 

Grosso” (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA) 

                                                           
39

 Imerso em uma crise financeira que se estende há anos, o parque realiza a Trilha Caminho dos Maniçobeiros, 

com o objetivo de preservar a memória desses trabalhadores, em diálogo com os vestígios pré-históricos. 
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Estudo arqueológico realizado por Jorge Emerites de Oliveira e Rodrigo Luiz Simas 

de Aguiar (2011) mostra que, diferentemente de outras zonas desérticas onde a vida é quase 

impossível, o Jalapão é berçário de muitas espécies importantes dos cerrados do Brasil 

Central. Tal condição é possível porque estas savanas são fartas em água, seja pelos seus 

muitos rios e córregos, seja pelo vasto lençol freático que se espalha por toda a região, ponto 

favorável à territorialização.  

O diagnóstico do potencial arqueológico do Jalapão foi realizado pelos autores e 

revelaram a existência de dezoito sítios arqueológicos, demonstrando que as estepes do 

Jalapão foram ocupadas por diferentes povos em um passado distante.   

A área avaliada está circunscrita na sub-bacia do rio do Sono, composta pelo rio 

homônimo e seus tributários. Evidentemente, face à dimensão da área, foi necessário optar 

por vistoriar regiões cujas características ecológicas se mostravam propícias para a ocorrência 

de sítios arqueológicos. (OLIVEIRA; AGUIAR, 2011)  

 Alguns registros rupestres também são encontrados nas cavernas do Jalapão, além da 

incidência de amontoados de pedras: 

 
Os amontoados, que são montículos artificiais de seixos de aproximadamente 2m de 

diâmetro por poucas dezenas de centímetros de altura, assemelham-se a sepulturas e 

ocorrem com relativa frequência. Em uma única propriedade, situada às margens do 

rio Vermelho, foram registrados oito montículos de seixos. Aparentemente, a 

distribuição destes montículos não apresenta qualquer relação com os pontos 

cardeais.  (Idem, p.22) 

 

Há relatos tanto da passagem do homem pré-histórico no Jalapão como de registros 

rupestres e indícios da existência dos índios Acroás
40

, que lá viveram e que foram extintos 

durante combates ocorridos no século XVIII.  

A presença do engenheiro inglês James Wells ao longo de 1875 no interior, 

percorrendo o Brasil, a partir do desenho do rio Tocantins, desde Pedro Afonso a Carolina, 

resultou no livro “Explorando e viajando três mil milhas através do Brasil”. 

A entrada de Wells no Tocantins foi pelo Jalapão, no sertão do Piauí. Num dos seus 

relatos descreveu a produção de carne e de couro que era enviada de balsa pelo rio do Sono 

até Pedro Afonso, de onde era transferido para botes que navegavam o Tocantins até capital 

do Pará.  
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 Grupo indígena que ocupou a região, extinto no século XVIII, não existindo praticamente estudos 

antropológicos ou arqueológicos sobre ele. A Assessoria de Comunicação Social da Funai informa que os 

últimos registros são de 1751. 
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Wells descreve a paisagem, os costumes e aspectos pitorescos além de investigar as 

possibilidades de sucesso para novos empreendimentos econômicos e absorção de imigrantes. 

O objetivo de Wells era realizar um estudo do itinerário para o trecho final da Estrada de 

Ferro D. Pedro II, passando pelos vales dos rios Paraopeba e São Francisco. 

 . Num dos relatos do engenheiro ele fala da condição de desigualdade social na 

aplicação da justiça no país, além de mencionar que “diligência, cooperação e 

empreendimento [são coisas de todo ausentes] da concepção do matuto e assim eles vegetam 

como as plantas...” (CABRAL, Ligia Maria Martins, 2013 apud WELLS, J. 1995,V. 2: 181 ) 

A igreja católica também auxiliou no trabalho de colonização da área, embora não haja 

na atualidade menção aos ritos católicos, a comunidade de Mumbuca é evangélica, fechada e 

matriarcal, basicamente as relações se estabelecem entre os parentes, como a maior parte das 

comunidades descendentes de quilombos. 

As condições naturais de abundância de água, o Jalapão é um dos mais importantes 

reservatórios de água do Cerrado, com áreas fartas de pasto deve ter contribuído para que os 

ex-escravos fugidios, ali se fixassem.  

Dos hábitos culturais comuns aos povos da África, pouco se preservou, muitas das 

tradições religiosas, principalmente, foram se apagando da memória, as crenças nos orixás, a 

percussão dos batuques dos tambores, a folia das rodas de crioula são coisas indiferentes e 

desconhecidas para os habitantes de Mumbuca. 

Distante da realidade dos seus ancestrais foi com o capim dourado (Syngonanthus 

nitens), que habita todo o Cerrado brasileiro, que Mumbuca ganhou notoriedade e o Jalapão 

valor singular. Não há fonte de informação precisa sobre quem iniciou a manufatura do capim 

dourado, mas os registros encontrados apontam para o fato de que foram os índios da etnia 

Xerente, do estado do Tocantins, em torno de 1930, que passaram pela região há quase um 

século e introduziram a técnica de tecê-lo e produzi-lo (SCHMIDT, 2005). 

Os artesãos inicialmente utilizavam o capim para utensílios de uso doméstico e, como 

não havia um núcleo de produção e consequentemente de distribuição, o produto não era 

conhecido e muito menos valorizado, as manufaturas não eram comercializadas, mas trocadas 

por outros produtos. 

O capim dourado adquiriu evidência a partir de 1990, quando o poder público estadual 

lançou mão de um projeto para dinamizar a área do Jalapão, mais precisamente na 

comunidade de Mumbuca, pelo significativo resultado que as hastes do capim, artesanalmente 

costurado pelas mãos de mulheres descendentes de quilombos, adquiriam, agregando valor 
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cultural ao produto encontrado em abundância, com possibilidades de se tornar um gerador de 

renda e recursos para a população do povoado (ONG PEQUI, 2012, p 34). 

A partir de então, iniciou-se a produção de cestos, chapéus e bolsas de capim dourado, 

costurados com a “seda” de buriti (Mauritia flexuosa – Arecaceae), para uso próprio e vendas 

esporádicas, em pequena escala, posteriormente, passando a receber incentivo do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
41

. 

Como parceiro do Estado, o Sebrae foi responsável por promover oficinas para 

aprimorar a qualidade de acabamento do artesanato produzido, agregando um valor estético 

ao produto, com vistas a inseri-lo no mercado nacional, sob o gerenciamento do Naturatins
42

.  

Todo este trajeto percorrido pelo capim dourado faz dele um produto simbólico para o 

Tocantins. O movimento de percurso, os espaços regionais trilhados pelo capim dourado, 

capitaneado pelo Estado, expandido do seu território natural do Cerrado para ser exposto e 

comercializado em feiras internacionais, revela uma valorização material do produto. 

 

2.9.2 A liderança tradicional 
 

A protagonista do enredo que tem o capim dourado como tema é Guilhermina Matos 

da Silva, conhecida como dona Miúda, liderança matriarcal que deu uma destinação ao capim 

dourado e compôs um projeto político, reestabelecendo a noção de identidade entre sua 

comunidade e promovendo uma parceria com o governo do Estado. 
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 O Sebrae é uma entidade privada, sem fins lucrativos, criada em 1972. Tem por missão promover a 

competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte.  
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 O Naturatins foi criado pela Lei Estadual n° 29, de 21 de abril de 1989. 
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Figura 5 – Fotografia de Dona Miúda, liderança tradicional de Mumbuca
43 

 

Fonte: Secom-TO 

 

A liderança tradicional já definida por Weber diz que o soberano, não é um superior e 

que aqueles que lhes estão subordinados ou dominados são companheiros tradicionais e que 

são fundadas na fidelidade pessoal as relações entre a liderança e seus subordinados: “El 

soberano no es um “superior”, sino um senõr personal, su cuadro administrativo no esta 

constituído por “funcionários” sino por “compañeros tradicionales”. (Idem,1944,  p 172.) 

Se levarmos em conta a definição de Weber para a questão do poder tradicional, 

criando uma analogia para a comunidade de Mumbuca, constata-se a presença de dona Miúda 

como o “soberano”. Ela intermediou a formação de uma identidade para o povo de Mumbuca, 

através da associação de pessoas que, a partir do seu mando, organizaram-se para produzir, 

com o capim dourado, produtos com fins comerciais para melhorar a expansão do devir da 

sua comunidade. 

Não cabia, nesse espaço, o trabalho de servidores, mas sim dos companheiros 

tradicionais que se articulavam em relações de fidelidade pessoal à liderança tradicional que, 
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 Faleceu em 2010. 
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sob uma ordem vinculada a laços de parentesco e de intimidade, uniram-se nesse projeto, 

solidificando desejos de uma vida melhor para a comunidade. 

O projeto político, assim defendido por Castells (1999, p. 24), que estabelece a relação 

de identidade dos indivíduos, de maneira coesa e aglutinada, para adquirir o senso de 

pertencimento identitário, tanto do indivíduo como do grupo a que pertence, se corporifica 

nessa experiência vivida por Mumbuca. 

O resultado dessas alianças é que, no ano de 2002, o governo do Tocantins adentrou 

com mais determinação no Jalapão, acompanhando o evento “Rallye dos Sertões”, esporte 

off-road, que promoveu um fluxo grande de pessoas, além de um aparato de mídia que 

acompanhava os carros tracionados, erodindo as estradas já de difícil acesso. 

Com a chegada do governo, vieram as políticas para dar expansão à produção e ao 

artesanato de capim dourado, que foi recebido com encanto pelas pessoas que visitavam a 

comunidade, pela característica específica da planta que depois de se transformar em 

artesanato mantém um brilho dourado, permanente mesmo após anos de uso.  

Os artesãos também eram levados para expor e comercializar os produtos em muitas 

feiras de turismo, em várias capitais e em alguns países, que o governo do Estado do 

Tocantins participava, um momento de expansão e vitalidade comercial atingiu o povoado de 

Mumbuca.  

No ano de 1999 a 2001, houve aumento no número de artesãos e na exploração do 

capim dourado. As estratégias de promover o capim dourado advindas do Estado ocasionaram 

a colheita e a produção do artesanato em vários municípios, estimulando que outras pessoas 

das regiões do Jalapão, onde há incidência de veredas, terrenos mais encharcados, chamados 

campos úmidos, que também produzem grande quantidade de capim dourado, também 

passassem a colher e produzir artesanatos. 

Os extrativistas do povoado de Mumbuca sentiram o capim rareando nas veredas, 

foram os primeiros que mostraram preocupação com a sobrevivência da sempre viva, que 

dava sinal de escassez. 

A comunidade de Mumbuca buscou o IBAMA para mostrar a preocupação com a 

escassez do capim dourado. Para tentar equacionar a extração, o governo criou a “Lei do 

Capim” que levou em conta a participação e experiência dos extrativistas locais. 

(INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS, 2007). 

O ano de 2010 foi marcado pelo falecimento de dona Miúda, mas uma história 

composta pela tradição de uma mulher negra, descendente de negros escravos alforriados, que 

deu uso ao capim que se espraia nas veredas do Jalapão, já havia se consolidado. 
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Simultaneamente, o Estado do Tocantins também se apropriou desses bens, da 

tradição, da cultura, da identidade dessas pessoas que ressignificaram as suas vidas e o 

território que habitam através de uma proposta de política pública que visamos analisar. 

 

2.9.3 A reterritorialização 
 

A ocupação humana na região do Jalapão esteve relacionada a um processo de 

desterritorialização. Os habitantes que hoje povoam a área são descendentes de escravos, que 

fugiram dos caçadores, capitão-do-mato, perseguidores de escravos fugitivos e se 

reorganizaram-se em quilombos. 

Outras pessoas que chegaram no novo território estavam, geralmente, ligadas à 

pequena agricultura e entraram no Jalapão em busca da maniçoba, ou de terras mais férteis e 

com maior oferta de água.  A população que agora se articula nesse processo de 

territorialização reverencia o capim dourado, o produto que atribuiu valor e identidade ao 

povoado, o ouro do Jalapão. 

Félix Guattari e Suely Rolnik (1996, p. 323) dizem que o território pode se 

“desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas de fuga e até sair do seu curso e se 

destruir”. Os autores compreendem que este movimento acompanha desde sempre a espécie 

humana, uma vez que os territórios originais se desfazem através de vários mecanismos, entre 

os quais apontam: 

 
a divisão social do trabalho, com a ação dos deuses universais que ultrapassam os 

quadros da tribo e da etnia, com os sistemas maquínicos que os levam a atravessar 

cada vez mais rapidamente, as estratificações materiais e mentais”. (Idem)  
 

A partir da percepção que formamos de Mumbuca sobre tudo que descrevemos, é 

importante destacar o processo de construção e desconstrução da ocupação territorial, aqui 

analisada, que se deu mediante a necessidade de sobrevivência da população de migrantes.  

A legitimação desses movimentos ocorre pelas instituições dominantes, aqui, 

reconhecidamente, o Estado do Tocantins, pela natureza que o fenômeno opera nas estruturas 

de formação territorial, sabendo que há espaço para a territorialização, para a 

desterritorialização e a reterritorialização e que todos esses processos foram vividos pelos 

habitantes desse povoado.    

É difícil afirmar que a população de Mumbuca não tem identidade, já que não se 

firmou um projeto político para o povoado, no sentido de resistência. A dificuldade de agregar 

valor identitário à comunidade de Mumbuca reside no fato de que, apoiado nos autores 
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citados, essas identidades surgem mediante um projeto político, se este não é perceptível, o 

que ocorreu foram conchavos. Ao mesmo tempo, o Estado é distante, omisso e está longe de 

oferecer proteção e organização nesses processos de ocupação/desocupação territorial. 

O Estado do Tocantins, a partir do patrimônio natural, cultural e humano ali 

encontrado  organizou uma estratégia de política pública de desenvolvimento, orientado pela 

aceitação do artesanato de capim dourado mais para atender ao mercado consumidor, do que 

imbuído do desejo de dotar o povoado de autonomia. 

A ausência dessa resistência do povoado ocorre pela credibilidade que a comunidade 

devotava ao líder que a institui, confiante no papel do Estado, no seu dever de proteção. 

Também porque ali estava envolvida a liderança tradicional e reverberando sobre todas essas 

relações a incapacidade de resistir, inerente às comunidades mais vulneráveis. 

A autoridade tradicional em Mumbuca é marcada pelo poder matriarcal e não se 

desvincula do capim dourado, porque parte dessa autoridade se corporifica nessa ação, da 

organização dos grupos familiares em um ideário de adquirir identidade e cidadania, 

reconhecimento e condições materiais melhores de existência pelo trabalho. 

Historicamente, a falta de resistência desses indivíduos aos processos de 

desenvolvimento capitalista que tendem a vilipendiar os seus limites territoriais deu margem 

para que tais indivíduos fossem categorizados como grupos vulneráveis, aqueles que não 

conseguem responder as várias agressões sociais sofridas num determinado espaço-tempo. 

José Vandilo Santos, em recente livro que trata da análise dessas interferências do 

poder econômico sobre a base comunal dos ribeirinhos, residentes em Palmas, Tocantins, 

ocorridas pela transformação espacial em virtude da construção da nova capital, diz que os 

estudos deixam de lado a questão histórica e se prendem a análises sociológicas e ambientais. 

 
Diversos estudos tratam tanto da questão da identidade, como da 

desterritorialização, como fatores fundamentais para a compreensão desses 

processos que, de várias maneiras, afetam a vida individual e comunitária dessas 

populações. Contudo, em sua maioria, privilegiam os impactos ambientais sofridos 

pelas comunidades deslocadas, enfatizando a destruição da natureza, o 

desmatamento, a necessidade de um desenvolvimento sustentável. (SANTOS, 2015, 

p. 19) 
 

A ausência de estudos históricos sobre essas bases de problemas sociais é evidente. No 

caso do Jalapão e em Mumbuca, a questão histórica é o presente, como se esses indivíduos, 

por pertencerem a grupos vulneráveis, tivessem suas vidas construídas em identidades 

forjadas, facilitando o domínio do Estado sobre o seu território e cooptando adeptos para essa 

espécie de alienação política. 
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É também importante na análise que realizamos reconhecer o nosso papel enquanto 

estudiosos desses fenômenos, no momento em que entendemos que o discurso do pesquisador 

também pode ser um discurso de colonização. As realidades podem ser organizadas de forma 

a resolverem as necessidades das pesquisas e dos estudos, de maneira que fica a questão de 

saber quem nos oferece autoridade para falar desse ou daquele quilombo. Dessa ou daquela 

história. 

Em Mumbuca, é o tempo histórico que nos permite dizer que essa comunidade se situa 

inerte às várias tentativas que o poder estatal construiu para oferecer-lhe identidade, 

negociando também um papel de liderança para a matriarca, a liderança que aqui 

reconhecemos como tradicional. 

Que os interesses econômicos, germinados nas relações que se fizeram necessárias 

entre o líder tradicional e o Estado, aparentemente, convirjam num mesmo ideário, conquanto 

sejam de ordens diversas, tanto pelo lado do Estado como pelo lado da comunidade, é 

inquestionável. 

Também não se duvida que a alienação permita que esses jogos de poder ocorram sem 

que o Estado precise lançar mão da violência. 

Se a comunidade desejava expandir sua fonte de produção, aliada a uma estrutura 

governamental que lhe prometia apoio institucional, na possibilidade de ampliar o mercado do 

capim dourado, caberia ao Estado oferecer uma infraestrutura para que o processo ocorresse. 

Também se fazia necessário acompanhar as várias etapas desse projeto, dada a 

natureza política, social e cultural dos habitantes dessa comunidade. 

Assim, por exemplo, para a comunidade de Mumbuca, a existência de uma política 

pública reguladora influiu negativamente, em grande medida, na sobrevivência comunal, 

quando interveio expandindo o comércio do capim dourado, gerando competição e 

concorrência do produto numa região notadamente formada por pessoas pobres e simples e na 

organização harmônica dessa comunidade. 

As relações entre a comunidade e o governo estadual perpassaram por determinados 

aspectos que, aqui estudados, servirão para constatarmos que a ampliação de uma 

determinada atividade comunitária, geralmente movida por interesses do Estado, vem atender 

às necessidades das relações comerciais já efetivadas por este com seus pares, do que 

efetivamente promover o bem-estar social e coletivo. 
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Figura 6 – Fotografia de Dona Santinha, artesã do capim dourado  

 

      Fonte: CARACRISTI, M. F. A., maio de 2014. 

 

No caso de Mumbuca, a situação de apatia proporcionada pela escassez do capim 

dourado e a estagnação financeira dos moradores do povoado, é fruto de uma situação que 

põe em evidência a necessidade dos moradores do Jalapão em se ater a uma fonte produtiva, 

que assegurem a sobrevivência das famílias. 

A ausência de fontes produtivas além das roças e pequena criação de animais em 

Mumbuca e região do Jalapão foi emblemática para que a população iniciasse o negócio com 

o comércio do capim dourado, que se instituiu um ícone de abundância e símbolo de 

abastança. 

Sem outra fonte de produção, com o capim abundando nas veredas, com o fluxo de 

mercado propício para o escoamento do artesanato, dada a demanda do mercado pelos 

produtos, a população de Mateiros e região adjacente do Jalapão atende ao fluxo comercial, 

passando quase todos a se debruçar por sobre a haste do capim dourado e costurara peças para 

serem vendidas em lojas de Palmas, no Tocantins e outras capitais brasileiras. 

A experiência vivenciada pelos habitantes de Mumbuca, que participaram do 

momento de apogeu do capim dourado com o seu subsequente declínio produtivo, dada a 

escassez da espécie nas veredas, pela falta de controle nas coletas, tem promovido a 

necessidade dos artesãos comprarem o capim para poder manter a tradição e o negócio. 

Se na perspectiva de entender o mercado como a condição sin qua non da realização 

desses movimentos comerciais, é imperial nos atermos às práticas capitalistas que ocorre no 

Jalapão com o povoado de Mumbuca. Ou seja, avaliar aqui a insuperável capacidade de 
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rejuvenescimento, do capitalismo e a sua tônica em manter e realimentar a demanda do 

mercado em detrimento de qualquer outra necessidade. 

Aquilo que se evidencia como apatia e alienação por parte da população do povoado 

de Mumbuca, sem atitude, diante da violência com que são apropriados os seus espaços de 

convívio tradicionais, merece uma crítica mais cuidadosa e menos precipitada dessa realidade. 

Essa expropriação é resultado de uma relação econômica que afeta outros extratos sociais, 

com condições sociais e em áreas urbanas, mais favoráveis de existência e que difícil de ser 

rompida, embora, seja contestada, que é a tônica das relações capitalistas. 

Mumbuca é uma comunidade que ainda permanece no trabalho de coleta de elementos 

da natureza, com baixa produtividade, não há possibilidade de existir classes sociais, nem a 

exploração do homem pelo homem, nem a propriedade privada. Ou seja, são rompidas todas 

as estruturas que dão sustentação e reforço ao capitalismo. 

Podemos então considerar que, talvez, emerjam desses territórios algo novo e 

transformador, quando tudo se tornar decadente e toda forma de dominação promovida pelo 

sistema capitalista se agigantar e tomar proporções insuportáveis a ponto de esses territórios 

serem desprovidos de recursos materiais que marquem o cenário do reinício de algo inusitado, 

promovido por esses povos categorizados de vulneráveis. 

 

2.9.4 O Estado ofertando sentido à reterritorialidade 

 

O fato da população residente neste território ser eminentemente empobrecida é um 

ponto que, num primeiro momento, dá legitimidade a estratégia do Estado, que tem por dever 

prover condições de proteção e de sobrevivência para os seus habitantes, mas se observado 

com atenção, constata-se que as negociações que se realizaram, tendo como objetivo melhorar 

a qualidade de vida dos moradores de Mumbuca, não se efetivaram. 

Neste debate, não resta mais mencionar que o capitalismo não oferece condição de 

negociação com a classe mais empobrecida, o que ele promove é o aliciamento dessa classe, 

reforçando ainda mais a exclusão dessa população das relações de mercado, o que foi 

reiteradamente orquestrado pelo Estado, tendo o povoado de Mumbuca como exemplo. 

Da mesma forma que não foram melhoradas a infraestrutura básica de serviços 

públicos, como fornecimento de água encanada, comunicação e vias de acesso, nem 

atendimento de saúde pública – a exceção foi a educação que recebeu significativa melhora –, 

não há uma política pública direcionada para essa comunidade, que hoje é representante da 

cultura local do Tocantins. 
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Para obter reconhecimento entre as políticas públicas a nível nacional e enfrentar as 

demandas de ordem mundial que asseguram às comunidades mais pobres e vulneráveis, o 

olhar cuidadoso do estado, o Tocantins, evoca a imagem do capim dourado como uma 

simbologia de resgate cultural daquele povo, na tentativa de indicar que existe um projeto 

social que alcança e insere os mais vulneráveis e pobres.  

Para atender as exigências das prerrogativas dos organismos mundiais, o Jalapão com 

seu patrimônio físico e sua população mestiça e migrante é inserido numa estratégia de 

marketing político, onde a autossuficiência dessa população, tendo como base o capim 

dourado, é revitalizada como representante da cultura local, um estado que, agindo com 

oportunismo e demagogia, comunga a participação de todos, negros, artesãos, os vulneráveis. 

A simbologia atribuída ao capim dourado extrapolou a imaginação espacial, passando 

a ser identificado como um caminho da modernização do Tocantins, uma espécie de 

“modernismo do subdesenvolvimento”, destacando que as mais importantes revoluções como 

a Revolução Industrial e o sistema econômico mais duradouro, como o capitalismo foram 

desiguais, sem condições de oferecer desenvolvimento a todas as regiões, distribuindo 

benefícios para um número reduzido de indivíduos que se ocupam de uma parte mais 

promissora dos territórios em detrimento de outros. 

O conceito de “modernismo de subdesenvolvimento” em Marshall Bernan (2006) foi 

espelhado na Russia, pelo século XIX, mas retrata bem os conflitos aqui mencionados como 

as fronteiras pioneiras, territoriais onde de um lado se colocam os pobres e do outro aqueles 

que não querem se misturar e usam com mais proveito do capital. 

Autores mencionados anteriormente, caso de Castells (1999), Harvey (2008), Santos 

(2003) mostram essas diferenças comum no capitalismo, numa economia de mercado, que 

prevalece definindo novos espaços que são ocupados e desocupados, desterritorializados e 

reterritorializados, expulsando e reintegrando as populações mais vulneráveis em territórios 

mais depreciados. 
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Figura 8 – Fotografia de morador de Mumbuca com violão feito com buriti

 

     Fonte: CARACRISTI, M. F. A., maio de 2014. 

 

A força política que age sobre o Jalapão é o exemplo de uma estratégia de manter o 

poder, que, rearranjada nos conchavos, fez emergir formas de vida, até então subterrâneas, 

apoderando-se delas e dando a essas vidas uma inflexão distinta daquelas que almejavam.  

As melhorias implantadas em Mumbuca pelas políticas públicas que deveriam em 

linhas gerais, e como já citadas anteriormente, proporcionar qualidade de vida aos indivíduos 

que ali residem são insignificativas. Contraditoriamente, Mateiros, o município sede, atesta 

elevação do Indice de Desenvolvimento Humano (IDH), enquanto nas áreas de produção de 

pequenos agricultores, comunidades indígenas e quilombolas há pobreza e estagnação 

produtiva de alimentos, havendo referência de produção apenas de soja, milho, arroz e de 

extrativismo de madeira para lenha, numa escala de produção de subsistência.  

A produção do artesanato ou da exploração do capim dourado não é identificada como 

promotor de renda, sequer aparece nos índices de produtividade que eleva indicadores renda-

escolaridade-longevidade, o turismo também não. 

A expansão do comércio do artesanato com o capim dourado promoveu um rápido 

aumento no número de artesãos e coletores de matéria-prima, agigantando-se a pressão de 

coleta sobre as espécies utilizadas. Atualmente, a venda de artesanato constitui importante 

fonte de renda para diversos municípios da região, sendo o principal, e, por vezes, única fonte 

de rendimento de muitas famílias destes municípios, especialmente das mulheres. Fora essa 
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fonte de renda, a população vive da assistência social do governo federal por se enquadrarem 

como produtores rurais. 

Outro fato que adveio da exploração do capim dourado foi a proliferação de visitas ao 

ambiente do Jalapão, que suscitou a ideia de promover a atividade turística como um 

segmento econômico com excelentes possibilidades de êxito, já que a região é dotada de belas 

paisagens. 

Os investimentos das políticas públicas trouxeram para o Jalapão um valor simbólico 

para a espécie capim dourado. Em síntese, outras imagens foram se incorporando àquela do 

capim dourado, sendo idealizado também um deserto no Jalapão, produção de uma cartografia 

de marketing que o tornasse não apenas atraente e exótico, mas também dotado de uma 

plasticidade telúrica, para não ser apenas especulativa. 

 

2.9.5 Os atores da reterritorialização 
 

No movimento constante de reconstrução do Jalapão, aparecem atores que, cada vez 

mais exercem pressão econômica, sobre o território e ameaçam a limitação das áreas de 

proteção do PEJ. A própria primitividade da comunidade de Mumbuca é condição pela qual 

nos permite admitir que venha ocorrer um novo movimento de desterritorialização dessa 

comunidade para fora dos domínios do PEJ, onde possam se acomodar e obter melhores 

chances de sobrevivência. 

A outra possibilidade é de que, motivados que são pela terra que ocupam, venham 

exercer uma espécie de liderança tradicional e passem a atuar como os eternos vigias do PEJ, 

porque são sensíveis as ações antrópicas inerentes ao sistema e propensos a resguardar, 

territorialmente, as veredas e o ambiente no qual se veem integrados na plenitude das suas 

vidas, lugar dos seus ancestrais. 

 A potencialidade do capim dourado como produto extrativista adequado à produção 

de artesanatos aparece aliada à ideia de conservação do Cerrado. Essa iniciativa deu ensejo 

para que, no ano de 2002, o governo iniciasse o projeto “Conservação e manejo de Capim 

Dourado no Jalapão”, realizado pela ONG Pequi em parceria com o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente (IBAMA), com o apoio da Associação Capim Dourado do Povoado de 

Mumbuca, do parque Estadual do Jalapão e da Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, 

do Naturatins, e do Programa de Pequenos Projetos-Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Instituto Sociedade, População e Natureza (PPP-GEF/PNUD/ISPN), da 

Universidade de Brasília e da Embrapa Cenargen. (INSTITUTO NATUREZA DO 

TOCANTINS, 2012, p. 43). 



51 
 

O projeto tinha os seguintes objetivos: caracterizar as formas tradicionais de manejo 

da espécie e dos campos úmidos em que ela ocorre; testar efeitos da colheita de hastes e do 

manejo com o fogo sobre o capim dourado e as plantas dos campos úmidos; verificar efeitos 

da retirada do “olho” do buriti (de onde é extraída a seda usada para costurar o artesanato de 

capim dourado) sobre as populações desta palmeira. 

Por um ano, mais de duas mil plantas de capim dourado foram acompanhadas e, com o 

apoio dos moradores do povoado de Mumbuca, foram descritos o ciclo da vida  e a 

identificação da época de floração, crescimento e produção das sementes.  

Os resultados experimentais indicaram que a colheita de hastes de capim dourado, 

utilizadas para a produção das peças de artesanato, não têm efeitos de curto prazo, mas a 

colheita de hastes antes da maturação é prejudicial às plantas adultas, podendo matá-las por 

desenraizamento, uma vez que impede a produção e dispersão das sementes. 

A partir desse estudo, no ano de 2004, o Naturatins elaborou regras para a colheita das 

hastes de capim dourado, as quais aparecem na portaria 092/2005. No documento intitulado 

“Apoio à consolidação de UC de Proteção Integral no Estado de Tocantins. Documento 

Técnico ajustado nº 2: Proposição de limites para uma nova categoria de unidade de 

conservação para o estado do Tocantins-2008”. 

No documento, encontramos indicações para algumas questões que norteiam a 

problemática do manejo do capim dourado e o aumento da exploração da espécie após a 

inclusão do Jalapão e Mateiros nas estratégias públicas de promover a economia local. 

Entre as considerações que o documento “Identificação de atividades econômicas com 

potencial para serem desenvolvidas na região das UCS” traz, está a exploração da atividade 

turística. 

A intenção do documento era promover um projeto Piloto e inserir no programa os 

municípios que mais aderiram à extração do capim dourado. Atualmente, o artesanato de 

capim dourado é famoso em todo Brasil e cerca de onze associações da região do Jalapão 

trabalham com o artesanato de capim dourado.  

Outra indicação proposta neste plano seria a continuidade da atividade artesanal, 

contudo, com critérios para não haver enorme dependência da planta. Também seria 

conveniente moldar o mercado de produção para peças pequenas e que pudessem misturar 

materiais de diversa natureza, uma vez que, usando o capim do jeito que era utilizado se 

perdia material, reduzia-se a taxa de benefício/custo, desvalorizava-se o material e se 

colocava em perigo a subsistência da matéria prima.  
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Com a perspectiva da exploração da atividade turística, assinalada no documento 

oficial, o Jalapão se inseriu no circuito de localidade para o desenvolvimento do Turismo de 

Base Local (TBL) como produto para o consumo. 

A ideia central é identificá-lo como contraponto ao turismo convencional ou de massa, 

regido pela ética da sustentabilidade e da autonomia, construída coletivamente em decorrência 

da lógica da dominação economicista. Nessa ordem de valores, previam-se, além das 

normativas gerais relacionadas à construção de alianças entre organismos e movimentos 

sociais, a ampliação de teorias e métodos de análise de projetos, bem como de forma mais 

focada na atividade turística.  

Com relação, especificamente, ao funcionamento das práticas turísticas promovidas no 

Jalapão, podemos considerar distantes das propostas incluídas no TBL, o que será 

oportunamente discutido. No Jalapão acontece um tipo de turismo excludente e elitista, 

realizado por operadoras que negociam os pacotes sem que o dinheiro circule na comunidade 

local. 

As negociações que se mantêm no Jalapão, através das políticas governamentais, são 

decisões que vão contra uma área restrita e de reserva, pela fragilidade ambiental que 

apresenta, como as dali existentes. Alheio a essas premissas, o governo firma acordos, permite 

acessos e põe em cheque a sobrevivência íntegra do Jalapão. 

Em suma, podemos considerar o capim dourado como uma cultura ameaçada, como 

também está ameaçada de existência a comunidade de Mumbuca, espremida e pressionada 

pelas normativas do PEJ. 

Os artesãos de Mumbuca são os maiores impactados por essas alterações ocorridas no 

território do Jalapão e apontam vários problemas de ordem ambiental e social como 

decorrência de uma política pública mal arranjada. 

Uma delas são as queimadas nas veredas, necessárias para as hastes se tornarem mais 

resistentes e brilhosas, mas esse impacto tem ocorrido descontrolado, antes do período 

determinado e são realizados por atravessadores que, indiferente às normativas definidas pela 

lei do capim dourado, tocam fogo nas veredas, deixando um rastro de destruição, inibindo 

ainda mais a produção do artesanato em Mateiros. 
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Figura 9 – Fotografia da vereda no interior do PEJ depois de queimada, em outubro de 2012 

 

      Fonte: CARACRISTI, M. F. A., outubro de 2012. 

 

De uma maneira geral, a comercialização das hastes do capim dourado in natura fora 

dos limites do PEJ, em época diferente da proposta pela lei do capim, significa uma 

concorrência desleal para com os artesãos de Mumbuca, que vêm arregimentando esforços 

para conter esse avanço. 

 A arte de costurá-lo, prerrogativa do povoado de Mumbuca, já se disseminou para 

além dos gerais, onde designers agregam nova estética, sofisticando os produtos, que são 

produzidos em escala comercial e comercializados por sites de lojas internacionais, 

reconfigurando um novo tempo para os produtos feitos à base do capim dourado. 

As alterações que o mercado promove na essência dos processos criativos artísticos ou 

técnicos, no fazer laboral, nas engrenagens produtivas não minimizam a importância da 

história, essa pode ser preservada e sempre fará de Mumbuca e do capim dourado um projeto 

identitário para o Tocantins, no qual a figura da tradição é emblematicamente revigorada pela 

presença de uma liderança que traduz a mais pura e primitiva forma de domínio comunal 

legitimado. 
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Figura 10 – Fotografia da colheita de capim dourado pelas mulheres de Mumbuca 

 
Fonte: Secom-TO 
 

Na imagem da colheita, aparece a figura de uma liderança importante em Mumbuca, a 

“Dotôra”, primeira mulher da esquerda, filha de dona Miúda, que representa a sabedoria 

ancestral, em sua fala há reverência à natureza, ao Cerrado, ao capim dourado e ao buriti. 

As mulheres que estão colhendo o capim dourado pertencem à “Associação Capim 

Dourado do Povoado da Mumbuca”. O capim é guardado em touceiras; depois de manuseado, 

as peças são organizadas na loja inserida no interior do povoado e cada artesão recebe a parte 

que lhe cabe tão logo o artesanato seja comercializado no interior do quilombo. 
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Capítulo 3. Objetos investigados 

 

3.1 Mateiros: o território em questão 

 
Neste subitem, descreveremos aspectos do município de Mateiros, a sede que abriga 

os espaços de orquestração das interveniências sociais, políticas e ambientais, e área de 

confluência entre as várias técnicas e práticas de trabalho deste vasto espaço geográfico. 
 

A descrição existente sobre Mateiros mostra que o território foi ocupado por caçadores 

que migraram do estado do Piauí. O nome é decorrente da abundância de veados mateiros que 

eram encontrados e caçados na região. Outra população que também contribuiu para a 

formação do município foram os negros, provenientes de quilombos, que se ocupavam da 

lavoura de roças de toco. (FISCHER, 2003). 

O Distrito de Mateiros foi criado em 24 de julho de 1963, através da Resolução nº 

53/63, assinado pelo prefeito municipal de Ponte Alta do Norte, Adolfo Soares. (Idem). 

Mateiros passa a condição de município no dia 20 de fevereiro de 1991, pela Lei Estadual nº 

151, desmembrando-se de Ponte Alta do Tocantins, que adquiriu este nome após o 

surgimento do Estado do Tocantins. A instalação oficial ocorreu em 1º de janeiro de 1993. 

No site do IBGE, designado às cidades do Brasil, há a seguinte descrição de Mateiros: 

 

O nome da cidade deve-se à grande quantidade de veados mateiros encontrados na 

região. O município é referência na produção do artesanato do capim dourado, cujo 

núcleo está localizado na comunidade de Mumbuca, composta por descendentes de 

quilombolas. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2014)  

 

A regularização de parte das terras do município foi efetivada ainda pelo Estado de 

Goiás em 1978. Os dados disponíveis no Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão 

(PEJ) dizem que: 

 
Entre 1989 a 1990 foi demarcada uma gleba remanescente, não incluída no 

loteamento anterior, e criado o loteamento São José. A área média das terras 

tituladas é de 1.500 há e muitos dos antigos moradores acabaram tornando-se 

posseiros das terras adquiridas por terceiros. (FISCHER, 2003). 
 

É sabido que a população de Mateiros reside preponderantemente na área rural, 

fazendo parte dos ¾ dos pobres do planeta que vivem em zonas rurais (PNDH, 2011, p. 3) e a 
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pobreza maior se encontra entre os trabalhadores agrícolas, o que também é uma característica 

dessa população. 

A economia está representada em atividades do setor primário, com ênfase para a 

pecuária e a agricultura de práticas tradicionais extensivas e sem manejo sustentável. Os 

dados disponíveis no documento apontam que a agricultura é responsável pela produção de 

milho, feijão, arroz, mandioca, gergelim e cana-de-açúcar. 

Mateiros está localizado na região do Parque Estadual do Jalapão (Figura 19), no 

extremo leste do Estado do Tocantins, e, segundo dados do Programa do Desenvolvimento 

das Nações Unidas (PNUD), foi um dos municípios que mais aumentou o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) entre os anos 2000 e 2010. 

Neste último período pesquisado, a cidade tocantinense de Mateiros, representada no 

mapa abaixo, apresentou um aumento de 312,93% no Índice de Desenvolvimento Humano 

por Município. Entre os indicadores positivos, obteve evolução na renda per capita, 

frequência escolar e houve uma grande redução nos índices de extrema pobreza. 

O município de Mateiros está localizado no Pólo Ecoturístico do Jalapão, o qual 

apresenta uma área de 34.113 km
2
, correspondente a 12,25% do Estado. A referida região é 

composta pelos municípios de Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Novo Acordo, Ponte 

Alta do Tocantins, Rio do Sono, Santa Teresa do Tocantins e São Félix do Tocantins, 

mesorregião oriental do Estado do Tocantins, integrando, conforme a classificação do IBGE 

(2014), a Microrregião de Porto Nacional.  
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Figura 11 – Mapa de Mateiros em evidência os biomas/Figura 12 –Mapa de Mateiros, em evidência os Estados                     

 
 
                                                  Fonte: Adaptado de: IBGE (2003) Base Cartográfica do Brasil; digitalização: NUNES, A. B; Organização:  
                                                             CARACRISTI, M. F. A. 
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Figura 13 – Mapa de Mateiros e localização de Mumbuca 

 
                           Fonte: Adaptado de: IBGE (2003) Base Cartográfica do Brasil; digitalização: NUNES, A. B. Organização: CARACRISTI, M. F. A.  
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Ao norte, limita-se com o município de São Félix do Tocantins e com o estado 

do Maranhão; ao sul, com o município de Rio da Conceição e com o Estado da Bahia e 

do Piauí e a oeste, com o município de Ponte Alta do Tocantins. (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA) 

Possui uma área de 5.889,96 km
2
, com sede localizada a 10°32´51´´ de latitude 

sul e 46°25´16´´ de longitude oeste. A altitude média é de 493 metros, distando de 

Palmas 341 km. O município está integrado para efeito de formulação e implantação das 

políticas públicas, programas e projetos de Planejamento e Meio Ambiente da SEPLAN 

dentro da Área-Programa Leste do Estado do Tocantins. (Idem) 

Mateiros é distrito judiciário da Comarca da 1ª Instância de Ponte Alta do 

Tocantins e nele encontram-se as maiores potencialidades turísticas da região, 

representadas pelos recursos naturais abundantes. O município é caracterizado pela 

baixa densidade populacional, tendo como principal atividade econômica a pecuária 

extensiva, com aproveitamento das pastagens naturais.  

A dificuldade de acesso e o isolamento em relação às rotas de maior fluxo de 

circulação contribuem para certa preservação ambiental. O Estado é responsável por 

onze unidades de Conservação Estaduais, que são administradas pelo Naturatins. Na 

região do Jalapão, as Unidades de Conservação são distribuídas da seguinte forma: 

 
Tabela 2 – Unidades de conservação no Tocantins 

                                                                                                                  (continua) 

Unidade de 

conservação 
Localização Área (há) Criação 

APA Jalapão Mateiros, Novo Acordo, Ponte 

Alta do Tocantins 

461.730,00 Lei 1.172 de 

31/07/2000 
Parque Estadual 

do 
Jalapão 

Mateiros 158.885,47 Lei 1.203 de 

12/01/2001 

APA Serra da 

Tabatinga 
Alto Parnaíba (MA) e Mateiros 

(TO) 
61.000,00 

(40.000/TO) 
Dec. 99.278 de 

06/06/1990 

Parque Nacional 

das Nascentes do 

Rio 

Parnaíba 

Formoso do Rio Preto (BA), 

Alto Parnaíba (MA), Barreiras o 

Piauí, Corrente, Gilbués e São 

Gonçalo do Gurguéia (PI), 

Lizarda, Mateiros e São Félix do  

Tocantins (TO) 

729.813,55 
(182.453/TO) 

Dec. s/n de 

16/07/2002 

 

 

 

Tabela 2 – Unidades de conservação no Tocantins 
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                                                                                                                  (conclusão) 

Unidade de 

conservação 
Localização Área (há) Criação 

Almas, Mateiros, 

Ponte Alta do 

Tocantins, Rio da 

Conceição (TO), 

Formoso do Rio 

Preto (BA) 

Almas, Mateiros, Ponte Alta do 

Tocantins, Rio da Conceição 

(TO), Formoso do Rio Preto 

(BA) 

Almas, 

Mateiros, 

Ponte Alta do 

Tocantins, Rio 

da Conceição 

(TO), Formoso 

do Rio Preto 

(BA) 

Almas, Mateiros, 

Ponte Alta do 

Tocantins, Rio da 

Conceição (TO), 

Formoso do Rio 

Preto (BA) 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Adaptado de dados do Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão 

 

Além das Unidades de Conservação acima descritas, no Estado, existem ainda 

outras sobre a responsabilidade do IBAMA: Área de Proteção Ambiental (APA) 

Meandros do Rio Araguaia, APA Serra da Tabatinga, Reserva Extrativista (RESEX) do 

Extremo Norte do Estado do Tocantins, Parque Nacional (PARNA) do Araguaia, 

PARNA das nascentes do rio Parnaíba, Estação Ecológica (ESEC) Serra Geral do 

Tocantins e mais quatro Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN). 

A criação do Parque Estadual do Jalapão e da Área de Proteção Ambiental 

Jalapão teve o objetivo de integrar a região com outras áreas também protegidas mais 

próximas, como a Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, ao Sul; a APA Serra da 

Tabatinga, a leste; o Parque Nacional das Nascentes do rio Parnaíba, localizada no 

nordeste, na região transfronteiriça, entre os estados do Tocantins, Maranhão, Piauí e 

Bahia. (FISCHER, 2003). 

Uma das razões para o crescimento qualitativo de Mateiros, segundo divulgado 

pela assessoria de imprensa do governo do Tocantins, está relacionada ao crescimento 

da agricultura, na faixa de divisa entre Piauí e Bahia, ao turismo e ao ICMS 

Ecológico
44

: 

 
Este ano, os municípios de Tocantínia, Mateiros, Pium e Itacajá estão entre 

os campeões do ICMS ecológico. Nos dez primeiros meses de 2012, 

Tocantínia recebeu R$ 2,1 milhões em ICMS, sendo que deste valor R$ 1,7 

milhão (80%) foram de ICMS ecológico. No mesmo período, Mateiros 

recebeu R$ 1,8 milhão, com R$ 1,1 milhão (62%) somente de Ecológico. 

Itacajá e Pium também tiveram suas receitas elevadas por conta de ações 

                                                           
44

 A política do ICMS-E leva em consideração a performance dos municípios na avaliação ambiental para 

a distribuição de um percentual estabelecido do imposto do ICMS. No Tocantins, esse percentual é o mais 

alto do país, ou seja, no Estado, 13% do total de recursos do ICMS são destinados aos municípios que 

realizam ações e atividades de proteção ambiental avaliadas. Os critérios ambientais avaliados no 

Tocantins são: Política Municipal de Meio Ambiente; Unidades de Conservação e Terras Indígenas; 

Controle e Combate a Queimadas; Conservação dos Solos e Saneamento Básico e Conservação da Água. 
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ambientais. Ambos receberam até outubro, respectivamente, R$ 1,4 milhão e 

R$ 1,9 milhão de ICMS total, sendo que o Ecológico representou quase 60% 

dos repasses para Itacajá e 54% para Pium. (GOVERNO DO TOCANTINS-

SECOM, 2012). 
 

O ICMS ecológico passou a vigorar no Estado do Tocantins a partir do dia 4 de 

abril de 2002, quando o governador Siqueira Campos criou a lei nº 1.323, a qual diz no 

seu artigo primeiro que:  

 
[...] serão adotados índices que incentivem os municípios a: I – criar leis, 

decretos e dotações orçamentárias que resultem na estruturação e 

implementação da Política Municipal de Meio Ambiente e da Agenda 21 

local; II – abrigar unidades de conservação ambiental, inclusive terras 

Indígenas; III – controlar queimadas e combater incêndios; IV – promover: a) 

a conservação e o manejo do solo; b) o saneamento básico; c) a conservação 

da água; d) a coleta e destinação do lixo. 
 

Um percentual de 13% do total de ICMS Ecológico, arrecadado no Tocantins, é 

distribuído entre os municípios segundo critérios quantitativos e qualitativos. O 

percentual leva em conta os seguintes temas: a) Política Municipal de Meio Ambiente 

(2%); b) Unidades de Conservação e Terras Indígenas (3,5%); c) Controle de queimadas 

e combate a incêndios (2%); d) Conservação do solo (2%); e) Saneamento básico, 

conservação da água, coleta e destinação do lixo (3,5%).  

Há dois indicadores, um quantitativo e o outro qualitativo. O primeiro, se 

aumentado, melhora a pontuação como um todo; o segundo é um conjunto de fatores, 

que, se tomarmos Mateiros como exemplo, dá para entender porque houve um 

incremento das variáveis do IHD, já que ali há um número expressivo de UCs. 

O fator quantitativo é bastante sensível ao tamanho das UCs, quanto maior a 

superfície das UCs em relação ao tamanho do município, melhor a arrecadação, mas 

essa melhoria de indicadores não se restringe a esta única variável, conforme veremos 

mais à frente.  O critério qualitativo é que, quanto melhor estiver o grau de conservação 

da área, melhor estará a arrecadação de ICMS ecológico. (PORTAL DO ICMS 

ECOLÓGICO). 

Tomando como base os critérios que norteiam a Lei do ICMS-Ecológico, vamos 

analisar algumas variáveis que são levadas em conta na distribuição qualitativa do 

município de Mateiros: a política do meio ambiente; a oferta dos serviços de 

saneamento básico e conservação da água; a coleta e destino do lixo, principalmente.  
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3.2 A questão fundiária 
 

O problema fundiário está localizado na falta de regularização das terras de 

Mateiros. Ali, desde os proprietários de hotéis e restaurantes e os moradores da cidade 

sede e da periferia não possuem os títulos de suas propriedades.  

A falta da escritura causa um grande transtorno no que diz respeito às 

benfeitorias que podem ser realizadas pelos seus proprietários, não há como os 

pequenos empresários adquirirem empréstimos para construção ou melhoria dos 

estabelecimentos comerciais, por exemplo. 

O mesmo ocorre com o território de quilombolas, o trabalho realizado pelo 

Incra, que consiste em fazer a certificação das terras, não acontece. Em Mumbuca, a 

desapropriação foi realizada desde 2001, mas ainda não houve emissão de títulos para 

terras dentro dos Parques Estaduais onde Mumbuca se insere. 

Nos Parques, por serem área de preservação, o Estado não tem como realizar a 

titulação, situação diferente das Áreas de Proteção Ambiental (APA), onde pode ser 

feita, desde que se observe a legislação.  

O primeiro loteamento de Mateiros foi realizado ainda sob a responsabilidade da 

prefeitura de Ponte Alta. A primeira administração efetuou a regularização de parte dos 

terrenos, embora esses não pertencessem ao município. Dados do Plano de Manejo do 

PEJ mostram que em janeiro de 1955 foi aprovada a lei Municipal que dispõe sobre a 

regularização dos lotes particulares e que, se estes não fossem construídos, retornariam 

para posse do poder municipal. 

No ano seguinte, 1997, o segundo prefeito eleito fez novas doações de lotes, mas 

reduziu para seis meses o prazo para as construções. As diversas sucessões municipais 

continuam autorizando as construções na cidade, mesmo sem haver a regularização. 

(FISCHER, 2003).  

 

         3.3 Água, energia elétrica, sistema de saúde 
 

O abastecimento de água é proveniente de dois poços profundos (50 metros) e 

do Rio Brejo Grande, através do bombeamento que leva a água até as residências. A 

água é clorada apenas no reservatório e o abastecimento não atende toda a população: o 

extremo oeste da cidade, onde estão novas construções e as casas populares, não é 

atendido com o abastecimento de água.  



24 
 

Em Mateiros, a rede de esgotamento sanitário foi inaugurada em abril de 2003, 

devendo atender toda a cidade, com exceção do extremo leste. O tratamento é realizado 

por lagoa de oxidação e os recursos se originaram da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), há uma meta de construção de 209 banheiros e instalações sanitárias nas 

residências. A maior parte das casas era atendida por fossa séptica ou sumidouro. Não 

existe rede de águas fluviais na cidade. O escoamento superficial implica na erosão nos 

pontos de concentração fluvial. (FISCHER, 2003) 

 O precário sistema de saneamento encontrado em Mateiros é uma falha do 

governo municipal; cabe a ele operacionalizar as diretrizes dos programas de 

saneamento promovido pelo governo federal e prestar, diretamente ou via concessão às 

empresas privadas, os serviços de saneamento básico, coleta, tratamento e disposição 

final de esgotos sanitários. 

As prefeituras são responsáveis também por elaborar os Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB), que são os estudos financeiros para prestação do serviço, 

definição das tarifas e outros detalhes. O município que não prepara o plano fica 

impedido de contar com recursos federais disponíveis para os projetos de água e esgoto, 

o que ocorreu com Mateiros. 

A Lei do Saneamento básico diz que: 

 

Art. 2
o
 Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base 

nos seguintes princípios fundamentais: I – universalização do acesso; II – 

integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; III – abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 

ambiente. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2007) 

 

A lei também garante subsídios para quem não consegue arcar com a tarifa 

básica, prevê regras para o corte dos serviços de saneamento em casos de inadimplência 

e, no entanto, hospitais, asilos, escolas, e penitenciárias têm a garantia do fornecimento 

do serviço. 

A lei regulamenta que as cidades com população superior a 50 mil habitantes, o 

que não é o caso de Mateiros, que tem 2.223 habitantes, de acordo com o Censo de 

2010, contam com a atuação da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). 

Já os municípios com menos de 50 mil habitantes, onde Mateiros se insere, são 
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atendidos com recursos não onerosos – que não exigem retorno, apenas contrapartida do 

Estado –, pelo Orçamento Geral da União (OGU). 

A coleta de lixo é realizada uma vez por semana, pela prefeitura Municipal, mas 

como o caminhão é aberto, muito lixo cai nas vias ao longo do percurso. O lixo é 

colocado a 3 km do centro de Mateiros, a céu aberto. A iluminação pública é precária, 

funciona apenas na praça onde se localiza o colégio Estadual, no trecho da Avenida 

Maranhão, entre esta praça e a prefeitura municipal, além de três vias transversais. A 

eletrificação rural não atende todo o município.  

O fornecimento de energia nas residências é de competência da Celtins, hoje 

Energisa, e serve à sede do município e à comunidade de Mumbuca. Cerca de 50% das 

ligações residenciais é clandestina. Durante a permanência no campo, identificamos 

ausência do fornecimento de energia em determinados locais, onde há incidência de 

comunidades quilombolas. Há ajuizado pela Defensoria Pública Estadual uma Ação 

Civil Pública contra a Energisa para solucionar o fornecimento de energia elétrica. 

O atendimento à saúde pública é realizado no posto de saúde com precariedade, 

um único médico, clínico geral, um técnico em enfermagem, um fisioterapeuta, um 

farmacêutico, um enfermeiro e quatro agentes de saúde cobrem a região, além do 

atendimento odontológico. 

O atendimento médico para as gestantes é inadequado e o projeto que prevê a 

contratação, através de mais médicos, não foi ativado, também não há pronto-

atendimento, não se realizam pequenas cirurgias, não há laboratórios de exames, 

também não existe ambulância. Os problemas mais complexos são encaminhados para 

Porto Nacional ou Palmas.  

Identificamos melhora pontual na saúde dos moradores, entre os anos de 2010 e 

2012. No primeiro ano que fizemos contato com a população, na primeira expedição 

detectamos a incidência de hanseníase em muitos moradores, conforme nos foi afirmado 

pelo agente de saúde local, mas a doença foi controlada e no ano de 2012 não oferecia 

mais risco à comunidade. 

A educação também estava comprometida, uma vez que os repasses oriundos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) não se efetivaram. Isso 

acarretou alguns problemas de manutenção nas escolas, que necessitam de novos 

telhados, construção de banheiros e melhoria nas instalações. Para os alunos de 

Mumbuca, há reclamação de falta de merenda adequada, pois é oferecida apenas uma 
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única refeição. O programa de reforço escolar também foi apontado como deficitário. 

(Dados do campo) 

Na prefeitura, as informações sobre educação é que há um deficit orçamentário 

para suprir os gastos com alimentação. É repassado um valor de R$ 2.560,00 (dois mil 

quinhentos e sessenta reais) por mês para custeio com alimentação de 360 alunos, o que 

é insuficiente, pois a despesa é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Dados do campo) 

O que identificamos em Mateiros descaracteriza as prerrogativas que foram 

estabelecidas para as governanças atingirem os oito objetivos do milênio, no que diz 

respeito à redução da miséria e da pobreza. Embora Mateiros seja território de 

alastramento do ICMS ecológico, fonte de cultura do latifúndio da soja, pelos grandes 

empreendimentos que se inserem em meios às paisagens do cerrado, as desigualdades 

sociais são profundas.  

As características básicas apresentadas para o município dão conta de sucessivos 

governos, que não estiveram atentos às particularidades da população mais empobrecida 

e sem o intuito de assegurar novos objetivos para a construção de uma sociedade mais 

cidadã. 

O objetivo de reduzir tanto a pobreza como a vulnerabilidade dos indivíduos ao 

risco de caírem nesta situação é o objetivo central da agenda pós-2015
45

, fato é que o 

relatório do PNUD-2014 diz que a pobreza ainda está bem relacionada como 

característica das áreas rurais do Brasil, o que se identificou com clareza em Mateiros. 

Em nível mundial, mais de 2,2 milhões de pessoas continuam a viver na 

pobreza, isso significa dizer que mais de 15% da população mundial permanece 

vulnerável, ainda são 12% da população que sofre de fome crônica, algo como 842 

milhões de indivíduos, e esses dados estão presentes principalmente entre as mulheres, 

os migrantes, os grupos indígenas e os idosos. (PNUD, 2014) 

Em síntese, podemos reconhecer que os projetos políticos em várias escalas de 

governo federal, estadual e municipal oferecem, em tese, através de parâmetros 

normativos, garantias para que Mateiros possa executar um plano político que legitime a 

ação dessas esferas de governanças em proveito da população, mas a gestão dessas 

lideranças, que são legítimas porque eleitas pela participação popular, vão se tornando 

ilegítimas já que se distanciam, ao longo do tempo, das principais necessidades da 

coletividade e da totalidade e formam alianças em detrimento do território que ocupam. 

                                                           
45

 Trecho do discurso proferido pelo Secretário Geral da ONU, Ban Ki-moon, em julho de 2013, durante 

a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, enfatiza esse objetivo. 
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A legitimação dessas leis, pelo seu cumprimento institucionalizado no discurso-

ação, que não se executa na prática, traz de contraditório não apenas o direito de fazer, 

que é de parte do estado, mas a existência de regras básicas que definem as 

competências do governo federal, estados e prefeituras, além de regulamentar a 

participação de empresas privadas, a exemplo do sistema de água e energia elétrica e 

que não são cumpridas. 

A situação deficitária de abastecimento de água e do serviço de esgoto e 

banheiro chama bastante atenção no nosso critério de análise, porque a ausência desses 

serviços são indicadores de extrema pobreza e vulnerabilidade social e estão 

normatizados através da Lei nº 11.445, num território tomado pelo avanço de 

conglomerados agropecuários. 

As faltas de serviços básicos e as dificuldades enfrentadas para a sobrevivência 

da população de Mateiros, relacionadas a indicadores elementares, como o direito à 

posse da terra, ao uso de banheiro e à escolaridade, contradiz com o avanço dos 

indicadores sociais.  

Sobre esse fato Rogério Castro Ferreira adverte que: 

[...] Em 1991 o Tocantins ocupava o 25º lugar no Brasil, ficando à frente de 

estados como o Maranhão e o Piauí. Já em 2000, subiu sete posições, ficando 

em 18º lugar. Esse resultado colocou-o à frente de estados do Nordeste como 

Sergipe, Bahia, Paraíba, Alagoas, Piauí e Maranhão e estados da região Norte 

como Pará, Acre e Amazonas. (FERREIRA, 2015, p. 59)  
 

Relacionando os indicadores sociais com a realidade do estado do Tocantins, 

complementa que: “Não é por acaso que o IDH é utilizado, sobretudo como discurso 

ideológico de que a criação do Tocantins viabilizou desenvolvimento social para o 

antigo norte goiano” (Idem). 

Como ocorre em Mateiros, a contradição entre a deficiência de serviços 

essenciais básicos e o aumento dos índices que indicam a qualidade de vida demonstra 

que nem sempre as estatísticas definem o que, subjetivamente, ocorre no interior desses 

territórios. Chegamos a essa constatação ao analisarmos as políticas propostas para a 

região. Além disso, a realidade vivida pela maioria dos seus habitantes e os dados 

estatísticos indica a existência de duas Mateiros. A pobre, já mencionada, ocupada pelos 

sertanejos, mestiços, quilombolas; e a rica, atualmente ocupada por grandes 

empresários, provenientes de São Paulo, que desenvolvem a expansão das terras dos 

gerais, nos limites do Estado da Bahia. 
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3.4 Mateiros rica 

 

Dez anos depois, se pontuarmos o ano de 2000 como início para o 

desenvolvimento de Mateiros, temos um avanço dos índices de crescimento humano da 

cidade bastante significativos. Depois da soja, tornou-se um polo agrícola e a capital do 

Jalapão, essa última definição promovida pelo ecoturismo.  

Os principais responsáveis pelos indicadores foram a produção de milho e arroz, 

que elevou a renda média dos moradores de Mateiros de R$ 117 para R$ 1.110 por mês, 

entre 2000 e 2010, um incremento de 1.667%. (GOVERNO DO TOCANTINS, 

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL). 

A justificativa para tanta expansão não está centrada apenas em Mateiros e sim 

no crescimento da agricultura brasileira como um todo, que está vinculada à ocupação 

de novas áreas, por meio da transferência da maior parte do plantio de grãos para a 

região setentrional
46

 do país, em um processo que se convencionou denominar avanço 

da fronteira agrícola. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, [?]).  

Dados do Censo Agropecuário 2006 mostram que a área de lavouras temporárias 

e permanentes cresceu 276% na região Norte, entre 1995 e 2006. Em seguida, vem o 

Nordeste com 115%, enquanto no Centro-Oeste o crescimento foi de 96%; no Sudeste, 

50%; e no Sul, 49%, no período. (Idem). 

As cidades das Regiões Norte e Nordeste obtiveram o maior crescimento do 

IDH – como Mateiros (TO), que alcançou um IDH médio, 0,607, mas pontos maiores 

do que há 20 anos, 0,326. Os últimos dados de um período de 10 anos mostram que os 

mais pobres conseguiram avançar mais, contudo, ainda assim, as disparidades de 

acessos aos bens e serviços essenciais são muito desiguais. 

Os meios de comunicação têm inserido na agenda o tema da disparidade social 

ocorrida na região de Mateiros, especificamente na área conhecida como Chapada das 

Mangabeiras, tomando como referência o agronegócio. A notícia de que o setor fez 

crescer o número de milionários de Mateiros em 510%, em dez anos, enquanto cerca de 

172 mil famílias têm dificuldades para se alimentar, conforme dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2013,  que foi divulgado pela Folha 

de São Paulo e que se difundiu em outros canais de comunicação, gerando manchetes e 

colocando o tema MATOPIBA em evidência.   

                                                           
46

 Região setentrional do Brasil é uma divisão cunhada pelo geógrafo Delgado de Carvalho, francês que 

se radicou no Brasil, já em desuso, datada de 1913 e corresponde a região do Amazonas, Pará e Acre. 
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As matérias sobre MATOPIBA enfatizam a presença do Tocantins como o 

Estado que ofereceu 37,95% do seu território, 139 municípios, maior do que os demais 

Estados envolvidos – Maranhão 135 municípios, 32,77%; Piauí 33 municípios, 11,21% 

e Bahia 30 municípios, 18,06% –, para o que se chama nova fronteira agrícola, que é 

considerada as últimas áreas de expansão da agricultura de larga escala do mundo, com 

estimativa que, entre os anos de 2014 e 2015, a safra produza 20 milhões de toneladas 

de grãos, o que seria aproximadamente 10% da produção nacional. 

 A reportagem destaca a situação da comunidade do Rio Galhão, localizado em 

Mateiros, como contraponto da pobreza: 

 
[...] do lado rico está uma fazenda do tamanho de um quarto da área da 

cidade de São Paulo, 5.500 hectares destinados ao cultivo de milho e soja; 

enquanto moradores da região, descendentes de escravos, passam fome, 

tendo como alimento pouco mais que mandioca, sal e óleo de cozinha. 

(FOLHA DE S. PAULO, 2015).   

 

As corporações agropecuárias responsáveis por este crescimento produtivo são o 

Condomínio Agrícola Rio Galhão, de produtores rurais paulistas, que foi incorporada ao 

grupo Centro de Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia 

(Ceagro), uma representação brasileira da Los Grobo, Argentina. 

O Grupo Ceagro ou Agrex do Brasil somou, no ciclo 2012-2013, mais de 52.900 

hectares de cultivo de verão, entre soja e milho, e 26.953 mil hectares em cultivo de 

segunda safra, um aumento de aproximadamente 78% de cultivo de safrinha, se 

comparado ao ciclo 2011-2012 (AGREX, CEAGRO, 2012-2013). 

A empresa surgiu no sul do Maranhão, na cidade de Balsas, especializada em 

comercialização de agroquímicos, depois passou a integrar a cadeia de agronegócios, 

comercializando insumos e fertilizantes, entrando também no armazenamento e na 

comercialização de milho e soja. (CENTRO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL E CAPACITAÇÃO EM AGROECOLOGIA, 2012-2013, p.15). 

O grupo Los Grobo foi incorporado a Ceagro em 2008 e ampliou o acesso aos 

mercados de Goiás, Mato Grosso e Bahia, além de promover um forte crescimento nos 

mercados dos Estados do Piauí e Tocantins. 

No exercício 2012-2013, a receita líquida da Ceagro totalizou R$ 984 milhões, 

22,7% superior ao total de receitas líquidas registradas no exercício 2011-2012. As 

unidades de negócio que mais contribuíram foram a Comercial e o Jet Soja, com o 

acréscimo de 36% e 29%, respectivamente. A receita líquida ficou distribuída em: 
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Commodities, R$ 458.643 milhões; Comercial, R$ 316.423 milhões; Produção 

Agrícola, R$ 114.526 milhões; Jet Soja, R$ 78.850 milhões. (CENTRO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CAPACITAÇÃO EM 

AGROECOLOGIA, AGREX) 

No mesmo período, as subsidiárias Synagro e Penísula Norte faturaram R$ 

84.626.000,00 e R$ 173.049.352,44, respectivamente.  O grupo Los Grobo é argentino, 

fundado em 1984, atua em três áreas: produção agropecuária, venda de insumos e 

comercialização de grãos. 

Desde o ano de 2003, o grupo argentino tem reforçado seu processo de 

internacionalização: Brasil, Argentina e Uruguai, o que o tornou, na atualidade, um dos 

maiores produtores de grãos e provedores de serviços agrícolas da América do Sul. 

(LOS GROBO, 2014) 

O êxito empresarial, refletido em números de produção e expansão, não tem 

causado impacto positivo para população residente do território que se apropriou. A 

pobreza que acompanha o entorno desse território persiste, embora essas empresas 

sejam reguladas pelo “Pacto Global das Nações Unidas”, que é uma iniciativa 

voluntária que procura impulsionar princípios universais de Direitos Humanos, 

Trabalho, Meio Ambiente e Combate à Corrupção da ONU nas suas operações 

comerciais. 

A iniciativa da ONU é que, por meio do envolvimento ativo da comunidade 

empresarial, em cooperação com a sociedade civil e os representantes de sindicatos, 

haja um ambiente ético por parte das empresas e grandes conglomerados internacionais 

nas relações internas e externas ao tratarem do meio ambiente.   

O que se percebe, ao se analisar com mais cuidado essas normativas, é que as 

populações locais parecem não ter reconhecimento enquanto patrimônio do ambiente e 

que a sustentabilidade tem como desafio garantir a preservação do Cerrado, sem que 

nesse ambiente seja assegurada a integridade dos grupos familiares ali existentes há 

séculos. 

Evaristo de Miranda (2015) mostra que 12% das áreas dos cerrados brasileiros 

são protegidas. No MATOPIBA, elas representam 17% e nenhuma outra região 

geoeconômica tem tantas áreas protegidas. Esse valor é 42% superior à média nacional 

de áreas protegidas nos cerrados. São 42 unidades de conservação e 28 áreas 

demarcadas, como terras indígenas. (CORREIO BRAZILIENSE, 2015). 
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A expansão dessa fronteira é apontada pelo pesquisador como uma ocupação 

antiga, que se iniciou no século XVII: 

 
[...] começou no século 17, intensificou-se com a criação pombalina da 

Companhia Geral de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e culminou com o 

desenvolvimento agroindustrial de São Luiz, no século 19 [...] Ela prosseguiu 

no século 20 com cidades, estradas, infraestruturas logísticas, atividades 

energético mineradoras, barragens etc. Ganhou impulso com a construção da 

Belém-Brasília, da Transamazônica e da ferrovia Carajás – São Luiz. 

(MIRANDA, 2015). 

 

Na mesma fonte, o pesquisador, ao analisar dados do IBGE e da Companhia 

Nacional de Abastecimento (Conab), ainda admite que o crescimento da produção de 

grãos nesse território, nos últimos dez anos, possibilitou que, pela primeira vez, desde o 

século XIX, em 2015, o Nordeste viesse a produzir mais alimentos do que o Sudeste: 

18,6 milhões de toneladas de grão (arroz, feijão, milho, soja).  

No documento da EMBRAPA, “MATOPIBA delimitação, caracterização, 

desafios e oportunidades para o desenvolvimento”, é dito que, neste território, estão 

localizados 865 assentamentos, 34 territórios quilombolas e 28 terras indígenas, que 

estão à margem da expansão ou pior que isso, recebendo impacto negativo, como são 

registrados nos sites da Comissão Pastoral da Terra dos estados (CPTs).  

Esses povos do Cerrado vivem um intenso conflito agrário. Um recente estudo, 

baseado em dados da CPT sobre conflitos no campo, feito pelo professor de geografia 

da Universidade Federal Fluminense (UFF), Carlos Walter Porto-Gonçalves, mostra 

que, entre os anos de 2005 e 2014, do total de 11.338 localidades onde ocorreram 

conflitos no campo brasileiro, 39% aconteceram no Cerrado e em suas áreas de 

transição, onde o Cerrado se encontra com outros biomas. 

Porto-Gonçalves diz que: 

 
[...] A desconsideração da riquíssima diversidade cultural e biológica dos 

Cerrados por parte das elites econômicas, políticas e, até mesmo, acadêmicas, 

autorizou que nos últimos anos, suas áreas fossem ocupadas pela expansão de 

um modelo agrário/agrícola com base nas monoculturas dos latifúndios 

empresariais, cujo impacto socioambiental pode ser observado não só no 

acentuado êxodo rural, na extrema violência e elevado número de conflitos 

pela terra, na extrema concentração fundiária e de riqueza com suas sequelas 

de perda de diversidade cultural como, também, pela degradação das 

condições ecológicas – erosão genética (diminuição acentuada da fauna e da 

flora), perda de solos, desequilíbrio hídrico (rios perenes que se tornam 

intermitentes ou, simplesmente, deixam de existir; enchentes e secas mais 

acentuadas) e, ainda, pela contaminação de rios e lagoas pelo uso de 

agrotóxicos. (PORTO-GONÇALVES, 2008) 
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Outra questão importante é a ocorrência de trabalho escravo nas áreas de 

expansão do agronegócio. Nos últimos 10 anos, os Estados do Tocantins, Maranhão e 

Bahia figuram entre os Estados que forneceram o maior contingente de trabalhadores 

libertos do trabalho escravo rural no Brasil. Segundo dados da CPT, entre 2003 e 2014, 

do Maranhão foram 6.174 trabalhadores (maior fornecedor de trabalhadores 

escravizados no Brasil); na Bahia, 2.752 (ocupando o terceiro lugar); no Tocantins, 

2.162 (ocupando o quinto lugar nacional); e no Piauí, 1.349 (ocupando o nono lugar). 

A incidência de trabalho escravo nos Estados da Bahia, Tocantins e Maranhão 

está entre os oito piores do Brasil, com respectivamente 3.192, 3.089 e 2.479 escravos 

libertos. O Piauí teve 729 libertos, neste período (16° lugar).  (GONÇALVES, online) 

Diante dessa realidade controversa e difícil de ser rompida, para o povo do 

cerrado, pobreza duradoura e riqueza que exclui, não há outra saída senão reconhecer o 

que, como expectadores, nos restam dos gerais, apreciar a realidade da região que se 

chama Jalapão, descrita, segundo Patrícia Cornils, por Euclides da Cunha, em alguns 

trechos de Os Sertões como um prolongamento da caatinga: 

 
que recorta o olhar e afoga as pessoas em seus espinhos, folhas urticantes, 

gravetos estalados em lanças, galhos retorcidos, secos, entrecruzados. Mas 

nos campos gerais estão “os belos efeitos das denudações lentas, no 

remodelar os pendores, no desapertar os horizontes e no desatar – 

amplíssimos – os gerais pelo teso das cordilheiras, dando aos quadros 

naturais a encantadora grandeza de perspectivas em que o céu e a terra se 

fundem em difusão longínqua e surpreendedora de cores. (CORNILS, 2011, 

p. 38) 
 

Nada é mais provocador do que a vida no Jalapão. 

 

3.5 Objeto investigado: O capim dourado 
 

A sempre viva Syngonanthus nitens, da família Eriocaulácea, é conhecida, 

popularmente, como capim dourado e é comumente encontrada nas áreas de campos 

úmidos, próximos às veredas da região do Jalapão. A ideia de tecer as hastes e produzir 

peças de utilidade de uso caseiro foi desenvolvida pelos índios da etnia Xerente, que 

repassaram a técnica de costurar as hastes para o povo de Mumbuca. 

No Tocantins, o que é valorizado na espécie, diferente de outras sempre vivas, 

não são as flores, mas sim os escapos (hastes) que são utilizados na confecção do 

artesanato. Geralmente nos Estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, mesmo o 

Syngonanthus, o aproveitamento é das flores. “Para o artesanato de S. nitens, o interesse 
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está primordialmente voltado para o escapo, cujo brilho aumenta após a secagem”. 

(SCHIMIDT, 2005) 

O capim dourado é encontrado em vários municípios do Tocantins e em toda 

área compreendida pelo Jalapão. Nos Estados que fazem fronteira com o Tocantins, tais 

como Maranhão, Piauí, Bahia e Minas Gerais a sempre viva também está presente, 

conforme mostra o mapa abaixo, realizado durante o estudo de identificação e 

reconhecimento da espécie pela ONG Pequi e a UNB. 

  

Figura 14 – Mapa de localização da incidência do capim dourado 

 

 Fonte: SCHIMIDT, 2005. 
 

No povoado de Mumbuca, a produção se tornou rotineira e foi se aperfeiçoando. 

Para costurar as partes, é utilizado o fio de seda do buriti, que também é abundante nas 

veredas do Jalapão. Sem valor, inicialmente, o capim dourado se transformou no 

símbolo do Jalapão e do Tocantins, chamando a atenção principalmente pelo brilho das 

hastes que perdura enquanto durar o produto.  

Na atualidade, foram definidas épocas exatas para a colheita dos escapos, que 

ocorre entre agosto e outubro, anterior ao período das chuvas, que chegam entre 

novembro a abril. O capim dourado surge então nos campos limpos úmidos, 

promovendo em seu entorno determinadas práticas recorrentes, que foram estudadas por 

cientistas, tanto nas áreas da brota natural, nas veredas, como simulando esses locais 

nos laboratórios. 
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Pesquisas desenvolvidas por Isabel Belloni Schmidt (2005), Isabel Benedetti 

Figueiredo e Schmidt (2006) apontam para o fato de que cada planta de Syngonanthus 

nitens produz entre 60 e 2.000 sementes/ano e de 1 a 10 escapos (SCHMIDT, 2005).  

O que valoriza o produto é o brilho e a durabilidade, mas esse brilho só é 

atingido quando os escapos são coletados com a planta em floração, depois que 

produzem as sementes, as flores mudam de cor e a espécie, consequentemente perde 

valor comercial.  

O fato é que, entre muitas atribuições intrínsecas à natureza da espécie, sabe-se 

que o fogo, as condições de colhê-lo e a forma de utilizá-lo foram investigadas para que 

fosse assegurada a sua sobrevivência após correr risco de extinção, dada oferta dos 

produtos à base de capim dourado cair no gosto do comercio nacional e a espécie sofrer 

problema de sobrevida pelo excesso de extração. 

O manejo do fogo para essa espécie, segundo afirmam os artesãos de Mumbuca, 

serve para o capim brotar mais firme e é ideal para o manuseio e a fabricação das peças 

de artesanato. O fogo é ateado nos campos úmidos, em intervalo de um a dois anos, hoje 

esta prática é fiscalizada e acompanhada pelo Naturatins, visando evitar danos ao 

ambiente, o que vinha ocorrendo com frequência. 

Cientificamente, os pesquisadores obtiveram a impressão de que o fogo é 

utilizado como ferramenta de manejo em campos úmidos para estimulação da produção 

de escapos florais de Syngonanthus nitens, que este fogo é rápido e, geralmente, as 

temperaturas altas ocorrem por menos de um minuto: 

 
Os resultados destes trabalhos indicam que a passagem de fogo pode não 

prejudicar a sobrevivência e germinação de sementes desta espécie de 

relevante importância econômica em seu ambiente natural, visto que houve 

inibição da germinação de sementes somente após exposição destas a 200 °C 

por 5 minutos. (Fichino et al., 2012)  

 

Os estudos realizados pelos pesquisadores, que vieram por diversas vezes ao 

Jalapão, mostraram que: 

 
Por se tratarem de sementes pequenas típicas de campos úmidos, a 

permanência das sementes em condições úmidas e de escuro deve ocorrer 

bastante frequentemente. O fato das sementes manterem a viabilidade e 

germinabilidade mesmo após mais de um mês de embebição em condições de 

escuro, indica que S. nitens pode formar um banco de sementes transiente, 

com potencial de recrutamento de novos indivíduos nos primeiros meses 

durante o período chuvoso, desde que seja satisfeito a exigência por luz. 

Além disto, a tolerância à acidez e à hipóxia são características que indicam 

que estas sementes podem manter-se viáveis e germinar em condições 

naturais no solo dos campos úmidos. A germinação das sementes após 



35 
 

congelamento e descongelamento indica que o armazenamento a baixas 

temperaturas pode ser uma forma de conservação ex situ de germoplasma. 

(Idem) 
 

Os estudos comprovaram que o capim dourado tem alta elevação da produção de 

sementes, alto grau de potencial germinativo, inclusive com tolerância das sementes às 

condições de alagamento e acidez, o que contribui para a proliferação da planta por 

sementes em condições naturais, o que é também um fator positivo pelo poder de uso 

que foi dado ao capim dourado, principalmente porque prolifera numa área de pobreza 

extrema da população que dele faz uso com fins econômico. 

Estas características identificadas nas sementes é o que oferece importância para 

a demografia desta espécie, que apresenta alta capacidade de reprodução vegetativa 

(SCHMIDT, 2005), mas, mesmo com tanta facilidade de reprodução, existe o risco de 

escassez. 

O problema da sustentabilidade do capim dourado se instalou no momento em 

que a exploração da espécie passou a ser realizada de maneira descuidada por pessoas 

que, indiferente às especificidades da espécie, buscaram colhê-la em época inadequada, 

conforme a tradição e o conhecimento dos extrativistas de Mumbuca, visando apenas o 

retorno financeiro com o comércio do artesanato. 

Um dos principais cuidados para assegurar a sobrevivência do capim dourado é 

a atenção com a época da colheita, já que a colheita de escapos em momento 

inadequado pode comprometer a produção de sementes. A remoção de grandes 

quantidades de sementes do ambiente pode reduzir o potencial de recrutamento de 

novas plântulas
47

, afetando a dinâmica populacional da espécie.  

Ana Maria Giulietti et al. (1996) argumentam que a colheita de escapos na fase 

de floração pode ser um dos determinantes para as reduções populacionais de sempre-

vivas exploradas, comercialmente, em Minas Gerais e Bahia. A colheita prematura, 

anterior à maturação dos escapos, pode resultar também em desenraizamento de rosetas, 

matando indivíduos adultos com potencial reprodutivo. 

 

     3.5.1 Regulamentação da colheita 
 

O ano de 2004 foi definitivo para os habitantes de Mumbuca sentiram que a 

extração excessiva do capim dourado geraria o problema de escassez. A diminuição da 

                                                           
47

 A plântula é o embrião vegetal já desenvolvido e ainda encerrado na semente ou, também, a planta 

recém-nascida. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A2ntula>. Acesso em: 13 set. 

2014. 
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quantidade desta espécie colhida nas veredas foi sentida, abalando significativamente a 

produção e a sustentabilidade dos artesãos, uma espécie de respostas à exploração 

predatória ocorrida depois que o artesanato adquiriu prestígio nos centros urbanos do 

Brasil e também em algumas regiões do mundo. 

Muitas pessoas aprenderam a trabalhar com o capim dourado e vários negócios 

foram abertos, visando explorar o artesanato, já que ele é encontrado nas veredas do 

Cerrado inteiro, principalmente nas diversas regiões do Tocantins, nos municípios de 

Ponte Alta, Novo Acordo, Mateiros, São Félix, Marianópolis, Goiatins e Itacajá, norte 

de Goiás e no oeste da Bahia, nos municípios de Luis Eduardo e São Desidério. 

(SAMPAIO; SCHMIDT; FIGUEREDO, 2008).  

Os extrativistas e artesãos do povoado de Mumbuca foram os primeiros 

impactados pela mitigação da produção das hastes e acionaram o IBAMA para que 

avaliassem esse diagnóstico negativo acerca da produção. 

Nada foi mencionado sobre o buriti, mas o capim estava comprometido. Para 

conseguir reequilibrar a situação, o Estado, através do Naturatins, publicou uma 

portaria, visando normatizar a colheita de capim dourado na região. Esta norma foi 

elaborada com base no conhecimento tradicional dos artesãos e extrativistas da 

comunidade de Mumbuca e levou em conta os experimentos, realizados por um ano, 

que abarcou as comunidades do Jalapão, as instituições envolvidas com o artesanato, a 

prefeitura de Mateiros e o Sebrae-TO.   

A Portaria Naturatins no 055/2004 estabeleceu, entre outras coisas, que (i) as 

hastes de capim dourado só podem ser coletadas após 20 de setembro, desde que 

estivessem maduras; (ii) no momento da colheita, as flores de capim dourado 

(tecnicamente infrutescências, popularmente conhecidas como “cabecinhas”) devem ser 

cortadas e lançadas nos campos úmidos de colheita; (iii) apenas coletores ligados a uma 

associação de coletores e registrados junto ao Naturatins estão autorizados a coletar 

capim dourado; (iv) proibição do comércio de capim dourado in natura para fora do 

Jalapão.  

As medidas tinham o objetivo de controlar a colheita, estabelecer parcerias com 

as associações locais de artesãos no cadastramento de coletores e visava também 

agregar valor e geração de renda para comunidades do Jalapão. 
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Figuras 15a – Fotografia da roseta do capim dourado; 15b – Fotografia das hastes e da cabecinha; 

15c – Fotografia do artesanato.  
 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fonte: SCHMIDT; FIGUEREDO;SAMPAIO, 2007. 
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A data de 20 de setembro para a colheita foi baseada em dois fatores: conhecimento 

tradicional e num estudo de fenologia de produção e dispersão de sementes, realizado 

por Isabel Belloni Schmidt, Isabel Benedetti Figueredo e Maurício Bonesso Sampaio, 

que levou em conta as experiências da comunidade de extrativistas de Mumbuca. Na 

ocasião, constatou-se que a colheita de hastes de capim dourado deve ser feita após o 

15º dia do mês de setembro. Este cuidado diminui a chance de desenraizamento das 

rosetas (“sapatas”) (Fig. 15a) de capim dourado durante a colheita e, além disso, gera 

um artesanato mais brilhoso, de melhor qualidade, pois nesta época, as hastes já estão 

secas e maduras (Idem).  

Estudos fenológicos indicaram que as sementes de capim dourado são 

produzidas de agosto ao início de setembro e dispersas apenas após o início da estação 

chuvosa, em outubro. (Idem) Se a colheita das hastes fosse permitida somente após a 

dispersão das sementes, as hastes permaneceriam muito tempo no campo, ficando 

sujeitas às chuvas antes de serem colhidas, o que reduziria seu brilho e, 

consequentemente, a qualidade do artesanato. 

Com base nessas evidências, o Naturatins publicou portarias, visando preservar a 

espécie, que permite a colheita de hastes antes da dispersão das sementes; estabeleceu a 

necessidade de corte das ‘flores’ (infrutescências) (Fig. 15b) no momento da colheita, o 

que permite que as sementes permaneçam nos campos úmidos mesmo que a colheita 

das hastes seja feita antes da dispersão natural das sementes.  

A normativa não prejudica a confecção do artesanato (Fig. 15c), já que ele é, 

geralmente, feito com as hastes e não com as flores do capim dourado, nem o potencial 

germinativo das sementes de capim dourado. 

Na fotografia 15a, podemos observar a “sapata”, que pode produzir cerca de 

duas hastes por ano, mas há plantas que produzem de 10 a 20 hastes. As hastes (foto 

15b) possuem uma cabecinha que contém inúmeras flores bem pequenas, depois 

produzem frutos que são chamadas frutos secos, sem polpa. Os frutos têm no seu 

interior duas a três sementes cada, podendo uma cabecinha produzir entre 40 a 60 

sementes, que medem menos de um milímetro. 

 Outra espécie naturalmente envolvida na produção do artesanato é o buriti, que é 

utilizado para costurar o artesanato, unindo as hastes que vão se agrupando e oferecendo 

condição de materialidade para o manuseio do artesanato e a produção de várias peças. 
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     3.5.2 O Buriti: Mauritia flexuosa 
 

O buriti é uma palmeira robusta e elegante, que mede de vinte a trinta metros de 

altura, com o tronco chamado de estipe solitário, é ereto e sem ramificação, liso e com 

anéis uniformes espaçados de trinta a sessenta centímetros de diâmetro. No ápice do 

estipe está a coroa de 20 folhas de até quatro metros de comprimento. É classificada 

como uma planta dioica ou polígama dioica, o que significa dizer que há plantas com 

flores masculinas e flores femininas e hermafroditas. 

O fruto é alongado, com cerca de quatro a sete centímetros de comprimento, 

constituído de epicarpo (casca mais externa), formado de escamas romboides de cor 

castanhos avermelhados. Uma planta pode conter até sete cachos de frutos, com uma 

produção média de cinco mil frutos por ano. 

A espécie é encontrada em toda a Amazônia, Nordeste, Centro Oeste e Brasil 

Central, atingindo seu limite austral no norte do estado de São Paulo. Também é 

encontrado no norte da América do Sul. É a palmeira mais amplamente distribuída no 

país, formando populações naturais homogêneas tão amplas que chegam a ser detectada 

por imagens de satélite. “São famosos os ‘buritizais’ das ilhas do estuário do Baixo 

Tocantins no Pará, ou as veredas ao longo de córregos no oeste da Bahia”. (PORTAL 

DO BRASIL)  

As veredas e matas de galeria são habitat natural dos buritis e são indicadores de 

água superficial, frequentemente associados à existência de nascentes e poços d´água. 

As populações de M. flexuosa (Buriti) têm sofrido forte pressão antrópica no Cerrado, 

devido à expansão das lavouras de monocultura e agropecuária, com a destruição de 

nascentes e veredas.  

O buriti é, normalmente, coletado por profissionais “apanhadores” e a colheita 

deve observar a lei brasileira, que aponta a necessidade de que haja comprovação de 

manejo, através da apresentação de um plano de exploração – “plano de manejo” – 

junto ao IBAMA, o organismo nacional que controla a exploração sustentável destes 

recursos.  

O respeito às novas regras de biopropriedade é firmado através de termos de 

compromisso para com os proprietários tradicionais do recurso natural. Estes 

proprietários devem garantir a implantação de regras de acesso à biodiversidade e às 

modalidades de uma distribuição justa das vantagens esperadas de sua exploração 

(Roberto Pontes Vieira, [et al.], 2006).  
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Estudo desenvolvido pela EMBRAPA (Idem, 2006) aponta a importância da 

espécie para a Região Centro-Oeste do Brasil, destacando as seguintes características: a) 

multiplicidade de usos; b) excelente valor nutricional; c) bons resultados para 

propagação natural e dispersão de sementes, com elevada densidade no ambiente 

Cerrado; d) elevada frequência de adultos produtivos, com alta produtividade de frutos 

aproveitáveis e extensão da safra; e) tolerância a pragas e doenças; f) boa resistência dos 

frutos ao transporte e ao armazenamento; g) grande importância social e ambiental. 

 Entre os principais fatores que limitam a exploração da espécie, foram citados: 

a) dificuldade de propagação assexuada; b) tempo elevado para o início da produção de 

frutos; c) ausência de dados sobre práticas culturais e dificuldade de adaptação ao 

cultivo; d) exigência de água; e) ausência de padrões de qualidade e de técnicas de 

processamento do fruto, que é susceptível à oxidação e à perda do valor nutricional.  

Os produtos do buriti são obtidos exclusivamente por extrativismo, estudos 

sobre a biologia da espécie e ecologia das veredas subsidiariam o manejo e uso 

sustentável. Além disso, mesmo sendo 

considerada uma espécie prioritária para a região do 

Centro-Oeste, a conscientização da importância das 

Veredas e Matas de Galeria é fato decisório para 

qualquer política de conservação e uso dos recursos 

vegetais. 

A seiva do tronco do buriti é tão rica em 

açúcar que é possível extrair da mesma a sacarose 

cristalizada como da cana-de-açúcar. Para a sua 

obtenção, faz-se um furo no tronco e recolhe-se a 

seiva num recipiente, produzindo em média 8-10 

litros por árvore. O produto cristalizado tem quase 

93% de sacarose. Parece que apenas as plantas 

machos (que não dão frutos) possuem seiva 

açucarada. 

O “doce do buriti” geralmente é acondicionado em caixas feitas com o pecíolo 

da folha. Os frutos in natura podem ser facilmente encontrados nas feiras das cidades da 

região Norte.  

Figura 16– Fotografia do buriti 

Fonte: Portal do Brasil 
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Em Mumbuca, a produção caseira de doce de buriti é um complemento na renda 

dos habitantes. Na mesma loja que se vende o artesanato de capim dourado também se 

encontra o doce de buriti. 

A seda (fita) tirada do “olho” do buriti, que é a folha mais nova, ainda não 

aberta, é utilizada para costurar o artesanato do capim dourado Os extrativistas, 

geralmente, precisam escalar as árvores que ainda não produziram flores nem frutos, as 

quais medem de quatro a dez metros de altura, para extrair do olho do b uriti, que é 

folha mais nova e se transforma em fios finos, a seda. (SAMPAIO et al., 2010). 

 
Figura 17 – Fotografia do fio de seda durante a costura 

 
                                          Fonte: CARACRISTI, M. F. A. 

 

As folhas novas do buritizeiro dão cordas resistentes. O pecíolo da folha fornece 

material leve e mole, que também é usado para fabricação de rolhas e no artesanato 

regional’, como brinquedos, pequenas…] caixas etc. 

O buriti é uma planta cuja produção independe do tempo, as folhas são 

produzidas mesmo na seca e a produção gira em torno de três a quatro folhas novas em 

um ano, levando um tempo de quatro meses para o buriti produzir um olho. 

A colheita do olho de buriti não o mata nem reduz a produção. Na cartilha 

produzida pela ONG Pequi
48

 estão recomendações para as práticas de manejo da 

colheita da seda, entre as quais estão: colher o olho dos buritis que possuem mais 

folhas; não colher dois olhos seguidos de um mesmo buriti; colher o olho em veredas 

                                                           
48

 A cartilha “Boas práticas de manejo para o extrativismo sustentável do capim dourado e buriti” foi 

desenvolvida pela Embrapa, pelo Instituto Sociedade População e Natureza (ISPN). 
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mais afastadas de casa, plantar buritis nas veredas mais próximas de casa. (SAMPAIO 

et al. 2010) 

O buriti, de acordo com Sampaio et al. (2010), demora quatro meses para 

produzir um olho e  em um ano pode produzir até cinco olhos (folhas novas). A 

produção é intensa, não se interrompe nem na chuva, nem na seca. A colheita do buriti 

também não mata o pé nem reduz a produção das folhas. 

 

Figura 18 – Fotografia de extrativista retirando a “seda” do buriti 

 

                         Fonte: SCHMIDT; FIGUEREDO; SAMPAIO, 2007. 

 

O buriti é uma espécie que abunda ao longo das veredas, o que possibilita a sua 

rápida expansão são os frutos, que são cobertos por uma casca formada por pequenas 

escamas marrom-avermelhadas, que protegem a polpa do ataque dos animais. A polpa 

amarela é comestível, mas debaixo das escamas e da polpa há uma pele amarelada que 

parece isopor e que envolve a semente. Essa pele permite que as sementes boiem e 

sejam carregadas pelas águas até encontrarem um ambiente favorável para a 

germinação. (SAMPAIO et al., 2010) 

Na região do Jalapão, cestos, chapéus e bolsas de capim dourado (S. nitens – 

Eriocaulaceae), costurados com “seda” de buriti (M. flexuosa – Arecaceae), são cada 
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vez mais raros. Hoje, fora do povoado, o artesanato é costurado com fio de ouro 

artificial. 

 

3.5.3 A legitimidade política 
 

A geração de emprego e renda, a partir do uso sustentável das espécies nativas, 

constitui uma estratégia para melhorar a qualidade de vida e promover a conservação de 

biodiversidade. No Jalapão, uma área de elevada biodiversidade está associada a duas 

necessidades: preservação ambiental e incremento da economia local.  

Neste contexto, explica-se a corrida pela extração do capim dourado, uma 

espécie que assegurou por algum tempo uma condição econômica mais satisfatória para 

as famílias de artesãos, de colhedores, porque, em Mumbuca, principalmente, são raras 

as pessoas que desconhecem a técnica de lidar com o capim dourado. 

Coube ao governo, dado o prenúncio de estagnação da produção do capim 

dourado, dotar a área do Jalapão de novas técnicas de manejo que visassem garantir a 

conservação da espécie explorada, uma vez que a população que usufruía dos benefícios 

da produção com o capim está localizada, também, no ambiente de ocorrência da 

espécie delimitado pelo PEJ, que é de total responsabilidade do Estado. 

 A ideia de atribuir ao Jalapão destino de visitação turística ocorreu 

naturalmente, já que os ecossistemas naturais de relevo são atrativos para turistas e 

investimentos, os quais podem contribuir para gerar mais renda na região. No entanto, 

no devir dessas relações produtivas, da necessidade de conceber fontes de produção 

para a população, utilizando-se dos recursos naturais ali disponíveis e pela característica 

daquele espaço de atrativos favorável à atividade turística, que o Estado iniciou a 

empreitada de dotar a região de um polo turístico. 

Se era estratégia do estado gerar a expansão da produção e do comércio para os 

produtos produzidos com o capim dourado pelo povo de Mumbuca, deveria também ser 

parte dessa política a ascensão da qualidade de vida desses indivíduos; não haveria 

porque uma coisa está dissociada da outra. 

A expansão da frente produtiva era facilitada pela abundância da matéria-prima, 

pela habilidade técnica da produção pelos artesãos e coletores do capim dourado, pela 

sinergia que se configurou pela presença do Estado naqueles redutos até então 

esquecidos e inertes. 

O Estado incorporou simbolicamente o capim dourado e todo conceito que dele 

é emanado: a cultura telúrica e pura dos moradores de um reduto quilombola, o ouro 
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referência de prosperidade latente nos escapos de uma planta tão simples e tão 

representativa do Cerrado, como o capim dourado que se espraia nas veredas, a 

plenitude de um deserto que serve de refúgio para mananciais de rios e corredeiras, aves 

e espécies piscosas, tudo que o turismo na sua autofagia destrói e transforma em 

mercado. 

A complexidade do produto capim dourado não se esvai aí, as relações também 

humanas e permeadas de sonhos foram ressignificadas porque não são mais as mãos 

experientes dos descendentes de dona Miúda
49

 quem costura com o fio de seda de buriti 

os objetos que até bem pouco tempo não possuíam nenhum valor comercial. 

A essa criação que se tornou produto, um novo projeto de designs e estilos foi 

inserido e o capim dourado foi se distanciando territorialmente do Jalapão e das 

veredas; as hastes vão se redefinindo em joias e, como tal, são comercializadas 

presencialmente em lojas e boutiques ou através de sites de lojas virtuais que, para 

fazerem a política correta, reconstroem toda a trajetória do Jalapão e do seu deserto 

inventado, de Mateiros e dos seus habitantes quilombolas, agregando a ideia de 

sustentabilidade ao produto. 

No resultado da investigação realizada pelos cientistas e divulgada em artigos 

científicos, observa-se que o artesanato de capim dourado, baseado no extrativismo de 

escapos de Syngonanthus nitens e nas folhas flecha de Mauritia flexuosa, pode ser uma 

forma sustentável de geração de renda e conservação de áreas naturais na região do 

Jalapão, que abriga uma das maiores áreas de Cerrado conservado do País, 

especialmente no entorno das Unidades de Conservação.  

Também se identificou que, para garantir a sustentabilidade ecológica e 

econômica do extrativismo, ações de pesquisa aplicada, considerando o conhecimento 

tradicional, associadas às atividades das Unidades de Conservação na região, 

continuarão a ser desenvolvidas. Assim, instituições governamentais e não 

governamentais de pesquisa e gestão ambiental têm unido seus esforços aos das 

associações locais de artesãos para atingir objetivos comuns: a conservação associada à 

geração de renda, à melhoria da qualidade de vida e à valorização do Cerrado. 

Nesses doze anos passados, a par dessas constatações, outras ações foram 

propostas para o produto capim dourado: 
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 Dona Miúda é a matriarca do quilombo do Povoado de Mumbuca quem introduziu a artesanato de 

capim dourado. 
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Foram preparadas etiquetas para os produtos contendo informações sobre as 

associações e os critérios de manejo por elas adotados; cartões de visita, além 

de um catálogo voltado para o mercado atacadista com uma grande 

diversidade de modelos de peças, dimensões, um pequeno histórico do 

artesanato e das ações de pesquisa, e os contatos das associações. Estes 

materiais foram utilizados para divulgar o trabalho das associações durante 

uma feira internacional em São Paulo. (SAMPAIO, et al., 2010) 
 

Além da ampla divulgação, as artesãs das associações puderam oferecer 

diretamente seus produtos em lojas especializadas e visitar fornecedores de materiais 

utilizados no acabamento das peças. 

Os pesquisadores também reconhecem que, apesar de várias melhorias terem 

sido incorporadas pelas associações, o êxito desta ação foi bem menor do que o 

esperado, devido a dificuldades causadas pelo despreparo dos membros das diretorias 

para as atividades que lhes são designadas, constantes mudanças na composição das 

diretorias das associações, descontinuidade do trabalho realizado pelas várias gestões e 

ausência de assessoria permanente nos municípios. 

Na pesquisa que realizamos com a comunidade de Mumbuca constatamos que, 

dos pontos levantados pelos moradores de Mateiros e Mumbuca, principalmente, o que 

realmente faltou nessa engrenagem de ações e políticas adotadas para o capim dourado 

se manter como produto promotor da melhoria das condições de vida da população de 

Mumbuca foi vontade política. 

Nessas ações, duas importantes cláusulas, constantes no documento de 

normatização expedido pelo Naturatins, não foram cumpridas: a clausula (iii), que diz 

que apenas coletores ligados a uma associação de coletores e registrados junto ao 

Naturatins estão autorizados a coletar capim dourado; e a (iv), que fala da “proibição do 

comércio de capim dourado in natura para fora do Jalapão.” 

A impossibilidade do Estado de proteger esses dois interesses foi referenciada 

nas falas dos moradores, nas três expedições em que visitamos a cidade de Mateiros e 

os principais atrativos inseridos no PEJ. Essa incapacidade do Estado foi decisiva para o 

declínio do capim dourado em Mumbuca. 

3.5.4 Disputa e poder no território do Jalapão 
 

O Jalapão é um território extenso (trinta e quatro mil quilômetros), encravado no 

leste do território do Estado do Tocantins e vai se tornar, irremediavelmente, fronteira 

agrícola nos limites da interseção geográfica entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia.  
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O espaço agrário tem se valorizado, intensivamente, desde que o Governo 

resolveu criar essa nova área territorial, visando otimizar economicamente espaços 

deprimidos, a partir de uma proposta de desenvolvimento já conhecida, que está 

fundamentada na agropecuária. 

Nessa disputa, está, de um lado, o poder econômico, movido pela sinergia das 

empresas que tem a soja como a principal cultura, os governos e uma série de entidades 

e instituições que pecam pela omissão ou pela participação nesse projeto, já que não 

oferecem a maneira que vai incluir a população residente, como os pequenos 

agricultores quilombolas e comunidades indígenas, o que fomenta a violência. 

Na contramão da ideia, achamos as ONGs, as pastorais da terra, os 

representantes das comunidades tradicionais que ali nasceram e fizeram pequenas 

lavouras e aqueles que aderem a esse movimento anticapitalista. 

Novas culturas, como a produção de cana-de-açúcar, que têm avançado e se 

expandido também pela Amazônia, definem contornos diferentes nas paisagens do 

Jalapão. Algumas empresas, como a paulistana Agrícola Rio Galhão, já mencionada, é 

um empreendedor que vem introduzindo a cana no Tocantins.  

A mídia tradicional e alternativa, blogs de ONGS e CPTs, tem se mostrado 

preocupada com essa questão, tanto pelo impacto que essas estruturas trarão para o 

ambiente, como para a vida das comunidades tradicionais ali existentes, indicando que o 

rebanho sem pasto segue para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, 

lugares onde o cultivo da cana-de-açúcar avança: “[...] Quem desce de Barretos 

rumo ao Pontal tem a convicção de que São Paulo pouco a pouco está se 

transformando num imenso canavial, digno de ser visto do espaço”. (REDE SOCIAL 

DE DIREITOS HUMANOS, CPT, 2008) 

As transformações do território impactam bastante o Jalapão como um todo, mas 

o município de Mateiros tem uma visibilidade expressiva porque ali se encontram dois 

importantes elementos da formação patrimonial: a herança cultural do povoado de 

Mumbuca, que é objeto deste estudo, e o capim dourado; aliado a eles, a estrutura 

capitalista que movimenta o turismo, como as interfaces voltadas para dar suporte à 

agropecuária. 

O turismo, como atividade de exploração econômica, seria desenvolvido, 

obedecendo às características do Turismo de Base Local (TBL), que tem como princípio 

o contrapondo ao turismo de massa ou global, enquanto que o Turismo de Base 
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Comunitária (TBC) tem uma relação mais aproximada com o envolvimento da 

comunidade receptora na sua dinâmica produtiva. 

Visando esclarecer dúvidas conceituais, comuns nas terminologias do turismo 

comunitário, turismo de base local e ecoturismo comunitário, adotamos as explicações 

pertinentes ao tema, dispostas no relatório produzido pelo Laboratório de Tecnologia e 

Desenvolvimento Social (LTDS), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

de maneira que se esclareçam essas questões de definições conceituais. 

Teoricamente, diversos autores, que foram tratados no “Relatório Técnico e 

Científico: Marco referencial teórico para o turismo de Base Comunitária”
50

, 

procuraram abordar a relação entre o turismo e as comunidades locais receptoras. Entre 

esses autores, estão: 

 
Mitchell & Reid (2001) estudaram a integração da comunidade de Ilha 

Tequile, no Peru, no processo de planejamento, desenvolvimento e gestão do 

TBC. Horn & Simons (2002) tratam comparativamente da relação do turismo 

com comunidades tradicionais na Nova Zelândia. Tosun (2006), estudando 

um caso na Turquia, aborda o sentido da participação comunitária no 

planejamento e desenvolvimento do turismo. Rugendyke & Thi Son (2005) 

estudaram no Vietnam a substituição das atividades agrárias tradicionais pelo 

turismo de natureza relacionado às unidades de conservação. Koster & 

Randal (2005) usam indicadores para avaliação do desenvolvimento 

econômico de comunidades no Canadá que estão envolvidas com turismo. 

Mansfeld & Jonas (2006) tratam da capacidade de carga cultural em uma 

comunidade judaica que trabalham com turismo em um Kibutz de Israel. 

(BARTHOLO, 2011) 
. 

Na análise que realizamos no município de Mateiros, podemos reconhecer que 

existe um ambiente favorável à implantação desta modalidade de turismo, que tem em 

comum a necessidade de inclusão de agentes da localidade receptora em todo processo, 

o que exige também envolvimento político e organização participativa, difíceis de serem 

firmadas. 

 

 

3.7.5 Uma oferta turística frágil 
 

 Na pesquisa, encontramos situação em que se evidencia uma carência 

generalizada dos serviços essenciais, sejam para a população residente, tanto os mais 

vulneráveis, como comunidade de remanescente de quilombos, os pequenos agricultores 

como para os proprietários de grandes extensões territoriais – com terras produtivas ou 

                                                           
50

 O relatório completo está disponível em: <http://www.ivt-rj.net/ivt/bibli/Marco%20referencial%20-

%20TBC.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2014. 
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com terras virgens à espera de produção –, bem como, especificamente, para as 

empresas que operam com os vários segmentos do turismo. 

As estradas e vias de acesso que interligam Mateiros a Palmas ou ao Jalapão, ou 

o Jalapão aos demais municípios mais próximos é um dos maiores problemas 

enfrentados por todos que ali residem, inclusive para os turistas, mas não é o único.  

A carência de infraestrutura se faz presente em todos os diagnósticos dos 

documentos analisados, seja no relatório do “Plano de Manejo do Parque Estadual do 

Jalapão”, ainda em vigência, ou nas portarias 092/2005 do Naturatins e Portaria do 

Naturatins nº 360, de 29 de maio de 2007, que normatizam a extração e 

manipulação do capim dourado e o desenvolvimento da atividade Turística de Base 

Local (TBL).  

A localização da área em questão, principalmente Mateiros, por ter seus limites 

no interior de uma Unidade de Conservação (UC), apresenta dificuldade de atender as 

exigências de infraestrutura e ao mesmo tempo respeitar os limites de utilização desse 

espaço protegido por lei. 
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Figura 19 – Fotografia da estrada que liga Ponte Alta a Mateiros, no interior do PEJ 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A., maio de 2014. 

 

As estradas são apontadas como um grande empecilho ao pleno 

desenvolvimento de Mateiros, como ilustrado na foto, são extensões a serem vencidas 

em precárias condições de acesso, além da rigidez do clima, geralmente, as 

temperaturas são altas e não há socorro, caso se faça necessário.  

A análise realizada pelo “Plano de Manejo do PEJ” aponta as carências e os 

motivos da permanência das mesmas: 

 
[...] um Plano de Ordenamento Urbano, a falta de oportunidades de emprego, 

a não “turistificação” da cidade e a falta de um plano para desenvolver a 

atividade, a ausência de lideranças inovadoras, a dificuldade das vias de 

acesso, o isolamento das comunidades rurais, a falta de investimentos, a 

irregularidade no abastecimento elétrico e muitos anos de acomodação 

permitiram que os núcleos habitados desta região permanecessem carentes de 

infra-estrutura de toda natureza (AMBIENTAL CONSULTING, 2009). 
 

Entre essas necessidades de ordem infraestrutural, reside ainda a da condição das 

comunidades pobres ali residentes e que ocupam áreas onde se localizam os mais 

importantes atrativos turísticos do Jalapão: a Cachoeira da Formiga, o fervedouro, o rio 

Novo.  

Igualmente humildes e pobres estas comunidades parecem as mais afetadas 

em relação aos limites do Parque, pois é nessa área que se encontram os 
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atrativos de natureza hidrográfica mais conhecidos (Cachoeira da Formiga e 

Fervedouro), o que implicará um manejo intensivo da área, como prevê o 

Plano de Manejo de 2003. É importante ressaltar que os limites originais do 

PEJ não consideraram a proteção das nascentes dos córregos Formiga e 

Carrapato, nascentes estas que impõem mais uma responsabilidade aos 

estudos de redelimitação, centro deste documento. (Idem) 
 

Os pontos enfatizados pelo Plano de Manejo foram comprovados durante o 

trabalho de campo. As comunidades têm como forma de subsistência a pecuária e a 

agricultura familiar e manifestam sérias preocupações com o destino das suas terras, o 

que é bastante compreensível. No tocante à receptividade no acolhimento ao turista, 

durante a nossa passagem, a maioria das pessoas foram amáveis, mas há dificuldade de 

acesso aos atrativos, muitos são fechados por cercas, com porteiras com cadeado, e nem 

sempre está à disposição um recepcionista. Levando-se em consideração que não se 

pode contar com a presença de qualquer um dos principais proprietários onde os 

atrativos se encontram, cria-se o problema de acesso. 

Em todas as entradas é cobrado um valor irrisório, na época R$ 5,00 por pessoa, 

para entrarmos no fervedouro; para a Cachoeira da Formiga foi cobrado o valor de R$ 

10,00, mas em nenhum deles encontramos um local apropriado para as refeições, só 

encontramos comida em Mateiros. 

A comunidade de Rio Novo está situada fora do Parque e tem uma grande 

importância porque ocupa a área de proteção das nascentes dos tributários do Rio Novo, 

onde há a intenção de se construir um corredor com a Estação Ecológica Serra Geral do 

Tocantins, sob administração federal, e, como consta no documento, “a regularização 

pode ser inovadora, exemplificadora e motivo para estabelecer novas políticas dentro do 

tema de regularização fundiária na criação de áreas protegidas”.  

O rio Novo é um dos mais importantes atrativos do Jalapão, as suas corredeiras 

são bastante procuradas porque suas águas adquirem maior velocidade devido ao 

estreitamento das margens e os obstáculos, como pedras e pequenas ilhotas, dão as 

características ideais para o rafting. As ondas que se formam junto às corredeiras são 

utilizadas para a prática deste esporte que se alia a paisagem em estado bastante 

conservado, atraindo os turistas. 
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Figura 20 – Fotografia do Rio Novo

 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A., agosto de 2013. 

 

No que diz respeito aos habitantes locais, em termos gerais, uma considerável 

proporção dessas pessoas moram em condições de quase isolamento, sem os serviços de 

eletricidade, distribuição de água tratada, tratamento do esgoto, coleta de lixo, em 

contradição com a política estadual de promover a atividade turística. 

Já se comentou que o turismo promove um grande impacto cultural. Geralmente, 

as pessoas que chegam para o turismo de aventura são provenientes de locais onde o 

padrão de consumo e os costumes são mais sofisticados, o que causa, em muitos casos, 

comportamento servil, por parte da população que recebe, além de inflacionar os 

produtos e serviços, principalmente.  

Em outras situações, quando a demanda é proveniente de turismo de massa, os 

visitantes, geralmente, desrespeitam os patrimônios naturais, alteram a sinergia habitual, 

impondo estilos de música e hábitos de lazer nem sempre coniventes com o ambiente ao 

qual vieram visitar, geralmente em detrimento do bem-estar coletivo. 

O consumo dos produtos locais, principalmente de bens tangíveis, passa a ser o 

meio e o fim da atividade. Os valores de uso desses atrativos não asseguram a 

longevidade dos mesmos, havendo um desrespeito com a paisagem e com as pessoas ao 

seu entorno. 
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A paisagem é um aspecto muito importante na vida das pessoas e bastante 

consumida no turismo, é nela que se consolidam as impressões sensoriais, emocionais e 

visuais dos lugares, adquire também um valor cultural. Sobre este ponto de vista, 

Solange T. de Lima-Guimarães afirma que o relacionamento com a paisagem diz 

respeito as nossas vivências e tradições culturais e exige “estarmos atentos, em sintonia, 

em conexões”: 

 
Talvez, sejam elas as chaves para induzir as pessoas a olharem e descobrirem 

as inúmeras possibilidades como também a variação de oportunidades que os 

seus distintos contextos paisagísticos oferecem, mesmo diante de múltiplos 

condicionantes, limitações, conflitos de interesses e obstáculos de 

diferenciadas ordens. (LIMA-GUIMARÃES, 2012, p. 48) 
 

O condicionante da atividade turística passa a ser o consumo dos seus atrativos, 

o que, no caso do Jalapão, exige cuidado dos órgãos de defesa dessas paisagens pela 

fragilidade que apresentam, da mesma maneira que a própria população empobrecida e 

à margem de oportunidades, vulnerável e sem condições de defesa aos impactos do 

contato com comportamentos e atitudes etnocêntricas necessita. 

A população receptora, no caso do Jalapão, é distanciada dos turistas, ali ocorre 

um tipo de turismo elitista, os carros passam como comboios, simulando uma espécie de 

safari, são fechados, para dar o mínimo de conforto térmico durante a travessia de 150 

km de terra e cascalho. O turista só faz contato com os nativos na passagem por 

Mumbuca para adquirir o artesanato de capim dourado. 

A educação, a saúde são pontos negligenciados e essas deficiências e ausências 

do Estado para com a comunidade motiva a repercussão na mídia, de uma maneira 

geral, de que o Jalapão é sinônimo de contrastes e exemplo de desigualdade social. 

A necessidade de suprir a pobreza de parte da população do Jalapão fez com que 

o Estado do Tocantins se integrasse, no ano de 2009, ao território da cidadania, 

representado por 54 municípios, que incluiu também municípios do Bico do Papagaio. 

O Jalapão obteve, em 2009, um montante de R$104.701.097,59 para a execução das 

obras de infraestrutura, provenientes desse projeto, recursos oriundos do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), vinculado ao programa “território da cidadania”. 
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Figura 21 – Fotografia de casal de moradores do Rio Novo 

 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A., agosto de 2013. 

 

Após dois anos de implantação do projeto, o relatório das metas mostra apenas 

índices estatísticos, mas pelo que presenciamos no percurso da pesquisa e pelos dados 

disponíveis, esses recursos não foram suficientes para fortalecer a estrutura de serviços 

necessários para a região de Mateiros. 

No que tange a atividade turística, os empresários da região estão insatisfeitos e 

trabalham a custa de recursos próprios, sem a contrapartida do Estado nos serviços de 

infraestrutura que dão a base à atividade. Os artesãos do capim dourado, da mesma 

forma, sentem-se esquecidos. Os representantes da Organização Não Governamental 

(ONG) Reaja, formada por empresários e donos de atrativos de turismo no Jalapão, é 

outra representação que busca ativar os negócios na localidade, solicitando ao governo 

estadual principalmente a melhoria das estradas. 

Sem as estradas, o acesso é bastante complicado. Com as estradas, os atrativos e 

todo sistema que ali está protegido da depredação humana passa a ser suscetível de 

exploração e extinção de uma maneira mais acelerada.  

A construção das estradas, interligando Palmas ao Jalapão, é uma obra que está 

em vias de se concretizar pela demanda própria que está se gestando para Mateiros e 

região. Quando essa etapa for vencida, um grande problema de impacto ambiental vai 
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ocorrer nos atrativos naturais, posto que o que mantém o Jalapão preservado é, 

exatamente, a distância e a inacessibilidade. 

 

3.5.6 A fragilidade dos ambientes 
 

O fervedouro é compreendido como um tipo de nascente de tributário do rio 

Formiga, que está há 22,5 km de Mateiros. O acesso é ruim apenas com carro de tração 

e é de propriedade particular, o proprietário ainda não foi indenizado pelo governo
51

. É 

permitido seis pessoas simultaneamente na visitação, mediante o pagamento de R$ 

5,00
52

. 

O fervedouro é uma espécie de poço de águas cristalinas, de aproximadamente 6 

metros de diâmetro, por onde afloram as águas das areias muito finas e brancas. Os 

gases submersos emergem das águas, impedindo que as pessoas afundem, um fenômeno 

chamado de “ressurgência da água”. Não existe nenhum tipo de trabalho voltado para a 

sua conservação. 

A cachoeira da Velha, localizada a S10º16´27´´e W46º52’ 56’’, está distante 152 

km de Mateiros e as condições de acesso são ruins apenas com carro de tração e é de 

propriedade estadual, não há infraestrutura e tem capacidade de receber 20 pessoas, 

simultaneamente.   

A cachoeira da Velha é a mais famosa do Jalapão, fica localizada no rio Novo, 

com acesso rodoviário por 6 km desde a Fazenda Triago. A Velha tem um desnível de 

15 metros e impressiona pelo volume de água e pelo formato em ferradura dupla que 

ocupa toda a largura do rio Novo, com aproximadamente 100 metros de uma margem à 

outra. 
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 Cerca de 17 milhões de hectares de propriedades privadas em UCs federais ainda esperam pela 

desapropriação, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

responsável pela gestão das unidades de conservação federais. De um total de 75,1 milhões de hectares de 

UCs federais, 23% ainda são propriedades privadas que não foram desapropriadas como previsto. 
52

 Valor pago em maio de 2014. 
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Figura 22 – Fotografia do Fervedouro com água em ebulição 

 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A., maio de 2014 

 
Figura 23 – Fotografia da Cachoeira da Velha 

 
Fonte: Agência de Desenvolvimento do Turismo do Tocantins (ADTUR). 
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Na Cachoeira da Velha, o maior problema é a descaracterização da paisagem nos 

arredores em função da compactação do solo e erosão ocorrida devido à frequência 

elevada de veículos e a abertura de vias de acesso paralelas ao curso principal. 

A infraestrutura que dá aporte à atividade turística, como serviços bancários, 

abastecimento de combustível, lojas e cambio, ainda é bastante comprometida, mas há 

um esforço do empresariado para suprir alguns deficit. No caso do abastecimento de 

combustível, na primeira vez que visitamos Mateiros precisamos levar uma reserva de 

gasolina para poder suprir o percurso da viagem, que não é realizada apenas com o 

consumo de um taque cheio, nos anos de 2012 e 2013. 

A pesquisa de demanda realizada pela ADTUR (2014) mostra que São Paulo foi 

o maior polo emissor de turista para o Jalapão no mês de julho, um total de 34% dos 

visitantes eram provenientes de São Paulo; Palmas participou com 28% das entradas no 

Jalapão; Goiás com 7%; Brasília com 6%, e os 25% restantes vieram de várias 

localidades, incluindo Estados Unidos, Portugal, Holanda, França, Índia e Itália, mas os 

dados da ADTUR carecem de tratamento estatístico mais adequado. 

Na semana santa do ano de 2015, os dados de demanda divulgados foram: 43% 

proveniente de Palmas, seguido de 24% do Estado de São Paulo, 11% do Rio de 

Janeiro, 7% de Goiás, 5% de Brasília, 4% de Santa Catarina e 6% divididos igualmente 

entre visitantes do Paraná, Pará e Minas Gerais. Outra informação adquirida é em 

relação ao gasto médio por turista: 48% utilizam de R$ 100 a R$ 200 por dia; enquanto 

35% gastam de R$ 50 a R$ 100; 15% gastam acima de R$ 200 e apenas 2% deixam R$ 

50 reais/dia. 

No cômputo de entradas, a ADTUR constatou a presença de 255 turistas na 

Sexta-feira da Paixão, mais 148 no sábado e 101 visitantes no domingo. No Carnaval, a 

média de visitantes oscilou de 70 a 80 por dia, nos mesmos atrativos. Em relação ao 

meio de hospedagem, constatou-se que 51% dos turistas utilizaram o camping como 

meio de hospedagem, enquanto 49% se instalaram em hotel ou pousada. Quanto ao 

meio de transporte utilizado, a grande maioria chegou ao Jalapão em veículos 4x4, 

enquanto 89% utilizaram caminhonetes traçadas e apenas 11% utilizaram moto. 

A sede do Parque do Jalapão funciona no centro de Mateiros, com ótima 

estrutura. Sua função é administrar as ocorrências burocráticas existentes no PEJ, 

oferece também um Centro de Assistência ao Turista (CAT) e a ação desses organismos 
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tem como objetivo promover a conservação da área, despertando a consciência 

ambiental do público. 

Na tabela abaixo, resumimos os principais atrativos que o Jalapão oferece, além 

de uma noção da capacidade de carga e conservação dos mesmos. Nove desses atrativos 

são de propriedade particular e, como estão no interior do PEJ, é necessário uma 

negociação de uso e utilização, o que exige a presença mais intensa do Naturatins. Três 

deles já apresentam estado de conservação regular, apesar da limitação de uso, o que 

indica a necessidade de rever o limite de carga que esses atrativos têm recebido. 

 
Tabela 3 – Atrativos e infraestrutura existentes em Mateiros 

                                                                                                                                        (continua) 
Atrativos 

naturais 
Localiza-

ção 
Distância 

de 

Mateiros 

Acesso Proprieda-

de 
Infraestru- 

tura 
Conserva-

ção/ Carga 

simultânea 
Cachoeira 

da Velha 
S10º16´2

7´´ e 

W46º52´

56´´ 

152 km Ruim 

carro 
de 

tração 

Estadual 

concedida 

à fazenda 

Trigo 

Inexistente 

 
Boa/ 20 

pessoas 

Cachoeira 

da 

Formiga 

S10º15´7

43´´ e 

W46º29´

882´´ 

31,5 km Ruim 

carro 
de 

tração 

Particular 

dentro do 

PEJ 

Ruim com 

peq. bar, 

camping, 

banheiro no 

chão 

Regular/ 10 

pessoas 

Cachoeira 

do Vicente 
S10º20´2

1´´ e 

W46º28´

772´´ 

30 km Ruim Particular Sanitário 

(fossa) 

chuveiro, 

peq. Bar 

Boa/ 20 

pessoas 

Praia dos 

Crentes 
S10º29´3

22´´ e 

W46º47´

558´´ 

71 km Ruim Particular 

margem 

oposta ao 

PEJ 

Inexistente Ótima/ 50 

pessoas 

Praia da 

Nascente 
S10º24´0

86´´ e 

W46º52´

795´´ 

80 km Fluvial Particular 

margem 

oposta ao 

PEJ 

Inexistente Bom/20 

pessoas 

Praia da 

Cachoeira 
da Velha 

S10º15´6

54´´ e 

W46º53´

077´´ 

101 km por 

rio 
151 km por 

terra 

Ruins s/ 

Carro 

de 

tração 

Estadual 

oposto ao 

PEJ 

Sanitário, 

escada, 

quiosque 

Boa/ 50 

pessoas 

Ilhota S10º27´0

64´´ e 

W46º52´

364´´ 

72 km Fluvial 

embarca

ção 

Particular 

oposto ao 

PEJ 

Inexistente Ótimo/ 20 

pessoas 

Lagoa 

Escondida 
S10º28´1

65´´ e 

W46º49´

11´´ 

68 km Fluvial 

embarca

ção 

inflável 

Particular 

oposto ao 

PEJ 

Inexistente Ótimo/ 10 

pessoas 
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Tabela 3 – Atrativos e infraestrutura existentes em Mateiros 
(conclusão) 

Atrativos 

naturais 
Localiza-

ção 
Distância 

de 

Mateiros 

Acesso Proprieda-

de 
Infraestru- 

tura 
Conserva-

ção/ Carga 

simultânea 
Corredeiras 

do 
Rio Novo 

7 + - 70 km 
+- 100 km 

Fluvial 

embarc

ação 

inflável 

Proprieda-

de federal 

no curso 

do Rio 

Novo 

Inexistente Ótimo/ 50 
 pessoas 

Dunas de 

Areia 
S10º36,1

62 e 

W46º39,6

42,, 

58 km Ruim 

carro de 

tração 

trecho 

final 

Particular 

dentro do 

PEJ 

Inexistente Regular/ 50 

pessoas 

Fervedouro S10º22´3

36´´ e 

W46º31´

449´´ 

22,5 km Ruim 

com 

carro de 

tração 

Particular 

dentro do 

PEJ 

Inexistente Regular/ 10 

pessoas 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A. A partir de dados pesquisados 

 

Na tabela acima, são em número de doze os atrativos selecionados como de 

maior importância. Desses, nove não oferecem infraestrutura: a Cachoeira da Velha, 

Praia dos Crentes, Praia da Nascente, Praia dos buritis, Ilhota, Lagoa Escondida, 

Corredeiras do Rio Novo, Dunas de Areia, Fervedouro. Seis apresentam acesso ruim: 

Cachoeira da Velha, Cachoeira da Formiga, Cachoeira do Vicente, Praia dos Crentes, 

Praia da Cachoeira da Velha, Dunas de Areia e Fervedouro. Com acesso apenas pelo 

rio, estão a Praia da Nascente e a Praia dos Buritis. A Ilhota, Lagoa Escondida e as 

Corredeiras do Rio Novo só com embarcação. 

  

3.5.7 Serviços turísticos 
 

A viagem ao Jalapão pelos meios convencionais não é muito simples e, 

normalmente, é muito onerosa, mas é possível realizar um passeio para o Jalapão de 

forma mais econômica, fugindo das operadoras e agências de viagem que realizam os 

passeios com um valor muito elevado para a maioria da população. Um passeio ao 

Jalapão, apenas a parte terrestre, por sete dias, contando com a infraestrutura de 

traslado, hospedagem e alimentação, é negociado a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais) para adulto, em época de baixa temporada; a R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos 
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reais), em alta temporada, contando que é preciso fechar com o mínimo de quatro 

pessoas para a realização do passeio
53

. 

Esses passeios são disputados e nem sempre há vagas, exigindo reservas 

antecipadas. A maior parte da comercialização ocorre em sites de empresas 

especificamente qualificadas para operações turísticas.  

 

3.5.8 Alojamentos e alimentação 
 

A oferta turística na cidade de Mateiros é limitada, a maioria das acomodações é 

simples, embora já existam algumas pousadas com boa infraestrutura, com climatização 

ambiental, serviços de internet e Wi-fi, piscina. 

 
Figura 24 – Fotografia Piscina da Pousada Santa Helena, em Mateiros 

 
Fonte: CARACRISTI, M. F. A., agosto de 2014. 

 

Há também os projetos arrojados, como o empreendimento recém-inaugurado 

“Eco Lodge Serra da Catedral”, que leva este nome devido à visão da serra da Catedral, 

um chapadão gigantesco no formato de uma catedral, também na área do PEJ. 

O projeto conta com energia solar para as cabanas e para os irrigadores de 

grama; os banheiros obedecem a princípios ecologicamente corretos, com economia de 

água, aquecimento solar e sistemas completos acoplados aos vasos. O proprietário do 

                                                           
53

 Orçamento realizado em setembro de 2015. 
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empreendimento é um dos donos de grande área do Jalapão, cerca de 325,65 ha 

(trezentos e vinte e cinco hectares e sessenta e cinco ares) localizados no município de 

São Félix, constituindo-se parte integrante do imóvel denominado Fazenda Ecológica 

Catedral do Jalapão e que se transformou em Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) de interesse público e de caráter de perpetuidade, através da portaria Nº 58, de 

27 de julho de 2010. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 1, 2010).  

 
Figura 25 – Fotografia da Serra da Catedral/Figura 26 - Fotografia do interior do lodge 

 
           Fonte: Arquivo do Eco Lodge Serra da Catedral. 
 

3.5.9 Os projetos que desafiam as distâncias no Jalapão 
 

O Jalapão não está apenas em Mateiros, existe um vasto espaço com atributos 

naturais ainda por explorar, mas que já foram, em alguns casos, inseridos como destinos 

de turismo de aventura para este local que tem tanto a ser explorado e tanto a ser 

alterado pelas políticas públicas que visam desenvolvê-lo na sua plenitude. 

Atualmente, já existem, no Jalapão, dezessete pistas de pouso e a construção do 

aeroporto, que é um dos recursos para se vencer as distâncias, principalmente entre 

Palmas e Mateiros, em torno de 241 km, que pode ser realizado em 35 minutos, 

aproximadamente, por via aérea. As obras do aeroporto receberam recursos 

provenientes do Programa de Desenvolvimento do Ecoturismo da Amazônia Legal 

(PROECOTUR), contemplados pela primeira fase.  

Além do aeroporto, há o projeto, já bastante criticado, da expansão de uma 

malha ferroviária, denominada Ferrovia da Integração Leste-Oeste (FIOL), integrante 
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do modal da Ferrovia Norte-Sul que, devido à existência de unidades de conservação de 

proteção integral, área alvo do Projeto Corredor Ecológico da Região do Jalapão, sofre 

bastante dificuldade na sua implementação, embora seja voltada para transportar carga. 

(INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE) 

O traçado do FIOL está a mais de 250 km da área de conservação e proteção 

integral pela análise do Estudo de Impacto Ambiental-Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA-RIMA) desse empreendimento. A alternativa principal foi passar ao longo do vale 

do rio Mosquito, em território dos municípios de São Desidério, na Bahia, e Paranã, 

Arraias e Lavandeira, no Tocantins. (ver o mapa abaixo) 

 

Figura 27 – Mapas de percurso da Ferrovia da Integração Oeste-Leste 

 
Fonte: Valec, 2015. 
 

A principal finalidade da ferrovia é transportar minérios de ferro a partir de Caetité, 

cidade onde fica a Bahia Mineração. O minério deve ser levado ao Porto Sul, que é 

construído perto de Ilhéus. A empresa pertence à mineradora Eurasian Natural Resources 

Corporation (ENRC), do Cazaquistão, que será a responsável por transportar o minério do 

Projeto Pedra de Ferro, em Caetité, até Porto Sul, ali a Bahia Mineração pretende construir 

um Terminal de Uso Privado (TUP) para escoar a produção. (VALEC, 2015) 
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A atividade de mineração é intensa nessa área externa ao Parque e ao Corredor 

Ecológico
54

 do Jalapão. No interior dos estados que compõem o Corredor Ecológico, 

aparecem indicações esparsas de disponibilidade de minério de ouro em Novo Acordo; 

pesquisa de minério de ouro em áreas de Lagoa do Tocantins e Ponte Alta do Tocantins; 

e requerimentos de pesquisa de fosfato, minério de ferro e ouro em Lizarda, São Félix 

do Tocantins e Mateiros, no Tocantins. (INSTITUTO CHICO MENDES DE 

CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, 2009) 

O investimento federal na ferrovia foi de R$ 4,2 bilhões, entre 2010 e 2014; e de R$ 

33 milhões, pós-2014, para o trecho Ilhéus Caetité-Barreira, na Bahia. (VALEC, 2015) De 

Ilheús, a intenção é uma conexão com o Complexo Intermodal Porto Sul
55

 (aguardando 

licença ambiental), com intenção de escoamento das cargas até o Pacífico.  

Na Bahia, as obras estão em andamento e os impactos negativos do 

empreendimento, tanto para a população que terá de desocupar as terras como para o 

meio ambiente, embora recentes, já são discutidos, principalmente, pela Pastoral da 

Terra
56

, seção da Bahia, e em ALMEIDA, Cléa Coelho; SUZANE, T. S; SANTANA, 

M. R. C. (2010).  No Tocantins a obra ainda não tem previsão de início. 

O Atlas do Corredor Ecológico do Jalapão aponta também para a existência, de 

acordo com inventário hidrelétrico da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 

que prevê a construção de uma Usina Hidrelétrica (UHE) em Ponte Alta do Tocantins, 

de uma Pequena Central Hidrelétrica (PCH Rio Manoel Alvinho) em Rio da Conceição 

e três UHEs nos municípios de Almas, Mateiros e Rio Sono, todos municípios 

tocantinenses. (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE, 2011) 

Apesar de ser um impacto para a área de estudo, as vias de acesso, 

principalmente as rodovias, são um desejo de todas as pessoas que foram entrevistadas, 

                                                           
54

 O Corredor Ecológico é um instrumento de planejamento para o ordenamento territorial, legalmente 

definido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC, lei 9.985 de 18 de 

julho de 2000), com o objetivo de garantir a manutenção dos processos ecológicos nas áreas de conexão 

entre as unidades de conservação, permitindo assim, o fluxo gênico e a livre dispersão das espécies entre 

diferentes áreas protegidas. 
55

 Ferrovia de Integração Oeste Leste – A Ferrovia Oeste Leste poderá, futuramente, ser interligada a rede 

que chegará ao Oceano Pacífico, promovendo uma maior integração da América do Sul. Ao todo, o 

projeto tem 1.526 km de extensão e envolve investimentos estimados em R$ 6 bilhões até 2014. Ela ainda 

abrirá nova alternativa de logística para portos no norte do país, atendidos pela Ferrovia Norte-Sul e 

Estrada de Ferro Carajás. Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA). Disponível em: 

<http://aiba.org.br/meio-ambiente/fiol-volta-a-seguir-o-seu-tracado/#.VafnL_7oZmU>. Acesso em: 23 

jan. 2014. 
56

 Segundo levantamento preliminar da Comissão Pastoral da Terra (CPT) da Bahia, 1.629 famílias de 

comunidades quilombolas e de agricultores serão afetadas pelas obras da Ferrovia Oeste-Leste no Estado. 

http://aiba.org.br/meio-ambiente/fiol-volta-a-seguir-o-seu-tracado/#.VafnL_7oZmU
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sejam de comunidades de quilombo, sejam empresários dos vários setores que atuam no 

Jalapão. São apontadas como potencial de modificação dos parâmetros ambientais:  

 
Há vários fatores tipificados como ameaças ao Cerrado. Especificamente na 

região de estudo, os mais graves são a elevada frequência do fogo de causa 

antrópica, o desmatamento para diversos objetivos, a expansão da fronteira 

agrícola sem ordenamento ecológico-econômico, erosão, exploração 

predatória de espécies da fauna e flora, visitação desordenada, e com menor 

ênfase, mas com grande potencial de modificação dos parâmetros ambientais 

regionais, a implantação de grandes obras de infraestrutura como rodovias e 

ferrovias. (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE) 

 

O Jalapão é um destino turístico que, sem a oferta satisfatória de serviços, tem 

como apelo motivacional as viagens com fins de turismo de aventura, que é a 

particularidade da paisagem, uma das especificidades que melhor define um 

determinado local para fins de visitação, uma escolha natural do público emissor, uma 

vocação inerente ao território. 

As empresas que trabalham o Jalapão, para suprir a falta de infraestrutura 

proveniente do destino, vêm conseguindo desenvolver com profissionalismo uma 

modalidade de oferta turística que já insere o traslado de Palmas ao Jalapão, o pernoite e 

a alimentação, por um período geralmente de sete dias. Esses pacotes são oferecidos em 

sites específicos que já realizam em tempo real a comercialização dos pacotes. 

A possibilidade do turismo não se enquadrar nas definições do TBL ou de base 

comunitária reside no fato de que ele está distante da população residente e dos 

pequenos empresários no circuito dos negócios; não promove o turismo sustentável que, 

conforme Luzia Neide Menezes Teixeira Coriolano; Luiz Cruz Lima (2003) e Marta de 

Azevedo Irving (1998, p. 32), “[...] exige a incorporação de princípios e valores éticos, 

uma nova forma de pensar a democratização de oportunidades e benefícios […]”.  

Por fim, diferente das bases que norteiam o TBL que foi atrelado à política 

pública formalizada para o Jalapão, a partir do ano de 2002, e está normatizado na 

portaria 092/2005 do Naturatins, no Jalapão ocorre outro tipo de turismo que difere na 

essência do Turismo de Base Comunitária ou Turismo Solidário, funciona como um 

rearranjo do mercado de viagens e turismo que terá sempre uma oferta quando há 

evidentemente uma demanda para o destino. 
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Capítulo 4 

 Análise dos dados a partir da observação e manipulação do Índice de 

Desenvolvimento Humano de Mateiros IDH 
 

Na análise, temos por objetivo compreender as relações conflituosas que 

ocorrem no Jalapão, com mais ênfase naquelas que atingem os moradores do povoado 

de Mumbuca, a partir dos dados do IDH e do “Levantamento Socioeconômico das 

famílias que trabalham com o artesanato do capim dourado” naquela região. 
 

A pesquisa visa compreender e discutir a ascensão social, econômica ou cultural 

que ocorreu em Mumbuca, após dez anos de políticas públicas, visando estimular a 

economia através dessas duas fontes produtivas. 

O fato de o Jalapão servir de morada para uma fração da população que se 

encontra em estado de vulnerabilidade
57

 acentuado, segundo as descrições dos 

documentos produzidos pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) sobre vulnerabilidade humana, não surpreende, porque é comum a condição de 

vulnerabilidade para comunidades de quilombolas e indígenas no Brasil. 

O adjetivo “acentuado” não passa despercebido, significa um peso negativo 

maior para uma comunidade já oprimida e em precárias condições de existência. Essa 

diferença pelo menos nos levou a buscar compreender as relações que ocorrem no 

povoado de Mumbuca, o que condiciona essa permanência acentuada da 

vulnerabilidade ao se saber que o Estado do Tocantins atribuiu uma simbologia 

específica ao capim dourado e destacou, territorialmente, o Jalapão como um instituto 

cultural de referência, aquilo que diferiria positivamente o Tocantins dos demais estados 

do Brasil.  

Essas discrepâncias nos chamou a atenção para que refletíssemos com mais 

afinco sobre as contradições que, num primeiro momento, são diluídas na imagem que o 

governo do Estado se compromete em manter para o Jalapão, vinculando-o ao capim 

dourado e às pessoas simples e humildes, que, por serem descendentes de escravos, 

reinventam-se numa outra categoria de indivíduos, visando minorar a deficiência da 

governança ali instaurada. 

                                                           
57

 “A vulnerabilidade é influenciada pela capacidade e pelo contexto social; e a ausência de proteção das 

pessoas contra a vulnerabilidade é, sobretudo consequência de políticas inadequadas e de instituições 

sociais pouco sólidas ou disfuncionais. Podem se considerar vulneráveis pessoas em situação de pobreza e 

privação extrema”. (Relatório do Desenvolvimento Humano. Sustentar o Progresso Humano: Reduzir as 

Vulnerabilidades e Reforçar a Resiliência, 2014, p. 16. Disponível em: < 

http://www.pnud.org.br/arquivos/RDH2014pt.pdf>. Acesso em: 20 set. 2014. 
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Não é difícil compreender a estratégia do estado do Tocantins, posto que se 

utiliza de recursos abundantes do território, dos aspectos pitorescos e históricos de uma 

gente que, embrenhada no cerrado, num lugar chamado de Jalapão, faz do capim que 

brota das veredas uma espécie de artesanato incomum e belo e dele tira o sustento. 

E isso acontece dessa maneira, uma vez que são indivíduos que, com pouca ou 

quase nenhuma capacidade de respostas, aceitam a realidade que lhes é imposta e são 

utilizados como mercadoria, assim como as dunas e o fervedouro. Nesse negócio, os 

moradores de Mumbuca transformam-se em atração humana, no plano de ocupação do 

Jalapão, pela atividade turística. 

Após as primeiras reflexões, consideramos que esses arranjos vividos pela 

comunidade de Mumbuca ocorrem devido a um problema central, o qual está 

relacionado às implicações de legitimidade do poder público para aquela região. Essas 

lideranças governamentais também são os responsáveis pelas resoluções que visam 

disciplinar a produção e a comercialização do capim dourado, no Jalapão, pensando na 

sustentabilidade. 

Trabalhamos a partir de uma ideia inicial de que o produto turístico capim-

dourado e Jalapão compõe uma simbologia, produzida por um poder legítimo, que foi 

adulterado pelas relações promíscuas de mercado, o que dificulta a ascensão da 

comunidade a obter melhor qualidade de vida, tornando-se então ilegítimo porque 

omisso ou porque valoriza parcerias com outras entidades distantes da comunidade 

local. 

Identificamos também que a política pública responsável pela exploração do 

turismo de base comunitária, proposta para aquela região, não está se cumprindo e que 

essa tendência tende a declinar, uma vez que são frequentes as entradas de turistas 

através de pacotes comercializados por grandes operadoras, por carros particulares, 

provenientes dos municípios vizinhos, com pessoas que desrespeitam o limite de carga 

de visitação para os frágeis atrativos do local, distante das bases filosóficas do TBL. 

Para efeito de melhor entendimento das várias realidades que se precipitaram ao 

abrirmos espaço para discutirmos sobre as questões relacionadas a esta pesquisa, 

subdividimos em tópicos os elementos que foram analisados. 

Voltamos a informar que os dados aqui trabalhados refletem a situação da região 

do Jalapão, tomando como referência o município de Mateiros, por ser o território que 

abriga o povoado de Mumbuca, onde está instaurado o PEJ, como também os vários 
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atrativos naturais que são destinos de visitação turística e responsável pela composição 

de uma paisagem esplendorosa para o Jalapão, por não haver disponibilidade de 

informações institucionais fidedignas sobre Mumbuca, o que nos levou a buscá-las no 

“Levantamento Sócio-Econômico das famílias que trabalham com o artesanato de 

capim dourado da região do Jalapão”. 

 

4.1 Os dados 

 

Neste subitem, vamos descrever e discutir os índices que nos permitirão avaliar 

de forma mais objetiva a taxa de melhoria da qualidade de vida da população de 

Mateiros e do povoado de Mumbuca.   
 

Os dados objetivos vêm em primeiro lugar na análise, eles foram selecionados 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), entre os anos de 2002 e 

2012. Acreditamos que eles complementarão as observações e trarão respostas para as 

principais inquietações que nortearam a pesquisa. 

As análises dos dados estatísticos, disponíveis em sites oficiais como IBGE, 

através do Atlas Brasil 2013, e do Relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), 2014, foram colocados em contraponto com as informações 

obtidas nas ponderações, observações e elocuções das pessoas com quem estivemos no 

campo para o reconhecimento dos habitantes e das suas condições de vida. 

O IDHM é utilizado como contraponto a outro indicador, o Produto Interno 

Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. O IDH é importante por combinar três indicadores de base não 

considerados no PIB: a esperança de vida ao nascer (longevidade), o rendimento per 

capita (renda) e a escolaridade (educação) da população.  

O IDH é um índice-chave dos “Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das 

Nações Unidas”. No Brasil, o IDH é utilizado pelo governo federal por meio do IDHM, 

que pode ser consultado no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNUD, 

2011). Os valores do IDH variam de 0 a 1, quanto mais próximo de 1 for seu valor, 

maior será o nível de desenvolvimento humano. IDH até 0,499 informa 

desenvolvimento humano baixo; índices entre 0,500 e 0,799 são de médio 

desenvolvimento humano; e maiores que 0,800 informam desenvolvimento humano alto 

(Idem). 
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Podemos fazer um parâmetro de análise, observando os dados disponíveis para 

Palmas (TO) e Mateiros (TO), o território pesquisado.  

Vamos considerar esses dados: 

 
 

4.2  Mateiros 
 

Figura 27 – Mapa de Mateiros 
 

 
Fonte: Atlas do IDHM 
 

Tabela 4 – Caracterização do território 
 

Área 

9631,84 km
2 

IDHM 2010 

0,607 

Faixa do IDHM 

Médio (IDHM entre 

0,600 e 0, 699) 

População 

(Censo 2010) 

2.223 hab. 

Densidade 

demográfica 

0,23 hab/km
2 

Ano de instalação 

1993 

Microrregião 

Jalapão 

Mesorregião 

Oriental do 

Tocantins 

Fonte: PND, IPEA, IFJP 
 
 

 

Figura 28 – Gráfico: Evolução de IDHM de Mateiros 

 
                     Fonte: PND, IPEA, IFJP 

4.3 Componentes 
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O IDH de Mateiros era 0,607, em 2010, o que coloca o município na faixa de 

médio desenvolvimento humano (0,600 a 0,699). A dimensão que mais contribuiu para 

o IDHM de Mateiros foi a longevidade, 0,823; depois veio a renda, com 0,586; e, por 

último, a educação, com apenas 0,463. 

Tabela 5 – Componentes do IDHM: Educação 

IDHM-Educação 1991 2000 2010 

% 18 anos ou mais com ensino fundamental 

completo 

0,014 0,076 0,463 

% de 5 a 6 anos frequenta escola 0,77 4,12 34,63 

% de 11 a 13 anos com ensino fundamental - 34,61 75,58 

% de 15 a 17 anos c/ ensino fundamental completo 0,97 0,97 80,11 

% de 18 anos ou 20 anos com ensino médio 

completo 

- - 38,41 

IDHM Longevidade 6,20 6,20 19,86 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 0,649 0,725 0,823 

IDHM Renda 63,93 68,49 74,39 

Renda per capita (em R$) 0,347 0,404 0,586 

Renda per capita (em R$) 69,46 98,94 307,46 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA e FJP. 

 

4.4 Evolução por ano 
 
 

Entre 2000 e 2010 

O IDHM passou de 0,281, em 2000, para 0,607, em 2010, o que representa uma 

taxa de crescimento de 116, 01%. A distância entre o IDHM do município e o limite 

máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 54,66% entre 2000 e 2010. O índice que 

mais cresceu nesse período foi  a educação, em termos absolutos 0,387, seguido por 

renda e por longevidade. 

Entre 1991 e 2000 
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O IDHM passou de 0,147, em 1991, para 0,281, em 2000, uma taxa de 

crescimento de 91,16%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 84,29% 

entre 1991 e 2000. 

Entre 1991 e 2010 

O IDHM do município passou de 0,147 em 1991, para 0,607, em 2010, enquanto 

o IDHM do Estado do Tocantins passou de 0,493 para 0,727. Isso implica uma taxa de 

crescimento de 321,93% para Mateiros e 47% para o Tocantins e uma taxa de redução 

do hiato de desenvolvimento humano de 46,07% para Mateiros e de 53,85% para o 

Tocantins.  

No município, a dimensão cujo índice mais cresceu foi a Educação, em termos 

absolutos com 0,449; seguida por renda e por longevidade. No Estado, por sua vez, a 

dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi a Educação (0,358), seguida 

por longevidade e renda. 

 

4.5 Ranking 

 

Mateiros ocupa a 3.984ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros, segundo 

o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor 0,418 

(Melgaço). 

 

4.6 Longevidade, mortalidade e fecundidade 

 

A longevidade é o indicador mais positivo no Tocantins e leva em conta a 

esperança em vida ao nascer.  

Os dados indicam: 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade) 

no município passou de 32,2 por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 

50,0.  

No Tocantins, a taxa era de 19,6, em 2010; de 36,5, em 2000; e de 63,7 em 

1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil 

nascidos vivos para 16,7 por mil nascidos vivos.  

Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos.  Com a taxa observada em 

2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de Desenvolvidos do Milênio das 
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Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 

óbitos por mil,em 2015. 

O Estado do Tocantins justifica a ascensão dos dados relativos à longevidade, 

relacionando-os aos seguintes indicadores: 

Realização de exames preventivos de câncer de mama e de colo de útero, através 

do programa “Carreatas da Mulher”, que atende as mulheres a partir de 45 anos com 

mamografias e ultrassons; obras de reforma no Hospital Regional Público de 

Augustinópolis e de ampliação no número de leitos no Hospital Geral Público de 

Palmas (HGPP); construção de Ambulatórios Médicos Especializados. (GOVERNO 

DO TOCANTINS). 

O Estado também aponta os programas sociais, como o Tocantins sem Fome e o 

Pioneiros Mirins, que ajudam a promover a divisão de renda e capacitação de alunos da 

rede pública de ensino, um dos motivos de ascensão da longevidade.  

 De acordo com dados da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social 

(SETAS), o Tocantins sem Fome atende a 25 mil famílias com a transferência 

condicionada de crédito alimentar, no valor de R$ 50,00. O crédito deve ser utilizado na 

rede cadastrada de comércio varejista de alimentos in natura, beneficiando a economia, 

além dos beneficiados. 
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4.7 Educação  

 
Figura 29 – Gráfico Fluxo Escolar 

 
Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP 

 

No ano de 2010, 67,84% da população em idade entre 6 e 17 anos estava 

cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem entre a idade e a série. 

No ano de 2000, eram 44,76%. 

No ano de 1991, eram 84,24%. 

Os jovens adultos. de 18 e 24 anos. apenas 1,44% estavam cursando o ensino 

superior em 2010 

No ano de 2000, eram 0,00%.  

No ano de 1991, eram 0,00%. 
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Figura 30 – Gráfico do fluxo escolar, relação Mateiros, Tocantins e Brasil 

 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP 

 

4.7.1 Expectativa de ano de estudo 

 

Este índice indica o número de anos de estudo que uma criança, que inicia a vida 

escolar, deverá completar ao atingir a idade de 18 anos.  

Entre 2000 e 2010 passou de 4,87 anos para 8,15 anos. em Mateiros. 

No Tocantins. passou de 7,94 anos para 9, 80 anos. 

Em 1991. a expectativa era de 1,35 anos. em MateirosNo Tocantins. era de 6,36 

anos. 
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4.7.2 População Adulta 
  

 

Figura 31 – Gráficos de escolaridade da população adulta em Mateiros 

 
Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP 

 

O IDHM Educação também é composto pelo indicador de escolaridade da 

população adulta, a partir de 18 anos, que apresenta ensino fundamental completo. O 

problema deste indicador está relacionado ao peso das gerações mais antigas que 

apresentam menor escolaridade. 

Entre 2000 e 2010 passou de 4,12% para 34,63%, no município de Mateiros. 

De 39,76% para 54,92%, no Tocantins 

Em 1991, os percentuais eram: 

 0,77%, em Mateiros. 

30,09%, no Tocantins. 

Levando em conta a população de Mateiros com 25 anos ou mais de idade: 

34,11% eram analfabetos; 

28,73% tinham o ensino fundamental completo; 

19,67% possuíam o ensino médio completo;  

5,48% o superior completo. 

No Brasil os índices eram: 

11,82% analfabetos; 

50,75% tinham o ensino fundamental completo; 

35,83% possuíam o ensino médio completo;  

11,27% o superior completo. 
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A Educação tem se tornado o indicador de melhor desempenho no Estado de 

Tocantins nos últimos 10 anos. O Estado teve uma variação de 0,276 pontos e atingiu 

um índice de 0,624, em 2010.  

O governo pontua algumas ações, como a construção de Escolas de Tempo 

Integral em parceria com os programas para manter os alunos na Escola e construções 

de outras unidades de educação.  

 

4.8 Renda 
 

A variável renda é um dos indicadores mais utilizados para a apreciação do 

IDHM dos municípios. Em Mateiros, este indicador apresentou a seguinte evolução:  

 
Figura 32 – Gráficos da Renda em Mateiros 

 

 
 

Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP 
 

O IDHM renda é um indicador que também mede a pobreza e a desigualdade. 

Ele oferece a quantidade da renda per capita; a porcentagem de pessoas extremamente 

pobres e a porcentagem de pobres.  

Traz também o índice Gini, que é um instrumento para medir o grau de 

concentração de renda em determinado grupo. (IPEA, 2004) 

Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero 

representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda.  
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O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a 

riqueza. Na prática, o Índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 

20% mais ricos.  O Índice de Gini foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini. 

A renda se comportou da seguinte maneira em Mateiros: 

No ano de 1991: 

Renda per capita em (R$) 69,46; 

Extremamente pobres em 68,34%; 

Pobres 89,60%; 

O índice Gini foi de 0,44; 

 

No ano de 2000: 

Renda per capita em (R$) 98,94; 

Extremamente pobres em 59,05%; 

Pobres 71,18%; 

O índice Gini foi de 0,61. 

 

No ano de 2010: 

Renda per capita em (R$) 307,46; 

Extremamente pobres em 15,96; 

Pobres 34,71%; 

O índice Gine foi de 0,52. 
 

4.8 Em síntese 
 

No Brasil, em 1991, mais de 85% dos municípios encontravam-se na faixa de 

muito baixo desenvolvimento humano e, em 2000, pouco mais de 70% deles, 

encontravam-se nas faixas de baixo e muito baixo desenvolvimento humano. Em 2010, 

apenas um quarto (25%) dos municípios brasileiros encontravam-se nessas faixas e mais 

de 70% deles figuravam nas faixas de médio alto desenvolvimento humano, o que 

ilustra os avanços do desenvolvimento humano no país nas últimas duas décadas. 

A partir de 1991 85,8% dos municípios brasileiros fariam parte do grupo Muito 

Baixo Desenvolvimento Humano. Esses índices foram estimativas recálculos e 

adaptações feitas  para o novo IDHM no Atlas Brasil 2013. No ano de 2000, o número 

caiu para 41,8% e em 2010 houve nova queda para 0,57% em trinta e dois municípios. 

Podemos admitir que: 
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O Nordeste ainda apresenta a maior parte dos municípios no grupo de Baixo 

Desenvolvimento Humano (61,3%) o que equivale a 1.099 municípios. 

No Norte 40,1% dos municípios, em torno de 180 municípios estão na categoria 

de Baixo Desenvolvimento Humano. 

O Sul e o Sudeste (64,7%, ou 769 municípios) e Sudeste (52,2% ou 871 

municípios) têm uma maioria de municípios concentrada na faixa de Alto 

Desenvolvimento Humano. 

No Centro-Oeste (56,9%, ou 265 municípios) e no Norte (50,3, ou 226 

municípios), a maioria está no grupo de Médio Desenvolvimento Humano. 

Podemos ainda considerar que na atualidade: 

 0.8% dos municípios do Brasil contabilizam 44 municípios fazem parte da faixa 

de Muito Alto Desenvolvimento Humano.  

As regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste não possuem nenhum município na faixa 

de Muito Baixo Desenvolvimento Humano.  

Por outro lado, as regiões Norte e Nordeste não contam com nenhum município 

na faixa de Muito Alto Desenvolvimento Humano. 

 

Tabela 6 – Comparativo IDHM Brasil, regiões e estados em 2010 

                                                                                                          (continua) 

Brasil Município IDHM IDHM 

Maior IDHM São Caetano do Sul 

(SP) 
0,862 

Menor IDHM Melgaço (PA) 0,418 

Região Norte   

Maior IDHM Palmas (TO) 0,788 

Menor IDHM Melgaço (PA) 0,418 

Região Nordeste   

Maior IDHM Fernando de Noronha 

(PE) 
0,788 

Menor IDHM Fernando Falcão 

(MA) 
0,418 

Região Centro 

Oeste 
  

Maior IDHM Brasília (DF) 0,824 

Menor IDHM Japorã (MS) 0,526 

Região Sudeste   

Maior IDHM São Caetano do Sul 

(SP) 
0,862 

                          Tabela 6 – Comparativo IDHM Brasil, regiões e estados em 2010 

                                                                                                          (conclusão) 
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Brasil Município IDHM IDHM 

Menor IDHM São João das Missões 

(MG) 

0,529 

Região Sul   

Maior IDHM Florianópolis (SC) 0,847 

Menor IDHM Doutor Ulysses (PR) 0, 546 

                             Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP 

 

A análise de IDHM, realizada a partir dos municípios, aponta Mateiros, no 

interior do Tocantins, como a localidade de maior incremento de IHDM, representando 

0,326 em todo o Brasil, conforme a tabela abaixo: 

 
Tabela 7 – Incremento IDHM entre as regiões do Brasil em 2010 

Brasil Município IHDM 

Maior Incremento (00-10) Mateiros (TO) 0,326 

Região Norte   

Maior Incremento (00-10) Mateiros 0,326 

Região Nordeste   

Maior Incremento (00-10) Aroeiras do Itaim (PI) 0,311 

Região Centro-Oeste   

Maior Incremento (00-10) Novo Santo Antônio (MT) 0,280 

Região Sudeste   

Maior Incremento (00-10) São João do Pacuí (MG) 0,243 

Região Sul   

Maior Incremento (00-10) Chapadão do Lajeado (SC) 0,214 

      Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP  

 

A Análise de Clusters
58

 sobre os dados do Índice de Desenvolvimento Humano 

indica que a média do IDHM na região do Tocantins pouco varia no universo dos 

dados, é positiva para o município de Santa Tereza do Tocantins (diferença de 0,171 em 

relação à média) e muito negativa em São Félix do Tocantins (diferença de 0,248 entre 

os dois municípios). 

                                                           
58

 Análise classificatória, que leva em conta a diferença dos objetos, é automática sem a intervenção do 

usuário. 
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Em relação à evolução do IDHM entre os anos de 1991 e 2000, houve 

incremento em todos os municípios estudados, porém destaca-se forte evolução nos 

municípios de São Félix do Tocantins (67,40%), Mateiros (33,03%) e Rio da Conceição 

(28,60%) e baixo incremento em Rio Sono (8,68%) e Santa Tereza do Tocantins 

(8,97%).  

O fato destes municípios se situarem no Tocantins não indica que haja um 

padrão homogêneo de incremento no desenvolvimento humano em toda sua população 

entre os anos considerados. Ao contrário, os indicadores de renda, longevidade e 

escolaridade também evoluíram entre 1991 e 2000 em todos os municípios e com 

grande destaque para a variável Educação, mas a análise precisa de mais rigor, 

conforme avaliação que obtivemos com a pesquisa. 

Alguns valores são significativos em São Félix do Tocantins (excelentes, 

249,78%), Mateiros (71,66%) e Rio da Conceição (44,58%).  

 No índice Educação, o valor mais baixo foi de 11,08% em Santa Tereza do 

Tocantins. Gilbués (PI), Lagoa do Tocantins e São Félix do Tocantins (TO) respondem 

acumuladamente por mais de 60% do crescimento do índice de longevidade. Rio da 

Conceição, Mateiros e São Félix do Tocantins (TO) perfazem somados outros 60% de 

acréscimo nos valores de IDH para o índice de renda. 

Enfim, a constatação regional sobre os valores de IDHM e seus componentes é 

positiva, com acréscimos no período de 1991 a 2000 para todos os municípios do Norte 

e não apenas os tocantinenses, embora esse crescimento não se apresente tão 

homogêneo como seria desejável verificar, ainda mais quando se considera os 

municípios de um mesmo estado, seja ele o Tocantins ou o Piauí.   

 

4.8.1 Longevidade 
 

O item longevidade é uma variável utilizada pelo mapa da pobreza para verificar 

a escala de sobrevida da população. Neste item, o Estado do Tocantins foi o que obteve 

o maior incremento de aumento de expectativa de vida. 

Na Região Norte, apenas cinco municípios estão no grupo com os indicadores do 

IDHM Longevidade mais elevados e esses cinco municípios pertencem ao Estado do 

Tocantins. Ao todo, 40% dos municípios dessa macrorregião se encontram no quarto 

quinto, que representa baixo IDHM Longevidade, e outros 26,3% enquadram-se no 

terceiro quinto. 
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O Tocantins é o estado da Região Norte com maior quantidade de municípios 

com os maiores crescimentos no IDHM longevidade, em termos absolutos. 

No período (2000-2010), os municípios de Silvanópolis-TO (0,143), São 

Valério-TO (0,143), Goianorte-TO (0,142), São Bento do Tocantins-TO (0,142) e Dois 

Irmãos do Tocantins (0,142) foram os que obtiveram os maiores avanços no IDHM 

Longevidade na Região Norte. Este item é interessante porque leva em conta a 

esperança de vida ao nascer. O Tocantins atingiu 0,793 e, de acordo com as estatísticas, 

em 1991, a esperança de vida era de 62 anos, atualmente é de 72,56 anos.  

 

4.8.2 Longevidade, mortalidade e fecundidade em Mateiros 

 

A mortalidade infantil, que atinge as crianças com menos de um ano de idade, 

era de (50,0) em 1991; passou de (32,2) por mil nascidos vivos, em 2000 e caiu para 

(14,3) por mil nascidos vivos, em 2010.  No Estado, a taxa era (44,7) por mil nascidos 

vivos em 1991; passou para (36,5) em 2000; e (19,6) em 2010. 

A taxa apresentada em 2010 (19,6) corresponde às expectativas das metas dos 

Objetivos do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país 

deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

 
Tabela 8 – Longevidade, mortalidade e fecundidade em Mateiros 

Longevidade, mortalidade e fecundidade – Mateiros-TO 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 63,9 68,5 74,4 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 50,0 32,2 15,3 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 65,8 41,6 16,4 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 7,7 4,9 2,9 

         Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP 

 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

de longevidade do IDHM.  

Em Mateiros, a esperança de vida ao nascer cresceu 5,9 anos na última década, 

passando de 68,5 anos, em 2000, para 74,4 anos, em 2010. No ano de 1991 era de 63,9 

anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer era de 73,9 anos, em 2010; de 68,6 anos, 

em 2000; de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos, em 1991. 
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4.8.3 Educação 
 

A variável que apresentou o maior crescimento absoluto e percentual, com uma 

evolução de 128,3%, crescendo 63,4% entre 1991 e 2000 e 39,7% entre 2000 e 2010, 

foi a educação. Entre 1991 e 2010, o IDHM educação, com 0,358, apresentou um 

crescimento de 0,177. Para o período de 2000 a 2010, apresentou uma evolução de 

0,181. 

Dentre os indicadores levantados pelo estudo, a Educação foi o que mais se 

destacou no Estado do Tocantins nos últimos dez anos. Ao todo, o Tocantins teve uma 

variação de 0,276 pontos e atingiu um índice de 0,624, em 2010. 

Acompanhando as políticas públicas de incentivo à educação, promovidas pelo 

Estado do Tocantins, podemos mencionar que a oferta da escola de tempo integral foi o 

fator que pode ser responsável pelo avanço, mas essa afirmação carece de pesquisa, 

porque há muitas críticas quanto à qualidade dos serviços oferecidos nessas instituições. 

No Brasil, da mesma maneira, a educação foi o componente que mais avançou 

entre 1991 e 2010, em termos absolutos (0,358) e relativos (128%). O desempenho é 

relativo ao aumento do fluxo escolar de crianças e jovens (156%), mas é o subíndice 

que apresenta menor valor absoluto do IDHM (0,637). 

Em proporções, de 1991 a 2010, a educação apresentou uma população adulta 

com ensino fundamental concluído de 30,1% para 54,9%; crianças de 5 a 6 anos 

frequentando a escola passaram de 37,3% para 91,1%. Os jovens de 15 a 17 anos com 

fundamental completo passaram de 20% para 57,2%, mas 40% dos jovens nesta faixa 

etária ainda não têm fundamental completo. Jovens de 18 a 20 anos com ensino médio 

completo passam de 13% para 41%, a maioria destes jovens ainda não possuem ensino 

médio completo. 

 

 

 

 

4.8.4 Educação em Mateiros 
 

Em Mateiros, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 75,58% no 

ano de 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos, frequentando os 

anos finais do ensino fundamental, foi de 80,11%; a proporção de jovens de 15 a 17 

anos com ensino fundamental completo de 38,41% e a proporção de jovens de 18 a 20 



81 
 

anos com ensino médio completo foi de 19,86%. Entre 1991 e 2010, essas proporções 

aumentam, respectivamente em 75,58 pontos percentuais, 79,14 pontos percentuais, 

38,41 pontos percentuais e 13,66 pontos percentuais. 

 

4.8.5 Renda 
 

A renda per capita mensal dos brasileiros obteve uma elevação de R$ 346,31 

entre 1991 e 2010. O maior IDHM renda do país per capita é de R$ 2.043, 74 e está 21 

vezes maior que a renda per capita do mais baixo IDHM Renda do país, com R$ 96,25. 

No ano de 2010, aparecem apenas 620 (11%) dos municípios do país com 

IDHM Renda superior ao do Brasil (0,739).  

No Norte, 90% dos municípios estão na categoria de baixo e médio, apenas 4 

municípios, entre 449, têm IDHM Renda acima do IDHM Renda do Brasil. No 

Nordeste, 78% dos municípios estão na categoria de baixo. Apenas 12 municípios têm 

IDHM Renda acima do IDHM Renda do Brasil. No Sudeste 38%, dos municípios estão 

na categoria de alto e 51% no médio. No Sul, 38% estão na categoria de médio e 60% 

no alto. No Centro-Oeste 50% dos  municípios estão no médio e 36% no alto IDHM. 

 Entre 2000 e 2010, 72% dos municípios teve crescimento acima da média 

nacional. 

 

Tabela 9 – Renda, pobreza e desigualdade em Mateiros 

Renda, Pobreza e Desigualdade 1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 69,46 98,94 307,46 

% de extremamente pobres 68,34 59,05 15,96 

% de pobres 89,60 71,18 34,71 

Índice de Gini 0,44 0,61 0,52 

           Fonte: CARACRISTI, M. F. A. Com base nos dados do PNUD, IPEA, FJP 

 

Os avanços de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) entre 

2000 e 2010 indicam que houve avanço entre todos os outros 200 indicadores 

socioeconômicos levantados, com a redução das disparidades entre elas foi notável.  

O problema é que esses dados parecem não refletir o que ocorre realmente no 

interior desses municípios, em termos de redução das disparidades, com a desigualdade 

ainda se apresentando com muita ênfase.  
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4.9  Análise do “Levantamento sócio-econômico das famílias que       

trabalham  com artesanato do capim dourado na região do Jalapão” 
 

      4.9.1  Apresentação do documento 

 

O documento tem o objetivo de entender e propor alterações positivas para o 

território pesquisado, contudo, a pesquisa realizada pelo Naturatins tem uma 

abrangência maior, é o resultado de um diagnóstico da situação das comunidades do 

entorno da APA Jalapão, localizada na bacia do Rio Sono. 

O relatório final apresenta um diagnóstico das famílias que trabalham com o 

artesanato do capim dourado na região do Jalapão. A participação do Naturatins foi 

fundamental na elaboração deste documento, uma vez que o órgão é o responsável pela 

criação da portaria de Nº 362, de 25 de maio de 2007, que adota medidas de manejo e 

coleta do capim dourado no Estado. Além de regulamentar a atividade, emite carteiras 

de licença aos associados credenciados no órgão e está presente na região através do 

Parque Estadual do  Jalapão (PEJ). 

Utilizamos este documento, uma vez que é o único que realizou a identificação 

das comunidades, a situação de moradia, dos meios de comunicação, aspectos 

familiares, aspecto de trabalho e o tipo de trabalho das pessoas que lidam com o capim 

dourado, o que foi determinante para a análise deste documento. 

O documento investigou pessoas dos seguintes municípios: Ponte Altado 

Tocantins, Santa Tereza do Tocantins, Novo Acordo, Mateiros, Comunidade de 

Mumbuca, Povoado Prata, São Félix, Lagoa do Tocantins e Lizarda. 

Vamos nos deter no resultado das análises apenas dos moradores de Mumbuca, 

fazendo referência a Mateiros, para efeito de comparação e melhor entendimento das 

questões que tem a ver com aquilo que perseguimos, que é entender a situação de 

ascensão dessa comunidade ao longo desses anos analisados. 

O documento apresenta, em síntese, os seguintes resultados: 

A predominância do sexo feminino para a realização do artesanato, 93,5%, e que 

o trabalho com o capim dourado é uma alternativa de geração de renda. Constatou que a 

falta de oportunidade de emprego, disponíveis na região, é uma justificativa para que 

outras pessoas de uma mesma família se insiram nessa modalidade de trabalho. 

Em relação ao estado civil, a maioria dos artesãos é casada em situação não 

oficializada. 
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Constatou-se também que 51,22% das pessoas que desenvolvem artesanato com 

capim praticam esta atividade a mais de ano, enquanto que 48,78% já estão nesta 

atividade a mais de cinco anos. O artesanato de capim dourado é uma atividade 

reconhecida como antiga, pelo Naturatins, mas no ano de 1999 a escassez da espécie foi 

sentida na comunidade de Mumbuca. 

As pessoas pesquisadas pertencem a famílias de baixo nível socioeconômico e 

os municípios da região do Jalapão, apesar de ter potencial para a atividade do 

ecoturismo. 

No aspecto educacional, as mulheres são as que têm maior grau de escolaridade, 

muitas cursando ou já concluindo o nível superior. Vale destacar também que todos os 

menores encontram-se matriculados na rede de ensino. 

No aspecto habitacional, constata-se que 87,9% das pessoas possui casa própria 

e 49, 34% são casas de adobe, almejando reforma ou nova construção. 

A maioria das pessoas entrevistadas nas comunidades, 83,79%, são da região do 

Jalapão e apresentam características culturais semelhantes, sem influência de outras 

culturas. 

No aspecto de comunicação, 70% assitem televisão, mas não há prática de 

leitura de jornais ou revistas. 
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 4. 9.2 Mumbuca 
 

Figura 33 – Fotografia localização de Mumbuca 

 
    Fonte: https://www.google.com/maps/@-10.3846111,-

46.6971823,783m/data=!3m1!1e3?hl=pt-PT 

 

     4.9.3 Caracterização do território 
 

Tabela 10 – Localização 

Distância 

da sede 

População Microrregião Localização 

26 Km 200 habitantes Jalapão S10º20,695´ e 

W46º34,335´ 

 

Tabela 11 – Identificação dos entrevistados por sexo 

Sexo Frequência % 

Masculino 12 8,57 

Feminino 128 91,43 

Total 140 100 

                       Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                                     Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                                     dourado da região do Jalapão. 
 

É acentuada a presença da mulher no interior dos quilombos, principalmente, 

percebe-se uma liderança delas nas atividades corriqueiras e na organização social. Essa 
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constatação também foi identificada em pesquisa realizada no Quilombo de Barra
59

, de 

Aroeira, localizado em Santa Tereza do Tocantins, onde também é comum a produção 

do artesanato com capim dourado nessas frentes produtivas. 

Na pesquisa realizada pela “Associação de Produtores do Capim Dourado”, é 

bem destacada a participação da mulher nessa atividade, o que também foi constatado 

durante o período de permanência que estivemos no Jalapão. No povoado de Mumbuca, 

a participação da mulher é bastante relevante na produção do artesanato de capim 

dourado, seja na colheita, na cosutura das peças ou na venda dos produtos. 

 Contudo, há leve prodimância do sexo masculino, predominância da população 

rural (61,27%) e incidência de queda da população rural em Mateiros.
60

 

 
Tabela 12 – Aspecto da moradia em Mumbuca 

Situação da 

moradia 

Frequência % 

Própria 123 87,9 

Cedida 1 7,9 

Alugada 3 2,1 

De algum 

parente 

2 1,4 

Outros 1 0,7 

Total 140 100,0 

                         Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                                     Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                                     dourado da região do Jalapão. 

 

A constatação de que 87,9% dos entrevistados residem em imóvel próprio é 

fidedigna, uma vez que esses indivíduos, geralmente, ocupam áreas do PEJ. Os que 

residem nos municípios vizinhos, já que a pesquisa investigou todos os municípios do 

                                                           
59

 Pesquisa cadastrada na Pró-reitoria de Pesquisa (PROPESQ) e na Pró-reitora de Extensão (PROEX), da 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), realizada pelos alunos do curso de Comunicação Social desta 

universidade para avaliar a penetração da televisão no quilombo, durante os anos de 2012 e 2013. 
60

 Um dos motivos da queda da população pode estar relacionado à venda das propriedades rurais para 

empresas do Sul e Sudeste, principalmente São Paulo, que compram para fins de compensação de 

Reserva Legal. São áreas compradas ou alugadas de terras com vegetação nativa para compensar áreas 

desmatadas das fazendas. Essa prática tem promovido a desorganização na estrutura do pequeno 

agricultor que, sem condições de produzir na terra, opta por vender, depois procura a cidade, que também 

não dispõe de infraestrutura de oferta de serviços. As terras que estão nas UCs podem ser ofertadas como 

se fosse um leilão, quem compra doa o terreno ao ICMBio para regularizar a situação. (Entrevista com 

Secretário de Agricultura de Mateiros, em agosto de 2013). 
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Jalapão que atuam na produção do capim dourado, há de se atentar para o fato de que, 

geralmente, as habitações são realizadas através de posse da terra, todos os terrenos em 

Mateiros, pelo menos, não tem regularização fundiária, seja na área urbana, seja na 

rural. 

 

Tabela 13 – Situação da moradia 

Tipo de construção Frequência % 

Tijolo/alvenaria 69 49,3 

Adobe 69 49,3 

Madeira 2 1,4 

Total 140 100,0 

                     Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                                  Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                                  dourado da região do Jalapão. 

 
Constatou-se que a maioria das habitações ainda é bastante rudimentar e, geralmente, 

construída com adobe (69%) ou alvenaria (69%). As que são de adobe, geralmente, são 

substituídas por alvenaria e as que são construídas em alvenaria, geralmente, não são totalmente 

rebocadas. Em Mumbuca, há também um equilíbrio na construção das casas, com quantitativo 

ainda expressivo dos imóveis de abode. 

 
Tabela 14 – Tipo de energia que consome 

Energia que consome Frequência      % 

Elétrica 127 90,7 

Lampião 3 2,1 

Lamparina 6 4,3 

Outros 4 2,9 

Total 140 100,0 

                              Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                                         Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                                         dourado da região do Jalapão. 

 

O tipo de energia é fornecido pela Celtins. Na época do campo, a empresa foi 

substituída pela Energisa, que atende Mateiros e Mumbuca, mas 50% das ligações 

residências são clandestinas (FISCHER, 2003, p. 201).   
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Tabela 15 – de Abastecimento de água 

Formas de 

abastecimento 

 Frequência % 

Encanada 116 82,9 

Córrego 2 8,6 

Cisterna 1 0,7 

Poço 8 5,7 

Outros 3 2,1 

Total 140 100,0 

                          Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                                      Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                                      dourado da região do Jalapão. 

 
O abastecimento de água em Mumbuca é precário, é através de um poço profundo com 

reservatório para a distribuição. Tem uma caixa d´água, mas sempre apresenta defeitos e a 

população geralmente fica sem água. Numa das vezes em que realizávamos o reconhecimento 

do território, havia uma equipe da Saneatins visitando Mumbuca para realizar o serviço de 

instalação de água, através da rede de abastecimento, mas devido à precariedade da ponte, que 

dá acesso entre Mateiros e Mumbuca, o serviço foi interrompido. 

 

Tabela 16 – Destinação dos dejetos 

Destino dos 

dejetos 

Frequência % 

Esgoto a céu 

aberto 

6 4,3 

Fossa 26 18,6 

Banheiro 94 67,1 

Outros 14 10,0 

Total 140 100,0 

                          Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                                      Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                                      dourado da região do Jalapão. 

 

Esse item da pesquisa foi o que causou maior desvio entre as informações 

obtidas pela pesquisa do Naturatins e a realidade presenciada na comunidade. A rede de 

esgotamento sanitário existe desde abril de 2003, em Mateiros, mas não alcança o 
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extremo leste, onde está situada Mumbuca.  Em Mumbuca, os dejetos humanos são 

jogados a céu aberto, no meio do mato, com sérios riscos de contaminação da água que 

é destinada ao consumo humano, pois não há a distribuição através de saneamento e os 

dejetos são lançados ou evacuados próximo às casas. 

A falta de banheiros é um problema sério e há uma denúncia do Ministério 

Público do Estado do Tocantins (MP)
61

 contra essa situação de abandono da 

comunidade, uma vez que a FUNASA tinha uma dotação para este fim desde 2003. 

Vale lembrar que a pesquisa realizada pelo Naturatins, “Levatamento sócio-

econômico”, foi efetuada entre outros municípios da região do Jalapão, comunidades 

localizadas no entorno do APA Jalapão, localizado na Bacia do Rio Sono, tais como: 

Lizarda, Rio Sono, Santa Tereza. 

Na pesquisa, há uma predominância do uso de banheiro, 94 pessoas de 140, um 

percentual de 67,1%. Consideramos, então, que o restante dessas 46 pessoas é do 

povoado de Mumbuca. Como o número de entrevistados do povoado representa apenas 

4 pessoas, no total, ou 4,2% da população pesquisada, há um deficit de falta de 

sanitários e banheiros em outras localidades, mas ainda assim a representação do não 

uso de banheiro fica comprometida pelo número maior de incidência de uso de 

banheiros. 

 

Tabela 17 – Faixa etária dos moradores 

                                                                                                                    (continua) 

Idade Frequência % 

0 a 5 45 9,8 

6 a 10 54 11,8 

11 a 15 68 14,8 

16 a 20 54 11,8 

21 a 25 45 9,8 

26 a 30 28 6,1 

31 a 40 52 11,4 

41 a 50 49 10,7 
                       

                                                           
61

 Portal do Ministério Público do Estado do Tocantins. Disponível em: < https: 

www.mpto.mp.br/web/portal/#page>. Acesso em: 05 jan. 2016. 
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Tabela 17 – Faixa etária dos moradores 

                                                                                                                (conclusão) 

Idade Frequência % 

51 a 60 36 7,9 

61 a 70 20 4,4 

71 a 80 4 0,9 

Mais de 81 anos 3 0,7 

Total 458 100,0 

        Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                                   Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                                   dourado da região do Jalapão. 

 

Os dados sobre idade da população também conferem com o Plano de Manejo, 

que divulgou a mesma quantidade de pessoas, com predominância de jovens entre 11 e 

14 anos. Há de serem aperfeiçoadas as necessidades da população em formação 

profissional e demais necessidades existentes nessas etapas da vida, pois os municípios, 

onde residem essas pessoas, não estão preparados para atender de maneira satisfatória 

os seus anseios. 

A participação dos jovens no processo produtivo do capim dourado é evidente, 

as garotas crescem costurando com o capim dourado. Quando entramos no povoado de 

Mumbuca visualizamos as crianças e jovens, geralmente do sexo feminino, costurando 

uma peça ou outra com o capim. Os meninos, nessa faixa etária, estão juntos nos 

quintais, em roda, conversam entre si e ficam mais afastados, são simpáticos com os 

visitantes, mas não chegam se não forem convidados e não têm a mesma aproximação 

com o capim dourado que as meninas. 

 
Tabela 18 – Aspecto educacional 

                                                                                                                             (continua) 

Grau de instrução Frequência % 

Não alfabetizado      18 5,7 

Sabe ler e escreve 18 5,7 

Pré-escola 65 20,4 

Ensino fundamental incompleto 95 29,9 
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Tabela 18 – Aspecto educacional 

                                                                                                                             (conclusão) 

Grau de instrução Frequência % 

Ensino fundamental completo   14 4,4 

Ensino médio incompleto 52 16,4 

Ensino médio completo 42 13,2 

Superior incompleto 5 1,6 

Superior completo 8 2,5 

Pós-Graduado 1 0,3 

Total 318 100,0 

           Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento                                        

Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim dourado da região 

do Jalapão. 

 

A educação é um item que obteve avanços dentro do povoado de Mumbuca, com o 

funcionamento da escola pública que, anteriormente, funcionava apenas até a 4ª. série primária, 

depois os alunos precisavam se deslocar até Mateiros. Com o funcionamento da escola, 

interinamente, no interior do povoado, houve um ganho na evasão e no aproveitamento dos 

conteúdos. Mas a educação ainda é um setor que requer muitos investimentos, cada vez mais 

novos jovens necessitam de um atendimento melhor. Apesar de ser dentro do povoado, 

aproximadamente 95 jovens, que foram entrevistados, tinha o ensino fundamental incompleto, 

no ano de 2010. 

 

Tabela 19 – Pessoas que trabalham com o capim dourado 

Quantos trabalham com o 

capim dourado 

Frequência % 

Um 91 65 

Dois 22 15,7 

Três 15 10,7 

Quatro 9 6,4 

Cinco 2 1,4 

Sete 1 0,7 

Total 140 100 

           Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento. Sócio Econômico 

Tabela 20 – Outro tipo de trabalho 
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Possui outro trabalho além do 

capim dourado 

Frequência % 

Não 63 45 

Sim – empregado 10 7,1 

Sim – funcionário público 18 12,9 

Sim – autônomo 9 6,4 

Sim – trabalhador rural 17 12,1 

Sim – aposentado/pensionista 15 10,7 

Outros 8 5,7 

Total 140 100 

               Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                          Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                         dourado da região do Jalapão. 

 

A maioria das pessoas entrevistadas não tem outra atividade lucrativa, além daquela 

com o capim dourado. 63 pessoas, 45% da amostra utilizada pelo Naturatins, não dispõem de 

outra atividade, o que tanto põe em evidência a importância da atividade para as pessoas 

pesquisadas, como reforça a ideia da falta de fontes produtivas na região pesquisada. 

 
 

 

Tabela 21 – Possui Benefícios 

                                                                                                     (continua) 

É beneficiário de 

Algum programa social 

Frequência % 

Não              52 30,6 

Sim – Bolsa família     68 40 

Sim – Bolsa escola      5 2,9 

Sim – Bolsa alimentação 1 0,6 

Sim – Previdência 6 3,5 

Sim – PETI 8 4,7 
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Tabela 21 – Possui Benefícios 

                                                                                                (conclusão) 

É beneficiário de 

Algum programa social 

Frequência % 

Sim – Pioneiros Mirins 30 17,6 

Total 170 100 

               Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                          Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                         dourado da região do Jalapão. 

                                                                                        

A resposta que obteve o maior índice de escolha “sim”, com essa pergunta, foi de 68 

pessoas, refletindo a realidade que presenciamos na área em estudo. Podemos considerar o 

tempo que foi realizada a pesquisa do Naturatins, no ano de 2009, e o agravamento da situação 

atual, uma vez que, desde o ano de 2010, 2013 e 2014, o  lapso de tempo pode ser o responsável 

pelas alterações na paisagem, na vida social, econômica e cultura do Jalapão, especificidade da 

área de Mateiros e povoado de Mumbuca. Um dos indicativos que nos ajudam nessa análise é o 

diagnóstico da situação dos produtores de capim dourado, levantado no Centro de Referência e 

Assistência Social (CRAS)
62

 de Mateiros. Ali, identificamos um aumento do número de pessoas 

que compõe esse núcleo de atividade pelo Bolsa Família e uma constante queda do nível da 

qualidade de vida da população dos coletores e dos produtores do artesanato com o capim 

dourado. Muitos artesãos, para sobreviverem, já fazem a troca dos produtos por gêneros de 

necessidade, principalmente material escolar para os filhos. 

 
Tabela 22 – Tempo de atividade com o artesanato 

                                                                                                     (continua) 

Tempo de trabalho com 

artesanato 

Frequência % 

Um 16 11,4 

Dois 16 11,4 

Três 27 19,3 

Quatro 19 13,6 

Cinco 23 16,4 

Seis  18 12,9 

Tabela 22 – Tempo de atividade com o artesanato 

                                                           
62

 As informações foram repassadas pelo técnico do Bolsa Família da Prefeitura de Mateiros, que atende 

pelo CRAS e pela presidente da Associação dos Artesãos de Capim Dourado de Mateiros, em maio de 

2014. 
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                                                                                                 (conclusão) 

Tempo de trabalho com 

artesanato 

Frequência % 

Sete 2 1,4 

Oito ou mais 19 13,6 

Total 140 100,0 

               Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                          Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                         dourado da região do Jalapão. 

 

A maior parte dos entrevistados informou que tinham três anos de contato com a 

atividade do capim dourado. Podemos considerar coerente, pois a maioria dos entrevistados é 

bastante jovem, com idade entre 11 e 15 anos, o que leva a crer que, aqueles que informaram ter 

11 anos, iniciaram o trabalho com 8 anos, e os que tinham 15, com 12 anos. Essa é uma 

realidade comum e foi constatada com facilidade durante o tempo de permanência em 

Mumbuca. 

 
Tabela 23 – Apoio do poder público junto ao trabalho com o capim dourado 

                     (continua) 

Apoio que gostaria de receber do governo Frequência % 

Não sabe 25 12,2 

Ajuda para construir associação/casa do artesão 16 7,8 

Veículo para levar as peças para feiras e exposições 19 9,3 

Fiscalização mais intensiva para evitar a retirada do 

capim antes do período 

21 10,2 

Fiscalização nas rodovias e fronteiras para evitar a 

saída do capim para outros estados 

31 15,1 

Apoio com veículo para a coleta do capim 23 11,2 

Pagamento aos artesãos em dia, por parte da 

Fundação cultural 

10 4,9 

Doação de computador para a associação 8 3,9 

Cursos para novos modelos de design das peças 12 5,9 

Tabelar o preço das peças para valorizar produto 10 4,9 

Tabela 23 – Apoio do poder público junto ao trabalho com o capim dourado 

                     (conclusão) 
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Apoio que gostaria de receber do governo Frequência % 

Divulgar a casa do artesão 6 2,9 

Reformar e melhorar a casa do artesão 1 0,5 

Apoio para produção catálogo de produtos 1 0,5 

Trabalho de sensibilização junto aos fazendeiros que 

possuem capim nas suas propriedades 

4 2,0 

Facilitar acesso a financiamento 4 2,0 

Ajudar a divulgar a portaria do Naturatins 3 1,5 

Criar a marca do capim
63

 8 3,9 

Asfalto e melhoria das estradas e acesso 3 1,5 

Total 205 100,0 

          Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                      Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                      dourado da região do Jalapão. 

       

A falta de fiscalização por parte do Naturatins nas rodovias, principalmente nas 

fronteiras dos limites do PEJ, tem sido apontada pelos moradores de Mumbuca e 

Mateiros, que desenvolvem o artesanato ou apenas coletam, como um dos maiores 

problemas para a comunidade que trabalha com a haste.  

O povoado de Mumbuca, por receber maior fiscalização dos órgãos ambientais, 

tanto do Naturatins, órgão estadual, como do IBAMA, federal, é prejudicado pelos 

“atravessadores” que residem fora das áreas do PEJ ou em municípios vizinhos, como 

Rio Novo, os quais, sem respeitarem as portarias que disciplinam o manejo com o 

capim dourado, fazem a colheita antes do prazo e ateiam fogo ao capim antes do tempo 

certo, acarretando muitos prejuízos e a escassez do capim dourado para a população que 

reside em Mumbuca ou no interior do PEJ. 

Certamente, este é o maior problema que os indivíduos, que trabalham com o 

artesanato de capim dourado, têm na atualidade, porque, sem a fiscalização necessária 

                                                           
63

 A marca ou o selo de Identificação Geográfica do Artesanato do Capim Dourado, na região do Jalapão, 

é um certificado concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ao artesanato 

produzido pela Associação dos Artesãos em Capim Dourado da Região do Jalapão (AREJA). O 

certificado tem o intuito de agregar valor a ativos intangíveis de uma determinada região brasileira. No 

Brasil, existem 38 registros das Indicações Geográficas, sendo a do Artesanato do Capim Dourado, na 

região do Jalapão, a única indicação da região Norte. Ver mais em: < 

http://cultura.to.gov.br/noticia/2015/5/4/secult-firma-termo-para-implantacao-de-selo-do-capim-dourado-

no-to/#sthash.AcLZC7Np.dpuf>. Acesso em 20 set. 2015. 
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para conter essa prática, os atravessadores, além de colherem o capim em época 

inoportuna, antes do mês de setembro, têm exportado as hastes in natura para outras 

cidades do Brasil, de forma que a produção artesanal e o direito cultural de sua 

produção já foram vilipendiados de maneira decisiva, acarretando o desequilíbrio da 

produção, a desvalorização autoral do artesanato e o retorno econômico. 

 

Tabela 24 – Como adquire a matéria-prima capim dourado 

De quem colhe ou compra o 

capim 

Frequência % 

Colhe 87 62 

Compra de pessoas na rua 42 30 

Encomenda de conhecidos 11 8 

Total 140 100 

               Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                          Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                          dourado da região do Jalapão. 

 

A resposta a essa pergunta mostra que 87 artesãos, de um universo de 140, ainda 

colhem o capim para a produção do artesanato. Ocorre, contudo, que, no povoado de 

Mumbuca, que é composto por 50 casas, já há incidência de artesãos comprando o 

capim para a produção do artesanato, como ocorreu no ano de 2010.  

Nos anos anteriores, a partir de 2003, houve uma divulgação incisiva dos 

produtos feitos à base de capim dourado, o marketing institucional que o governo do 

Estado utilizou, associando a marca capim dourado ao deserto do Jalapão, fez nascer 

uma curiosidade pelo exotismo da paisagem e da comunidade que produzia, no meio do 

deserto, um produto à base de um capim que brilha como ouro. 

O produto capim dourado foi tema de muitas matérias de revistas nacionais; o 

Jalapão, suas dunas e o povo quilombola deram enredo para compor cenário de 

documentários e programas de entretenimento, o que resultou no reconhecimento ao 

produto, que hoje é o símbolo cultural do Estado do Tocantins.  

Toda essa estratégia revolucionou o território do Jalapão, as veredas desérticas 

passaram a ser povoadas pela presença de colhedores do capim para atender a velha lei 

da oferta e da procura, mas escasseou as veredas e promoveu a especulação sobre essa 

fonte produtiva, o que leva, hoje, muito artesão a comprar o capim para poder costurá-lo 

e sobreviver do artesanato. 
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Tabela 25 – Qual a forma de comercializar as peças 

Para quem vende Frequência % 

Feiras estaduais/ nacionais 28 14,8 

Loja da associação 40 23,9 

Turistas 73 38,6 

Loja de artesãos da cidade 12 6,3 

Para pessoas de outros 

Estados 

4 2,1 

Para pessoas do Tocantins 8 4,2 

Fundação cultural 17 9,0 

Total 189 100 

               Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                          Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                          dourado da região do Jalapão. 

 

A resposta a essa questão tem relação direta com a análise que fazemos acerca das 

políticas públicas, voltadas para o território em questão: a portaria Nº 362/2007 que regulamenta 

e ordena o manejo do capim dourado e o Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão, que 

propõe o desenvolvimento do turismo de base comunitária como as duas fontes produtivas para 

o Jalapão nos limites do PEJ. (DIÁRIO OFICIAL) 

Entendemos como uma estratégia, sob o ponto de vista teórico, acertada e concatenada 

com a realidade cultural e ambiental daquele território, a abundância de um capim que se 

transforma em recursos financeiros para um povo com poucas oportunidades de fontes 

produtivas. 

A iniciativa de aliar o turismo ao capim dourado é realmente um dos motivos que ainda 

o faz permanecer vivo enquanto fonte produtiva para a população que ocupa o povoado de 

Mumbuca.  

O fato é que, depois que os investimentos de marketing se esgotaram e que o percurso 

natural da política deu lugar para novos atores à frente do governo do Tocantins, das secretarias 

e autarquias e seus órgãos públicos, inclusive o Naturatins e o Parque Estadual do Jalapão, com 

toda burocracia a ele inerente, houve uma acomodação natural no consumo do produto capim 

dourado. 

Como o capim dourado não é mais reserva cultural de Mumbuca, uma vez que outras 

cidades fazem os mesmos produtos, já que as hastes saem das veredas in natura, ocorreu uma 
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estagnação na demanda dos produtos, já comprometida pela falta do capim que foi se 

escasseando. 

O turismo no Jalapão se torna, então, o caminho de equalização dessa estrutura de 

mercado, pois é ele que, através da sua característica de valorização de povos e culturas, oferece 

ao povoado de Mumbuca um lugar turístico, ponto de visitação das pessoas que chegam ali em 

carros tracionados que cortam as distâncias e as intempéries, trazendo de longe um povo curioso 

pela história de Mumbuca e para ver de perto as mulheres costurando com a seda do buriti, em 

frente as suas casas de abode, com chão de terra batido, o capim dourado que vai se 

transformando em chapéu, pratos, bolsas. 

 

Tabela 26 – Quais as dificuldades 

Dificuldades de Trabalhar com 

o capim dourado 

Frequência % 

Comprar capim de terceiros 12 9 

Dificuldade de colher 15 11 

Preço alto do capim 26 19 

Venda difícil (demorada) 60 43 

Demora do retorno financeiro 22 16 

Falta de uma tabela com 

os preços das peças 

5 4 

Total 140 100 

               Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                          Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                          dourado da região do Jalapão. 

 

A resposta a essa questão ilustra a dificuldade na comercialização do produto, 60 

pessoas ou 43% da amostra diz que a venda difícil é a principal dificuldade para se 

trabalhar com o capim dourado. A resposta se justifica, tanto pelo acesso difícil para 

quem quer comprar na fonte, como pela demanda que já não é igual àquela de quando o 

artesanato de capim dourado era novidade e causava curiosidade e admiração.  

O governo do Estado do Tocantins, inicialmente, favoreceu a distribuição do 

produto através da Fundação Cultural, fazendo com os utensílios à base de capim 

dourado percorressem praças do país inteiro.  

Hoje esse sistema de distribuição quase não existe, embora o capim dourado seja 

o ícone de expressão cultural do Estado.  Quando um governador de outro estado da 
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federação ou um chefe de estado de algum país, em visita ao Tocantins, recebe como 

lembrança o produto feito com o capim dourado, produzido pelas mãos do povo de 

Mumbuca, legitima-se, simbolicamente, a união de um povo pobre, quilombola e 

vulnerável, o território que nele habita e a liderança política a quem esse povo e esse 

território é responsável por proteger. 

 
Tabela 27 – Você ajuda a fiscalizar o capim? 

                                                                                                           

Você ajuda a fiscalizar o 

capim 

Frequência % 

Não 68 48,6 

Sim, denunciando pessoas que 

praticam o tráfico de capim. 

36 25,7 

Sim, orientando as pessoas sobre 

o período de coleta. 

18 12,9 

Sim, divulgando a portaria. 6 4,3 

Sim, não vendo capim e sim a 

peça pronta. 

12 8,6 

Total 140 100 

               Fonte: CARACRISTI, M. F. A. a partir de Dados da pesquisa de Levantamento 

                          Socioeconômico das famílias que trabalham com o artesanato do capim 

                          dourado da região do Jalapão. 

 

A questão dá informação de que 68 pessoas se negam a ajudar a “fiscalizar a 

saída do capim in natura, as queimadas das veredas fora de época, a coleta do capim em 

tempo inoportuno”.  

Se há uma negação da população que sobrevive do capim dourado em protegê-lo 

ou é porque não concorda com as leis a que estão sendo submetidos, ou porque não 

estão motivados para lutar pela causa, ou apenas porque os órgãos públicos envolvidos 

na fiscalização não fizeram um trabalho de conscientização eficaz, que assegure o 

retorno positivo da população envolvida. 

Passamos a examinar a percepção que o povoado exprime sobre o poder público 

estadual. 
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4.9.4 Impressões da comunidade acerca do poder público 

 

A comunidade acredita que o poder público pode contribuir na resolução de 

alguns problemas enfrentados na região, como a fiscalização mais efetiva nas fronteiras, 

rodovias e na própria região; solucionar o péssimo estado das estradas, que é um 

obstáculo para o escoamento dos seus produtos para outras regiões, além de cumprir 

com melhoras no território em que vivem, construindo os banheiros nas casas,  

melhorando o sistema de distribuição de água e o atendimento no posto médico e na 

escola. 

 

4.9.5 As nossas impressões sobre a questão posta 

 

Nas várias intervenções que fizemos durante as duas expedições para fins de 

estudo do Jalapão, especificamente em Mateiros e Mumbuca, pudemos considerar que 

as informações contidas no documento analisado refletem, em grande parte, a realidade 

vivenciada naquele território. 

Para efeito de contribuição, podemos ainda citar as seguintes impressões: 

Fragilidade dos recursos provenientes com a comercialização do artesanato, a 

ponto das famílias precisarem trocar o artesanato por mantimentos ou outros gêneros de 

primeira necessidade; 

Maior participação da renda das famílias que trabalham com o artesanato é 

proveniente do Bolsa Família; 

Baixa autoestima da comunidade de Mumbuca; 

Possibilidade da comunidade de Mumbuca ser retirada do interior do PEJ; 

Descrença nos governos estaduais e descontentamento com as política públicas 

voltadas para a região; 

Reconhecem a importância da simbologia que o capim dourado adquire no 

Estado e fora dele; 

Apontam os turistas que visitam o povoado como alternativa (salvação, nas 

palavras deles) para ocorrer a venda do artesanato com capim dourado, renda que 

contribui no orçamento doméstico; 

Sentimento de ressentimento, tristeza e abandono. 

Quando, inicialmente, abrimos alguns parágrafo para falarmos sobre a utilização 

da teoria de Max Weber, tecemos alguns comentários à respeito da maneira que o autor 
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entendia o trabalho de pesquisa; a importância que atribui a “terceira perspectiva”, que 

ele menciona como a possibilidade de “avaliar as constelações possíveis no futuro”. 

Na tese, nossos argumentos foram direcionados a discutir sobre a necessidade de 

uma mudança de paradigma da conduta das políticas públicas direcionadas ao Jalapão, 

com foco na problemática da escassez do capim dourado, causada  pelo desequilíbrio 

que a atividade do artesanato fez incindir na produção da espécie. 

Sobre essas constatações, propomos ideias para o futuro, sobre as problemáticas 

que aqui foram discutidas, e que envolvem: 

1. Planejar um ambiente de revalorização do patrimônio territorial “Mumbuca-

Jalapão”, berço de constituição da cultura do capim dourado, dotando-o de 

infraestrutura para atender a demanda turística: pousada, restaurante, receptivo 

com guias, na vertente mais humana do turismo comunitário. 

2. Gerar uma rede de relacionamento que ofereça cidadania aos moradores de 

Mumbuca e que restabeleça, no interior do quilombo, uma frente produtiva que 

os capacite a serem os guardiões do Parque Estadual do Jalapão; que esse 

sentimento de zelo e cuidado pelo patrimônio se estenda para além das veredas 

do capim dourado, nos gerais, nos domínios do Jalapão. 
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Considerações Finais 

 

O Jalapão foi o lugar escolhido para o desenvolvimento desta pesquisa devido à 

singularidade da espécie capim dourado e ao uso a ela atribuído. As disparidades e as 

interferências das relações econômicas, culturais, sociais, políticas e interpessoais, que 

cohabitam neste território foram se precipitando e guiando o foco da investigação. 

Inserido no Cerrado, cenário de existências dicotômicas de sobrevivência e 

confronto, que entre a primitividade dos artesãos das hastes de capim dourado, 

habitantes descendentes de quilombos, veio se contrapor um arrojado sistema de 

tecnologia de produção agrária que avança nos gerais. 

A análise dessas existências foi feita a partir da teoria de Weber, que se 

fundamenta na inter-relação entre três elementos centrais: a posição tradicional 

estabelecida pelos proprietários de terra; a tendência à dominação burocrática, 

incontrolada pelo funcionalismo do Estado; e a carência de liderança política que se 

vincula a cada um desses fatores e compõe a tipologia da dominação: legal, tradicional e 

carismática, ocorrendo no livre mercado. 

Tínhamos uma ideia, que norteou todo o percurso da pesquisa, de que o produto 

turístico capim dourado e Jalapão comporiam uma simbologia, produzida por um poder 

estadual legítimo, que foi corrompido pelas relações promíscuas de mercado, 

dificultando a ascensão da comunidade de Mumbuca a obter melhor qualidade de vida. 

A constatação inicial que gerou a problematização da tese foi se definindo com 

mais nitidez depois que adentramos o espaço pesquisado com as viagens de campo, que 

nos possibilitou levantar informações em fontes primárias presenciais, com a população 

local, conversas essas que foram gravadas em audiovisual. 

As conclusões que chegamos decorrem da condição existencial desse território 

marcado por distorções inerentes ao sistema capitalista e a herança migratória dos tipos 

humanos que ali convivem, e, mais uma vez, a contradição, aponta índices que dão 

conta de evolução e melhorias humanitárias. 

O que estava no cerne das questões era o caráter de legitimidade das ações dos 

governantes em promover os benefícios necessários ao desenvolvimento do Jalapão 

pelas políticas públicas, das quais são os gestores. 

Max Weber foi, mais uma vez, a base teórica para a análise da legitimidade, um 

aporte teórico para a compreensão dessas realidades. A base material analisada foram os 
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resultados alcançados pelos indicadores sociais, que atestam o IDHM de Mateiros, além 

de dados obtidos com a pesquisa em Mumbuca. 

Sabemos das dificuldades dos governos em promover frentes de trabalho e 

assegurar a sobrevivência de tantos indivíduos; mais difícil ainda quando o 

distanciamento territorial, que sela, em certa medida, o destino do Jalapão, bem como a 

precariedade de infraestrutura, que ocorre em Mumbuca exige muito mais dessas 

governanças. 

Sabemos também que há outros fatores que dificultam a conquista de uma vida 

melhor para esses indivíduos. Em 2003, ao traçar o “Mapa da Pobreza e da 

Desigualdade”, o IBGE colocou Mateiros como o terceiro município do país com maior 

índice populacional abaixo da linha da pobreza. 81,6% de seus habitantes estavam nessa 

condição. As duas cidades que, na ocasião, superaram Mateiros foram Campos Lindos e 

Muricilândia, também pertencentes ao Tocantins, também servidas pelo agronegócio. 

Nas grandes extensões territoriais que são inerentes ao município de Mateiros, 

um total de nove mil quilômetros quadrados, comunidades isoladas de negros e 

mestiços conseguiram atenuar a incidência de hanseníase, que também afetou o 

povoado de Mumbuca. Na contradição, adentrando os gerais, a soja se expande, abrindo 

frentes, engrossando a produção e enriquecendo as famílias sulistas, em maioria, 

produtoras.  

Olhando para esses fenômenos, tivemos como objetivos compreender como 

ocorria a preservação da espécie capim dourado e da fibra de buriti; além de identificar 

como se dava o Turismo de Base Comunitária (TBL), duas formas produtivas que o 

governo direcionou a Mateiros, visando melhorar o desenvolvimento da região. 

 Os fatos desconhecidas que foram identificados como resultado deste trabalho 

de pesquisa são: 

 - A escassez do capim dourado nas veredas; 

- A necessidade que os artesãos de Mumbuca tem de comprar o capim dourado, 

já que não o encontram mais nas veredas, ao invés de colhe-los, para dar continuidade 

ao comércio do artesanato; 

- a ascensão, apresentada nos índices de desenvolvimento humano, parecer 

contradizer a realidade presenciada nesse território, vez que os artesãos, sem maiores 

alternativas, realizarem a troca das peças de capim dourado por alimentos e gêneros de 

primeira necessidade; 
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- a atividade turística ser a maior mantenedora da tradição da confecção do 

artesanato com o capim dourado, vez que possibilita a comercialização das peças pelos 

turistas em visitação ao povoado. 

Os resultados secundários das observações que realizamos ao longo deste 

estudo, apontamos como os mais significativos, a falta de abastecimento de água 

encanada; a ausência de banheiros e privadas; a clandestinidade do serviço de 

eletricidade. 

Na comunidade quilombola, um único agente comunitário verifica a saúde dos 

200 habitantes do núcleo, há um descontentamento generalizado na área de saúde.  

O turismo ocorre de maneira livre, sem planejamento nem proteção aos pontos 

visitados com mais frequência, como o fervedouro, as dunas e as cachoeiras da Velha e 

da Formiga. Não há indícios de estudo de carga para limitar as visitações e o turismo 

que, anteriormente, era feito com carros de tração, agora é mais intenso durante os 

feriados e finais de semana.  

Em síntese, o grande avanço no IDHM, apresentado por Mateiros, pode estar 

relacionado ao aumento das fontes de benefícios para os mais pobres, promovido pelo 

governo Federal, não por fontes produtivas.  

A tecnologia de ponta que foi introduzida nos latifúndios de soja não responde, 

necessariamente, aos anseios de melhoria de vida, da maior parte da população, 

pequenos agricultores, populações indígenas, descendentes de quilombos, que não são 

absorvidos na linha de produção do agronegócio. 

O resultado a que chegamos é que paira no território do Jalapão um poder 

político ilegítimo, que foi corrompido pelas empresas privadas, de grande capital, 

incapaz de resistir à pressão de sojicultores que adentram os Cerrados, firmando novas 

disputas, estabelecendo novos acordos, indiferente aos desajustes sociais, aos anseios 

das tradições, ao empobrecimento das gerações, ao extermínio da sempre viva 

Syngonanthus nitens, o capim dourado. 
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